
 

 

 ـذريةـــطاقة الـــدولية للـــوكـالة الـــدور ال

 يف الزقابة على استخدام الطـاقة النووية 
لألغـزاض السـلمية 

 

 

 

 

 
 



       جـــامعة دمشــــق

                                                                              كـــــلية احلــــقوق

 

                                                       ـذرية ـــلـا ـطاقةـــدولية للــــالة الــوكــــالـ دور
                                  وويةـاقة النـــخدام الطاست ابة علىـزقــي الـفـ

  لألغزاض السلمية

 

 دكتىراه مقدمة من الباحث أطروحة

 العللةحممد وسام الدين 

 

 

 جلنة احللم 

ًً عضوًاامعة حلب... ـكلًة احلقىق جب األستاذ املساعد يف , رضىان احلاف الدكتىر - ً ً. 

ًً عضوًاًمشرفًااألستاذ املساعد يف كلًة احلقىق جبامعة دمصق.. ياسر احلىيض الدكتىر - ً ً ً ً ًً ً ً. 

ًً ًعضوًا. املدرس  يف كلًة احلقىق جبامعة دمصق... هىاط شاهني الدكتىر - ً ً 

ًً ًعضوًا.املدرس  يف كلًة احلقىق جبامعة دمصق...  جاسم زكريا الدكتىر - ً ً 

ًً عضوًاًاملدرس يف كلًة احلقىق جبامعة دمصق... اهًم الدراجٌإبر الدكتىر - ً ً. 



 

 

 

 

 

 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

3122 
 

:  للمراسلة على الربيد اإللكرتوني

samojoj2111@gmail.com 



 

 إهــــــــداء 
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 ن١ًُ شهس ٚاَتٓإ

احلُد هلل زب ايعص٠ تبازى ٚتعاىل , ٖٛ حطبٓا عًٝ٘ تٛنًٓا ٚب٘ ْطتعني , ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضٝدْا 

 حمُد ٚآي٘ ٚصحب٘ أمجعني .

 أَا بعد :

ٔ  اهلل                                                                      عص ٚجٌ عًٞ بٓع١ُ إمتاّ ٖرا ايعٌُ املتٛاضع ؛ إال ايطجٛد شهسا  يعظِٝ فضً٘                   ال ٜطعين ٚقد َ

                                                                                 ٚٚاضع زمحت٘ , ٚملا نإ َٔ متاّ ايشهس هلل شهس نٌ َٔ أعإ ْٚصح ٚضدد اخل ــطا يًٓٗٛض بٗرا 

 ايعٌُ, يريو :

ايشهس                                                                               فإْ ٘ ٜطٝب يٞ يف ٖرا املكاّ إٔ أتكدّ َٔ أضتاذٟ ايفاضٌ ايدنتٛز "ٜاضس احلٜٛش" خبايص

                      ؛ ٚي ُا جاد ب٘ َٔ ٚقت ايسضاي١                                                        ٚعُٝل االحرتاّ ي ُا جتشُ٘ َٔ عٓاء  يف َتابع١ اإلشساف ع٢ً ٖرا 

                                 املعًِ , ٚنسّ احلًِٝ ؛ ٚي ُا نإ يف  ٚصربمثني يف َٓاقش١ أفهازٖا ٚاضتجالء ثٓاٜاٖا بآفام ايعامل , 

 إاجاش ٖرا ايعٌُ , جصاٙ                                                              صادم ْصح٘ , ٚفٝض عًُ٘ َٔ أثس  بايغ  يف تشجٝعٞ ع٢ً املضٞ قدَا  يف

                                                اهلل عين خريا  َٛصٛال , ٚٚفاء حكا  ال قبٌ يٞ يف زدٙ  .

كبٍٛ احلهِ ع٢ً ب يتفضًِٗ   أعضاء جل١ٓ  احلهِٜٚشسفين إٔ أتكدّ ظصٌٜ ايشهس ٚبايغ ايتكدٜس إىل 

ٕ  َالحظاتِٗ ايك١ُٝ , ضٛف تصٜدٖا عُكا  ٚثساء  ؛ فجصاِٖ اهلل                                                                                           زضاييت ٖرٙ, ٚإْ ٘ يغين عٔ ايبٝإ أ

 عين خري اجلصاء.



 

                 ٜٚطٝب يٞ إٔ أتٛج٘ ظصٌٜ ايشهس ٚعظِٝ االَتٓإ إىل مجٝع أضاترتٞ األجالء ع٢ً اَتداد املطري٠ 

                     خريا  طٝبا  َبازنا  .نًٗا ؛ جصاِٖ اهلل عين 

نُا أشهس نٌ َٔ شجعين ٚآشزْٞ ع٢ً إمتاّ ٖرا ايبحث ٚأخص بايرنس ٚايدٟ ٚٚايدتٞ ٚشٚجيت 

 جصاِٖ اهلل عين خري اجلصاء. 
 

                                                                      أتكدّ إىل ٚطين احلبٝب ) ضٛز١ٜ ( بصادم احلب ٚخايص ايشهس ؛ ملا قدّ يٞ َٔ خري          ٚأخريا   

َٔ أداء ايٛاجب حنٛٙ ٚحفظ بتٌٗ إىل اهلل عص ٚجٌ إٔ ميهٓين                       , ٚأمت  َٔ صٓٝع ؛ ٚإٔ أ  ١ ٚأضبغ َٔ زعاٜ

                                     حفظ اهلل ضٛز١ٜ عصٜص٠   َطتك١ً  أب١ٝ  . -األداء  أَا١ْ أحطٔ هلا -ي٘  اجلٌُٝ

ٚيف اخلتاّ فٗرا جٗد بشسٟ, ٚال خيًٛ عٌُ ايبشس َٔ اخلطأ ٚايصيٌ ٚايطٗٛ ٚايٓطٝإ فأضأٍ اهلل تعاىل 

 أٚ خطأ ..... إٔ ٜغفس إٕ نإ قد ٚقع فٝ٘ تكصري

 ٚضاّ ايدٜٔ ايعه١ً   
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 املقدمة

 أهموة الدراسة :

     ً                                      أحداثا  متعددة ميدت لنشأة وازدىار ما ع ر ف   العشرينشيدت البشرية منذ بداية القرن 
في اكتشاف النشاط اإلشعاعي والنيوترونات, ونجاح أول تفاعل  تبالتكنولوجيا النووية, تمثم

ومنذ  .مريكية" في الواليات المتحدة األبجامعة " شيكاغو 2491متسمسل عام انشطار نووي 
 ,ذلك التاريخ أمسك اإلنسان بناصية الطاقة النووية, ونجح في تطوير التكنولوجيا المتعمقة بيا

 وسخرىا لخدمتو.
ولسوء الحظ كان أول تطبيق عممي ليذه التكنولوجيا الحديثة في ميدان الحروب والدمار, فمم 

             في صحراء 2491تموز/يوليو  21                                                   تمض  ثالثة أسابيع عمى تجربة التفجير النووي األول يوم 
" هيروشيما" بالواليات المتحدة حتى ألقت األخيرة قنبمتيا األولى عمى مدينة "نيومكسيكو "

" خالل الحرب العالمية ناغازاكيوأتبعتيا بعد ثالثة أيام بقنبمة ثانية عمى مدينة "  اليابانية
 , وتسببتا بأضرار بالغة عمى البيئة والحيوانالثانية راح ضحيتيما اآلالف من السكان المدنيين

 والنبات...! 
وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية انتابت الدول الكبرى حمى التفجير النووي, وبدأت 
                          ً                                                     بالتسابق لتضمن لنفسيا مكانا  في النادي النووي الذي بدأ يتشكل آنذاك, وكانت بطاقة 

جيرىا النووي األول, ومنذ ذلك الحين صار الدمار الدخول إليو تتمثل في إعالن الدولة عن تف
ي الواقع والرعب النووي يشكل الخمفية القاتمة لصورة التكنولوجيا النووية السممية التي ىي ف

 .بالغة اإلشراق واإلزىار
أبرزىا  ,عمى الساحة الدولية ىامةقانونية       ً                                     وانطالقا  من ذلك تعالج ىذه الدراسة عدة قضايا 

ر األسمحة النووية, وحصر استخدام الطاقة النووية في األغراض السممية, قضية منع انتشا
ومحاولة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ومن خمفيا دول النادي النووي وعمى رأسيا الواليات 
المتحدة األمريكية الضغط عمى الدول التي تسعى إلى تطوير قدراتيا النووية, كما ىو الحال 

مالية وقبميما العراق, متجاىمة إسرائيل التي يتم إعفاؤىا من طائمة وكوريا الش إيرانمع 
                                                                                  المسؤولية والتعامل معيا عمى أن يا أمر واقع, مثميا مثل الدول المكونة لمنادي النووي 

 التقميدي.
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                                                                            وفي الوقت الذي يواجو فيو عالمنا المعاصر مخاطر جم ة جراء االنتشار غير المنضبط 
                                                            ن  أىم المعاىدات التي تصدت لمنع ىذا االنتشار لم تعد مجدية في نجد أ 2لألسمحة النووية

عمييا, إضافة إلى عدم قدرتيا عمى منع موقعة الدول بعض ال ارتكبتياالتي  الخروقات ظل
الدول غير الموقعة عمييا من إنتاج أسمحة نووية, وىو ما يتطمب إعادة النظر في عمميات 

يتميز بقوة الردع, ويكفل عدم التمييز بين الدول  الضبط والرقابة, واعتماد نظام جديد
 العتبارات سياسية. 

 يا                                                 ً        انتشار األسمحة النووية ونزعيا ليس باألمر اليسير نظرا  الرتباط قضية             إن  البحث في 
                                                                                    باالستراتيجيات األمنية ومتطمبات تقوية النفوذ والييبة عمى المستوى الدولي, كما أن  واقع 

عيو الدول الحائزة لألسمحة النووية حول بذل قصارى جيدىا لتنفيذ الحال أثبت عكس ما تد
     ً                 , خاصة  المادة السادسة 2411معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية لعام  تعيداتيا الواردة في

 كل دولة من الدول األطراف في المعاىدة تتعيد )عمى أن  من ىذه المعاىدة والتي تنص

التسمح  ة عمى التدابير الفعالة المتعمقة بوقف سباقبمواصمة إجراء المفاوضات بحسن ني
السالح الكامل في  النووي في موعد قريب وبنزع السالح النووي, وعمى معاىدة بشأن نزاع

 .( ظل مراقبة دولية شديدة فعالة

لموكالة العادية  الرقابةتحت , فقد ظل ىذا البرنامج ييرانالبرنامج النووي اإل وعمى صعيد
 ننووييعن وجود موقعين  1001آب/أغسطس  ي بارز فيإيرانكشف منشق حتى الدولية 

 "نطنز"                                              ً              ال تعرف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عنيما شيئا , وىما منشأة سريين  يينإيران
  لماء الثقيل." إلنتاج اأراك"ومنشأة  ,لتخصيب اليورانيوم

                                                           
انتشار )         عمى أن   1022نيسان/أبريل  10الصادر بتاريخ  2411قراره رقم  في أكد مجمس األمن الدولي -2

                                                                  ً                                       األسمحة النووية والكيميائية والبيولوجية, ووسائل إيصاليا, يشكل تيديدا  لمسالم واألمن الدوليين, وأكد عمى ضرورة 
وعدم  ,ونزع السالح ,لحد من األسمحةاللتزاماتيا وتعيداتيا المتعمقة با     ً تاما         ً امتثاال  أن تمتثل جميع الدول األعضاء 

ينبغي أال يعوق منع انتشار )       ً           , مشيرا  إلى أن و (انتشار جميع أسمحة الدمار الشامل ووسائل إيصاليا بجميع جوانبو
, (األسمحة النووية والكيميائية والبيولوجية التعاون الدولي لتسخير المواد والمعدات والتكنولوجيا لألغراض السممية

ً         ينبغي في الوقت نفسو أال تستغل أىداف االستعمال السممي غطاء  لالنتشار)       وأن و . انظر قرار مجمس األمن (                                                      
 .1022نيسان/أبريل  10تاريخ  S/RES/1977(2011)الدولي رقم 
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باتت معو الدول الكبرى تنظر       ً       ً منعطفا  جديدا  ي يراناإلومنذ ذلك الوقت دخل البرنامج النووي 
عمى  رقابتياية, فيما شددت الوكالة الدولية من يرانبعين الريبة والشك إلى األنشطة النووية اإل

 ,الدولية ي نفسو كأحد الممفات الساخنة عمى الساحةيرانتمك األنشطة ليفرض الممف النووي اإل
ساىمت كما , الدولية ران مع المطالبتشتد حرارتو وتبرد وفق إيقاع التعاون الذي تبديو طيول

                                    لتعمن الواليات المتحدة األمريكية أن   الدول الغربية تعميق شكوكاألحداث الالحقة في 
 .ما ىو إال ستار لبرنامج نووي عسكري ييدف إلى إنتاج القنبمة النووية يرانالبرنامج النووي إل

 1 الصادر في (GOV/2011/65) ىافي تقرير  لمطاقة الذرية في حين أشارت الوكالة الدولية
                                                    وجود مؤشرات واضحة تدل عمى أن  إيران قامت بالعديد من  إلى 1022تشرين الثاني/نوفمبر

إضافة إلى , نوويةوضع تصميم لقنبمة و األنشطة والتجارب من أجل تطوير سالح نووي 
صاعق  إجراء أبحاث تضمنت نماذج محاكاة بالكومبيوتر ال يمكن أن تستخدم إال لتطوير

                                                    أن  ايران ربما أعدت إلجراء تجارب نووية من خالل اختبار  وأضافت الوكالة ,لقنبمة نووية
 . 2أجيزة تفجير خاصة في ممر تحت األرض

, إلى جانب العقوبات إيرانفرض مجمس األمن أربع حزم من العقوبات الدولية ضد  ورغم
وصدور عشرة قرارات عن مجمس تحدة, االنفرادية التي فرضيا االتحاد األوروبي والواليات الم

بخصوص تنفيذ الضمانات المتعمقة بالبرنامج  المحافظين التابع لموكالة الدولية لمطاقة الذرية
ً    فضال  عن, النووي اإليراني  إيرانبما فييا المفاوضات بين  األخرى جميع الجيود الدولية   

" ) الواليات المتحدة, 2+1"ة السداسية والمجموع )فرنسا, بريطانيا, ألمانيا( والترويكا األوروبية
في إقناع طيران بالتخمي عن لم تفمح جميعيا روسيا, الصين, فرنسا, بريطانيا, ألمانيا( 

 .1                              ً تقنية دورة الوقود النووي كاممة  أنشطتيا المتعمقة بتخصيب اليورانيوم وامتالك 

                                                           
1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 

Report by the Director General of IAEA, GOV/2011/65 , on 8 November 2011. 
ليس في المعاىدة ما يمكن )          عمى أن و  1020استعراض معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية لعام  مؤتمر أكد -1

األطراف في المعاىدة في تطوير أبحاث الطاقة الدول الحق غير القابل لمتصرف لجميع                ر عمى أن و يمس    فس        أن ي  
نتاجيا واستخداميا لألغراض السممية من دون تمييز وبما يتفق مع المواد األولى والثانية والثالثة والرابعة النووية                                                                                                        وا 

ساسية لممعاىدة. وفي ىذا الصدد يؤكد                                     ً              ويقر المؤتمر بأن  ىذا الحق يشكل واحدا  من األىداف األ ,من المعاىدة
                                                                                                   المؤتمر أن  خيارات كل بمد وقراراتو في مجال االستخدامات السممية لمطاقة النووية ينبغي احتراميا من دون 
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     إلى تأمين -سؤولوىا مكما يعمن  - تيدف من وراء برنامجيا النووي      إن يا  :إيرانوتقول 
السيما في ضوء الزيادة السكانية ؛ من الطاقة الكيربائية التي تحتاج إلييا البالد 10%

      حوناقتصادىا بوتيرة تصل إلى  يسيرالمطردة والخطط االقتصادية الطموحة لمبالد التي 
النفط والغاز كما تسعى طيران إلى تقميل االعتماد عمى ثروتيا الكبيرة من ,      ً سنويا   1%

 ,الصعبة الحصول عمى مزيد من عائدات العممة, و الطبيعي بيدف زيادة صادراتيا النفطية
     النفط الذي سينضب ك وذلك في إطار سياسة أشمل تيدف إلى تنويع مصادر الطاقة

 !...   ً    يوما  ما
ذلك  وتستشيد عمى ,ليا دوافع سياسية                                    معارضة الغرب لبرنامجيا النووي بأن   إيرانوتصف 

حيث ", محمد رضا بهموي "إبان حكم الشاه  بعدم وجود معارضة لذلك البرنامج في بداياتو
     أن   , كماإرساء دعائم ذلك البرنامج عمىساعدت الدول الغربية والواليات المتحدة 

وبداية  "الخميني "بقيادة  يةيراناإللم تظير إال بعد قيام الثورة عمى ىذا البرنامج االعتراضات 
تخصيب تيا النووية المتعمقة بأنشط دفاعيا عن في إيرانتستند , و وواشنطن داء بين طيرانالع
من معاىدة  ةالرابع لمادةإلى ا - ة بينيا وبين الغربوىي نقطة الخالف الرئيس -نيوم االيور 
في تطوير غير القابل لمتصرف عمى حق الدول      نص  تي تال 2انتشار األسمحة النووية عدم

نتاج الطا  لألغراض السممية.  اليورانيومقة النووية ومن بينيا تخصيب             وا 

                                                                                                                                                          

المساس بسياساتو أو اتفاقاتو وترتيباتو لمتعاون الدولي في مجال االستخدامات السممية لمطاقة النووية, ومن دون 
الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاىدة عدم انتشار األسمحة  و في مجال دورة الوقود(, انظر:اإلخالل بسياسات

    .NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p7. , رقم الوثيقة1020النووية لعام 
 عمى اآلتي: 2411نصت المادة الرابعة من معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية لعام  -1
إخاللو بالحقوق غير القابمة لمتصرف التي تممكيا جميع  أحكام ىذه المعاىدة بما يفيديحظر تفسير أي حكم من  -

نتاج واستخدام الطاقة النووية  الدول األطراف في              ً  أي تمييز ووفقا   ألغراض السممية دونل                                                      المعاىدة في إنماء بحث وا 
 لممادتين األولى والثانية من ىذه المعاىدة.

تبادل ممكن لممعدات والمواد والمعمومات العممية                           ىذه المعاىدة بتيسير أتم   تعيد جميع الدول األطراف فيت -
 وتراعي النووية في األغراض السممية, ويكون ليا الحق في االشتراك في ذلك التبادل, والتقنية الستخدام الطاقة

 االشتراك مع دول أخرى أو, منفردة أو باإلسيام كذلك الدول األطراف في المعاىدة والقادرة عمى ذلك, التعاون في
 تطبيقات الطاقة النووية لألغراض السممية, والسيما في أقاليم الدول الحائزة منظمات دولية في زيادة تطوير

 الحقة لحاجات المناطق النامية في العالم. المراعاة إيالء                              ً                      لألسمحة النووية التي تكون أطرافا  في ىذه المعاىدة, مع 
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مكانية تطويرىا لتصنيع تلذلك                                                                                   حاول ىذه الدراسة تحديد إشكاليات استخدام الطاقة النووية, وا 
الضمانات الدولية التي تشجع الدول غير الحائزة لمسالح النووي عمى و أسمحة نووية متطورة, 

كشف الجيود الدولية المبذولة لحصر وتطويرىا, و المتالك ىذه األسمحة عدم السعي 
مستقبل ىذه الضمانات والجيود, إضافة إلى  استشرافاستخداميا في األغراض السممية, و 

أو انحياز  عممية قانونية معمقة دون تمييزي دراسة يراندراسة ممف البرنامج النووي اإل
لسيناريوىات السممية والعسكرية , وقراءة تداعياتو عمى منطقة الشرق األوسط, وأبرز امسبق

لتسويتو, والجيود التي بذلتيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية خالل إدارتيا الفنية  لمقترحةا
 .الضغوط الدولية خالل قياميا بذلكية, ومدى تأثرىا بيرانلألزمة النووية اإل

  الدراسة :العلمي من د  اهل

ذا النوع من الدراسات اليامة حول حقوق الدول في العربية بي المكتبةإلى رفد  الدراسةيدف ت
استخدام الطاقة النووية في األغراض السممية لتمبية احتياجاتيا من الطاقة, وغيرىا من فوائد 

الضغوط التي بيان     ً      إضافة  إلى والزراعة, التكنولوجيا النووية في مجاالت الطب والصناعة 
, وأبرز السيناريوىات المنطقةداعياتو عمى ي, وقراءة تيرانلبرنامج النووي اإلأحاطت با

            , السيما أن  الدراساتالعربية تفتقر إلى ىذا النوع من  المكتبة    ن      ً    خصوصا  وأ ,لتسويتولمقترحة ا
                                                              ً                    أغمب من تناول ىذا الموضوع ىم من الباحثين األجانب, وما ن شر عربيا  حولو لم يتجاوز في 

جوانب مجتزأة منو, إضافة إلى اقتصارىا عمى أحيان كثيرة مقاالت, أو بحوث كانت تتناول 
الجوانب السياسية لمموضوع دون التطرق إلى الناحية القانونية بشكل معمق مما أفقدىا طابع 

 الشمولية.  
 الدراسة :  إشكالوة

استخدام  وىي, القضايا عمى الساحة الدوليةأبرز من ناوليا الدراسة تتسالمشكمة التي       تعد  
وحقوق الدول األطراف في معاىدة عدم , نووية في األغراض السمميةالطاقة الوتوظيف 

وما يترتب عمييا من  ,انتشار األسمحة النووية غير القابمة لمتصرف في استخدام ىذه الطاقة
البشرية جمعاء, إضافة إلى الضغوط التي تمارسيا الدول الغربية وعمى رأسيا               آثار قد تمس  

 تمبية احتياجاتبيدف نع الدول النامية من تنمية قدراتيا النووية الواليات المتحدة األمريكية لم
الصناعة والزراعة وغير ذلك و الطب ميادين  مسواء في ميدان الطاقة أ ,المستقبمية شعوبيا

سقاطالمجاالت األخرى التي توفرىا الطاقة النووية,  من ىذه الممارسات والضغوط عمى         وا 
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وما رافق  ,المتالك ىذه التكنولوجيا يرانالتقدم المتواصل إلي لكبح جماح يرانالممف النووي اإل
ط التي و المنطقة إلى حرب شاممة, إضافة إلى الضغ     جر     ت  أن ذلك من أزمات دولية كادت 

ت من أجميا في ئ                          ممارستيا لمياميا التي أ نش أثناءالوكالة الدولية لمطاقة الذرية  ياتواجي
اطة األسمحة سواالبتعاد عن تدميرىا بو , الرقابة عمى استخدام ىذه التكنولوجيا لخدمة البشرية

 ومتى كيف ) أىميا: األسئمة, من مجموعة عمى لإلجابة الدراسة ىذه , كما سعتالنووية
سياسية وماىي الدوافع ال؟؟!!  تطورىا... وما ىي مراحل ي,يراناإل النووي الممف أزمة بدأت

ي وتداعيات ىذا البرنامج عمى منطقة يرانواألمنية واالقتصادية التي تحرك البرنامج النووي اإل
 الدولية القوى موقف ىو وماالشرق األوسط بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص...؟؟!!, 

ىذه الذرية في إدارة  لمطاقة الدولية الوكالة إلى دور القضية؟ إضافة ىذه من واإلقميمية
 (. !؟..األزمة

 فرضوة الدراسة : 

                                                                                 انطمقت الدراسة من فرضية مفادىا أن  الدول الغربية وعمى وجو الخصوص الواليات المتحدة 
األمريكية تسعى إلى احتكار استخدام التكنولوجيا النووية في أيدي مجموعة من الدول, ومنع 

 إيرانستفادة من ىذه التكنولوجيا ) الدول التي ال تنتيج سياستيا أو تدين بالوالء ليا في اال
وغيرىا من الدول النامية (, وذلك من خالل استخدام مجمس األمن الدولي والوكالة الدولية 
لمطاقة الذرية لمنع تمك الدول من امتالك ىذه التقنية سواء بالترغيب: ) تقديم مزايا 

الترىيب عبر: ) فرض ومساعدات معينة مقابل عدم الحصول عمى ىذه التكنولوجيا (, أم ب
                                           ً                      عقوبات دولية واستخدام القوة العسكرية أحيانا  كما حصل مع العراق (.

بصورة     ً                                                                      ووفقا  ليذه الفرضية ينبغي اإلجابة بشكل موسع عمى العديد من التساؤالت المطروحة 
 , عمى سبيل المثال:عممية وقانونية

  اقة النووية تخدام الطمدى فعالية المعاىدات الدولية في إقرار حقوق الدول في اس
يم ىذه المعاىدات, وأثر المتغيرات الدولية عمى عمل الوكالة لألغراض السممية وتقي

الدولية لمطاقة الذرية في الرقابة عمى استخدام التكنولوجيا النووية من قبل الدول 
 المتنامية. لتأمين احتياجاتيا الوطنية

   في برنامجيا النووي رغم وجود عمى االستمرار  إيرانما ىو السر وراء إصرار
مخاطر ال تتعمق بمستقبل النظام السياسي فييا فحسب؛ بل بمنطقة الشرق األوسط 
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     ً                            تيديدا  لألمن والسمم الدوليين, وىل  لقدراتيا النووية إيرانتطوير  يعدبكامميا, وىل 
ول ؟ يخ وحمفائيا في المنطقة الواليات المتحدة األمريكية لمصالح           ً ذلك تيديدا  يشكل 
الحرب " نظرية ما يسمى ب      ً      استنادا  إلى  إيرانألخيرة استخدام القوة المسمحة ضد ىذه ا

 !... "االستباقية

   وما ىي السيناريوىات السممية والعسكرية التي قد تمجأ إلييا الواليات المتحدة لتسوية
 انإير ي؟ وىل ستسيم العقوبات الدولية المفروضة عمى يرانمشكمة البرنامج النووي اإل

 .  عيا عن تحقيق طموحاتيا النووية ؟بموجب قرارات مجمس األمن في تراج

  ىل تممك الدول العربية في المرحمة الراىنة ما يمكن أن تسيم فيو وبجدية في حل
؟ وما ىو حجم التداعيات التي يمكن أن تترتب ية أو تعقيدىايرانمة النووية اإلاألز 

كل عام والدول الخميجية لدول العربية بشلمسالح النووي عمى ا إيرانعمى امتالك 
لمسالح النووي سيؤكد ظاىرة عدم امتالك  إيران     ً            ؟ عمما  أن  امتالك بشكل خاص

وسبب طرح ىذا  .العالمالبشرية في  المجتمعاتالح من بين العرب وحدىم ليذا الس
 إيران                                                              السؤال ىو أن  ثمة مخاوف حقيقية لدى بعض الدول العربية من امتالك 

 .ن يؤثر عمى التوازنات في المنطقة                          ح النووي؛ ألن  من شأن ذلك ألمسال

 منهجوة الدراسة : 

                                                            تم  تناول موضوع الدراسة من خالل اتباع المنيج الوصفي التاريخي سيفي ضوء ىذه الفرضية 
التحميمي من وجية نظر القانون الدولي والمواثيق والمعاىدات الدولية ذات الصمة, إلى جانب 

محكمة العدل الدولية حول مشروعية التيديد باستخدام األسمحة النووية, أو  ما أقرتو
 استخداميا في نظر القانون الدولي.

                                                                              ً     وقد تم  التركيز عمى المنيج التحميمي في الباب الثاني من الدراسة بصورة أكثر وضوحا  من 
 رات البرنامج النوويذرية حول تطو خالل تحميل التقارير المقدمة من الوكالة الدولية لمطاقة ال

ي, وما رافقيا من ردود أفعال وتداعيات وأزمات عكرت صفو العالقات الدولية, وىددت يراناإل
 بجر المنطقة إلى حرب كارثية.

 واالقتصادية القانونية والسياسية بأبعادىا يةيران                                        وكان الب د  من التعريف بالقضية النووية اإل
 وليدة كونيا ليست        ً تاريخيا   وتتبعيا المختمفة, اجوانبي ببعض يحيط الذي الغموض وكشف
 الماضي في مقدماتيا بين الربط عمى الشاه, والعمل عيد إلى بجذورىا تمتد بل المحظة؛
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في  إليو تؤول قد ما إلى المنطقي واالستنباط بالتحميل التوصل         ومن ثم   الحاضر, في ونتائجيا
 إلى     ً وصوال   واالستنباط والتحميل والتاريخ الوصف بين يجمع فالمنيج لذا القريب, المستقبل
 .الخاتمة

 هوكلوة الدراسة : 

لكي نتمكن من وضع إجابات محددة حول التساؤالت التي تمخضت عن فرضية الدراسة كان 
                                                                                  البد من أن تنعكس طبيعة ىذه التساؤالت عمى ىيكمية الدراسة, حيث تم  تقسيميا إلى بابين:

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في تنظيم استخدام الطاقة النووية ببيان دور  :الباب األول ييتم
وقت السمم, وأىم مبادئ القانون الدولي التي يمكن تطبيقيا عمى استخدام ىذه الطاقة, 

التي تترتب عمى استخداميا, إضافة إلى الضوابط والمحددات  اآلثاروالمسؤولية الدولية عن 
اقة النووية في األغراض السممية, ودور المعاىدات القانونية والسياسية الستخدام الط

واالتفاقيات الدولية في تنظيم استخدام ىذه الطاقة, إلى جانب بيان نظام ضمانات الوكالة 
 .ووي التي تتبعيا الوكالة الدوليةالدولية لمطاقة الذرية, ونظم السالمة واألمان الن

          ي في الفصل األوليرانامج النووي اإل                    ً       فقد حمل في طياتو وصفا  لمبرن :الثاني أما الباب
          ً                                                                       منو, متضمنا  نشأة البرنامج ومراحل تطوره في العيدين الممكي والجميوري, وأىم المراكز 

ية, واألزمة التي أثارىا اكتشاف مواقع نووية سرية لتخصيب اليورانيوم يرانوالمنشآت النووية اإل
نتاج الماء الثقيل, وما نتج الدولي, األمر  والمجتمع إيرانمعالقات بين لأزم ذلك من ت عن                              وا 

ي يرانالذي دفع الدول األوروبية ) فرنسا, بريطانيا, ألمانيا ( إلجراء مفاوضات مع الجانب اإل
ي إلى مجمس األمن الدولي يران                    ً                           لمخروج من األزمة, وصوال  إلى إحالة الممف النووي اإل

صداره عدة قرارات تقضي بفرض عقوبات دولية ع   مى طيران.                                            وا 
ي, والمواقف الدولية يرانفتناول اإلدارة الدولية ألزمة البرنامج النووي اإل :أما الفصل الثاني

, وتوضيح التداعيات المحتممة ليذا المستقبلواإلقميمية تجاه ىذا البرنامج وسيناريوىات 
   البرنامج عمى المنطقة.

يا, في حين شممت المالحق نص أما الخاتمة فتضمنت أىم النتائج التي تم التوصل إلي
لمحة شاممة عن تنفيذ اتفاق الضمانات , و 2411معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية لعام 

, واألحكام ذات الصمة 2411األسمحة النووية لعام  المعقود بموجب معاىدة عدم انتشار
 . المنصوص عمييا في قرارات مجمس األمن في إيران
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 البــاب األول 
 

 ـذرية ـــطاقة الـــــالة الــــدولية للــــوكــدور ال

 دام الطاقة النوويةخيف رقابة وتنظيم است

 وقت السلم  

 

سنبحث في هذا الباب استخدام الطاقة النووية وقت السمم وفق أحكام 
القانون الدولي في الفصل األول منه, كما سنتطرق إلى تكوين الوكالة 
الدولية لمطاقة الذرية ودورها في نشر وتعزيز استخدام الطاقة النووية 
والرقابة عمى الفعاليات النووية لمنع استخدامها في األغراض غير 

ضمانات الوكالة المضامين السياسية والفنية لنظام ممية, إضافة إلى الس
في الفصـل اإلقميمية والعالمية الوطنية و ونظم الحماية واألمان النووية 

 الثــاني.
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 الفصل األول

 وفق أحكام القانون الدولي استخدام الطاقة النووية وقت السلم 

  ً ا  األسمحة النووية واحد انتشار الحد مناستخدام الطاقة النووية في األغراض السممية و يمثل 
تقدم  يستطع المجتمع الدولي تحقيقلم ورغم ذلك ،                          التي تؤر ق المجتمع الدولي أىم الممفاتمن 

ال تزال الترسانات النووية ، حيث عقد األخيرينالخالل العقد ونصف  ا الصددفي ىذ جوىري
         ً                                            عشرين عاما  من نياية الحرب الباردة، فيما يواجو العالم أكثر من مميئة بآالف األسمحة بعد 

اآلن في ىذا  حتىإنجازه           ل ما تم  ك وقد اقتصر .     ً                      حقيقيا  النطالق سباق تسمح جديد       ً احتماال  
خفض ) اتفاقية  اتيالتسعين المبرمة في أواخر الثمانينات وبدايةاالتفاقيات ذ تنفي ىالمجال عم
" الموقعة بين الواليات المتحدة وروسيا، واتفاقية 1-"ستارت 1991لعام  االستراتيجيةاألسمحة 

تباطأ بعد ذلك مسار خفض األسمحة         إال أن و  ،(2111                       " التي تم  إقرارىا عام 2–ستارت "
النووية متجارب لالشامل  حظرال اتفاقيةما لم تدخل ك ،نت آليات المراقبة والتدقيقووى، النووية

 .حتى اآلن حيز التنفيذ 1991لعام 
       العسكرية، وال تزال ميزانيات  تمويل البرامج ىق عم    عم     ت   ات الدول تزال أولويإلى جانب ذلك ال

 ذلكشأنيا في  ؛ بل تتنامى باستمرارةتتجاوز بمراحل بعيدة متطمبات األمن المعقول " الدفاع "
لحل  تجاىل القانون الدولي واألمم المتحدة والوسائل السممية ، كما أصبحشأن تجارة األسمحة

في عاشيا العالم والنتيجة ىي الحرب التي السمة البارزة لمنظام الدولي الجديد، النزاعات 
المتصاعدة  األسمحة النوويةانتشار وأزمة  أفغانستانو في العراق  واحتالل، (يوغوسالفيا)أوروبا

الواردة  بالتزاماتيا بالوفاءإخفاق الدول األعضاء في النادي النووي  بسبب والمثيرة لممخاوف
طالما ، و تجاه إزالة ىذه األسمحة وعدم التحركاألسمحة النووية  عدم انتشار اتفاقية في

      ً قائما                   ً ألسمحة نووية خطرا   ىدول أخر  امتالكىذا النحو ظل خطر  ىاألمور عم استمرت
 .1ذلك ىعشرات الدول التي تممك القدرة الفنية عم   ً          خاصة  مع وجود 

                                                           
ميخائيل غورباتشوف، سباق التسمح النووي، لن يزول الخطر النووي إال بزوال األسمحة النووية، مقالة منشورة  -1

( IPS- INTER PRESS Service) اإللكتروني موقع وكالة األنباء العالمية نت من خالل شبكة اإلنتر عمى 
 :اآلتي  ، متوفرة عمى الرابط22/8/2119بتاريخ 

http://www.ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1562                                          

http://www.ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1562
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 استخدام الطاقة النووية وقت السمم كحق سياديسنبحث في ىذا الفصل  وبناء عمى ما تقدم 
الضوابط والمحددات القانونية والسياسية الستخدام الطاقة النووية في و  منو، المبحث األولفي 

دور فيو  فسنتناول المبحث الثالثمنو، أما في  المبحث الثاني في األغراض السممية
 الطاقة.ىذه المعاىدات واالتفاقيات الدولية في تنظيم استخدام 
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ذادلبحثذاألول

ذؽحقذسوادياستخدامذاؾطاؼةذاؾنووقةذوؼتذاؾدلمذذ

     

ميد اكتشاؼ النشاط اإلشعاعي واالنشطار النووي في نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف 
مع بداية استغبلؿ اإلنساف لمطاقة , و ٔالعشريف لنشأة وازدىار العمـو والتكنولوجيا النووية

لـ تكف معروفة  التحدياتمف ً  ا  جديد                   ً واجيت البشرية نوعا    ً ا  ستيف عامالنووية قبؿ أكثر مف 
إلى جانب  التي تترتب عمى استخداـ ىذه الطاقة,كالحماية اإلشعاعية والمخاطر  ,مف قبؿ

الطب في مياديف الطاقة و  الفوائد الكبيرة التي يمكف تحقيقيا مف وراء استخداـ ىذه الطاقة
  . ات الطبيعيةالبحث عف الخامو والزراعة الصناعة و 

                                                                     ً              ونتيجة لطبيعة األضرار الناجمة عف استخداـ الطاقة الذرية والتي تتعدى عادة  حدود الدولة 
التي تقع عمى إقميميا فقد أدى ذلؾ إلى توقيع العديد مف االتفاقيات الدولية التي تنظـ التعاوف 

لمسؤولية الناشئة عف بيف الدوؿ في مجاؿ استخداـ الطاقة النووية, ووضع القواعد التي تنظـ ا
األضرار التي تنجـ عف ىذا االستخداـ, واحتراـ سيادة الدوؿ عمى أقاليميا, وتنظيـ استخداـ 

                                                           

, وذلؾ عندما كاف ٜٙٛٔعاـ  أنتوني ىنري بيكريل"يعود اكتشاؼ النشاط اإلشعاعي الطبيعي إلى العالـ "ٔ- 
برازىا عمى صفائح  "التقانات العميا" ي معيد مخبره ف يبحث في                                                           في باريس في كيفية تصوير األشعة السينية وا 

فوتوغرافية مف صنعو, وخبلؿ محاوالتو الحظ تأثر الصفائح في الظبلـ رغـ عدـ قذفيا بأشعة ميبطية, بحيث 
شعاعات يورانيومية وىي إ ٜٙٛٔتصدر ىذه األمبلح التي تحتوي عمى اليورانيـو إشعاعات مميزة سماىا في سنة 

 Marie ماري سكوودوفسكا كوري, بعدىا تأكد كؿ مف )                                             ً ناتجة عف نشاط إشعاعي يحدث في الطبيعة تمقائيا  

Skłodowska – Curie  تحتوي عمى  "بيكريل"                   إذ تبيف أف  صفائح  ,مف سبب ىذا النشاط "بيار" ( وزوجيا
ط وكمية اليورانيـو في ىذه اناسب الطردي بيف شدة ىذا النشلمت                              ً ىو سبب حصوؿ ىذه اإلشعاعات نظرا  و اليورانيـو 
زيئة في نواة الذرة                  ً                ُ إلى اكتشاؼ ميـ جدا , فقد اكتشؼ الج   "جيمس تشادويك"توصؿ  ٕٖٜٔفي عاـ و  األمبلح.

الطريؽ نحو انفبلؽ  "تشادويك "د                                  ّ يا ال تحتوي عمى شحنة كيربائية, ومي      ألن   "النيوترونػ" التي أصبحت تعرؼ ب
أوؿ مف قاـ بتصويب  "إنريكو فيرمي"كاف و  القنبمة الذرية بسبب ىذا االكتشاؼ الميـ. صنعونحو  ٖٕ٘انيـو يور 

أوتو "قاـ العالـ الكيميائي األلماني كما ولكنو لـ ينجح في تفسير النتائج.  ؛ٖٜٗٔالنيوترونات عمى اليورانيـو عاـ 
وكانت  ,مؾ األبحاث وقاموا بتحميؿ المواد الناتجة عف التفاعؿبت "شتراسمان"  وزميميما "ليز مايتنر" وزميمتو  "ىان

 ٜٖٜٔوفي مطمع عاـ , اصر جديدة تكونت مف خبلؿ التفاعؿيـ وجدوا عن                                      مفاجأة لـ يستطيعوا أوال تفسيرىا إذ أن  
ة , انظر موسوعانشطار لنواة ذرة اليورانيـو      بأن وتفسير التفاعؿ الذي حدث  مف "أتوىان وشتراسمان"  تمكف

  .ويكيبيديا الحرة عمى شبكة اإلنترنت
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ىذه الطاقة بما يتناسب مع حرية البحار العالية, ومبدأ حسف الجوار وعدـ التعسؼ في 
جو إلى التكويف                      ُ                                     لذلؾ بدأ يتشكؿ قانوف ي عنى باستخداـ الطاقة النووية, وأخذ يت استعماؿ الحؽ.

تقدـ االستخدامات السممية لمطاقة ل       ٍ ؿ مواز  كبش, وبدأ يتطور كفرع مستقؿ مف فروع القانوف
                                                  ً        لذلؾ تـ  تقسيـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب ترد تباعا  كاآلتي:النووية. 

 المطمب األوؿ: نظرية السيادة واستخداـ الطاقة النووية وقت السمـ.
 الدولية عف استخداـ الطاقة النووية وقت السمـ. المطمب الثاني: المسؤولية

 المطمب الثالث: استخداـ الطاقة النووية وقت السمـ وحرية البحار العالية.
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ذادلطلبذاألولذ

ذـظرقةذاؾدوادةذواستخدامذاؾطاؼةذاؾنووقةذوؼتذاؾدلمذ

       

 ؿ, وحقوقيا العامة التشريعية) حؽ كؿ دولة في أف تمارس سمطانيا الكام  ُ            ي قصد بالسيادة 
والتنفيذية, والقضائية داخؿ إقميميا, وعمى ما يوجد عمى ىذا اإلقميـ مف أشخاص أو 

, مما يستبعد أي تدخؿ لدولة أخرى في ىذا النطاؽ (, وبالمقابؿ لممفيـو ءمنظمات, أو أشيا
سمطة فوؽ الدولة                أن و ال يوجد أي  -مف وجية نظر دولية  -الداخمي لمسيادة تعني السيادة 

في النطاؽ الدولي, فالدولة مستقمة عف الدوؿ األخرى, وىي بذلؾ تمارس وظائفيا الداخمية 
 .ٔوتحدد اختصاصاتيا وترسـ سياساتيا الخارجية

 الدولة, عمييا تقـو التي األساسية الركيزة الدولي القانوف أحكاـ وفؽ السيادة مبدأ ُ   ي عدو 
 وتمييزىا السيادة كاممة الدولة تحديد في الفقيية الدراسات وإلي تستند الذي الحاسـ والمعيار

 مف تنطمؽ أف يجب الدولة في جميعيا الثبلث السمطات ةفممارس. السيادة ناقصة الدولة عف
 في تستند المختمفة ىيئاتيا أو برئيسيا سواء التنفيذية فالسمطة السيادة, لمفيـو الصحيح الفيـ

 لتمؾ المرسومة الحدود تجاوز دوف وأمتيا شعبيا سيادة مف ليا المخولة لمسمطة ممارستيا
 السيادة حدود مراعاة تشريعاتيا في تتطمب التي التشريعية السمطة أعماؿ في وكذلؾ. السيادة
 القانوف بتطبيؽ تقـو التي القضائية السمطة أعماؿ في األمر وكذلؾ خرقيا, أو تجاوزىا وعدـ

 يعرؼ ما قواعد التنازع تحكـ إذ واألجنبي, الوطني وفالقان قواعد إلى المجوء دوف الوطني
 في الدولة إليو تستند الذي األساس ىي السيادة     إف    :القوؿ يمكفلذلؾ  ؛الخاص الدولي بالقانوف
 تطبيقاتيا في أو األخرى الدوؿ مع الخارجي بتعامميا      ً مختصا   كاف ما سواء سمطاتيا, ممارسة
 الخارجية كوزارات بالسيادية الوزارات بعض تسمية مف الحقيقة ىذه عمى ويستدؿ الداخمية,
 بموضوع الخاصة القوانيف تنفيذ بمباشرة الحيوية المرافؽ ىذه قياـ إلى     ً نظرا   والمالية, والدفاع
السيادة تعني استئثار جية الحكـ في الدولة بكافة اختصاصات السمطة     أف  أي  .ٕةالسياد

                                                           
, ٖٕٓٓمنشأة المعارؼ,  ,سامي جاد عبد الرحمف واصؿ, إرىاب الدولة في إطار القانوف الدولي, اإلسكندرية -ٔ

 .ٜ٘ص
 ٕٙٓٔ العدد, العراقية, االتحاد صحيفة في منشور ثبح متغير, عالـ في السياسة شبر, حكمت -4

 .ٕٙٓٓ/ٙ/ٖٕبتاريخ
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مشاركة مف جية أعمى أو أدنى, وعمى نحو  ومظاىرىا دوف ما خضوع لجية أعمى ودوف
 وقد؛ ٔيجعؿ مف ىذه السمطة المطمقة أكمؿ وأعمى وأشمؿ سمطة يمكف لممرء أف يتصورىا

سمطة الحكـ في الدولة التي ال تعموىا سمطة, والتي )                                  أصبح السائد تعريؼ السيادة بأن يا
اإلقميـ وفي داخمو,  تستأثر دوف غيرىا بمباشرة جميع اختصاصات الحكـ, ومظاىره عمى

   ً  ركنا  السيادة عد  ُ ت   وبيذا المفيـو .ٕ(وبالتعامؿ الخارجي مع سائر الدوؿ ذات السيادة المماثمة
     ً                                                                             أساسيا  مف أركاف الدولة إلى جانب اإلقميـ والشعب, حيث أن يا الييئة المنظمة التي تقـو 

اتيا عمى اإلقميـ باإلشراؼ عمى ذلؾ وىي التي تنفرد بالسيادة أو السمطاف في فرض سمط
مة ي                                            السمطة ليا طبيعة خاصة تتمثؿ في أن يا سمطة أصوىذه  ,وعمى األشخاص الموجوديف فيو

                                           , فسمطة الدولة أصيمة ألن يا ال تستمد مف سمطة ودائمة وموحدة وال تقبؿ التجزئة وسامية
لتي تفرض أخرى, وليذا فيي سمطة سامية تعمو عمى جميع السمطات باعتبارىا اآلمرة العميا ا

                                                    , كما أف  سمطة الدولة دائمة ومستمرة إلى ما بعد زواؿ عمى الجميع داخؿ حدود الدولة إرادتيا
                                                 , وال تقبؿ التجزئة ألن يا سمطة واحدة ال تتعدد بتعدد ألشخاص الحكاـ الذيف يمارسونياا

ن   ما تتقاسـ                                                                             الييئات الحاكمة في الدولة, ألف  ىذه الييئات ال تتقاسـ السمطة فيما بينيا وا 
تمثؿ السيادة ما لمدولة مف سمطاف عمى اإلقميـ الذي تختص بو بما و  .ٖاالختصاصات فقط

ذاتو؛ بؿ ىي المظير يوجد فيو مف أشخاص وأمواؿ, وىي تثبت لمدولة نتيجة ممكيتيا لئلقميـ 
لتي ال يعمو                                                            أي أف  السيادة معناىا أف  سمطة الدولة تعتبر السمطة العميا ا ,الرئيس ليذه الممكية

                                                                              عمييا شيء آخر, بمعنى أن يا تسمو فوؽ الجميع وتفرض نفسيا عمييـ, وعمى ذلؾ فسيادة 
                                                                                     الدولة ىي أف  لمدولة الكممة العميا واألخيرة, وبأن يا ال تخضع ألحد في شأف مف شؤونيا, وىي 

  .ٗبيذا المعنى قد تكوف داخمية أو خارجية
                                                           

 دار ,, اإلسكندريةالثانية, أصوؿ القانوف الدولي, جزء/ الجماعة الدولية, الطبعة عبد الحميد محمد سامي -ٔ
 .ٖ٘ٔص  ,ٜٜٙٔالجامعييف لمطباعة 

 .ٖٕ٘ص  ,المرجع السابؽ -ٕ
ر مجدالوي لمنشر والتوزيع, , عماف, دا, الطبعة األولىناظـ عبد الواحد الجاسور, موسوعة عمـ السيادة -ٖ

 .ٕ٘ٔص  ,ٕٗٓٓ
محمود سعيد عمراف, أحمد أميف سميـ, محمد عمي القوزي, النظـ السياسية عبر العصور, الطبعة األولى,  -ٗ

عبد الغني بسيوني عبد اهلل, النظـ , وكذلؾ ٕٖٔ, ص ٜٜٜٔبيروت, دار النيضة العربية لمطباعة والنشر, 
 .ٗٗ-ٖٗ, ص ٕٜٜٔالسياسية والقانوف الدستوري, بيروت, الدار الجامعية , 
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 في سمطة أعمى الدولة عد يعني        ً قانونيا         ً مفيوما   لمسيادة     إف   :القوؿ يمكفبناء عمى ما تقدـ و 
 مع يتوافؽ وىو ,عميو لسيادتيا ميـ مظير ىو إقميميا داخؿ لمسمطة الدولة فمباشرة إقميميا,

 فكرة بيف يميزوف الفقياء     أف   غير ذاتيا, الدولة وجود مظاىر مف      ً مظيرا   السيادة عد فكرة
 أجاز ِ  إ ذ فييا, الفعمية السمطة مباشرة وبيف ذلؾ في أحد ياينازع ال لمدولة قانوني كحؽ السيادة
 . ٔلسيادتيا تخضع ال معيف إلقميـ الفعمية لمسمطة دولية منظمة أو دولة مباشرة الفقو

جان  الفقيو الفرنسي "              ً                                                  والثابت تاريخيا  ىو أف  أوؿ مف كتب عف السيادة وفؽ ىذا المفيـو ىو 
تحت عنواف " الكتب الستة  ٙٚ٘ٔعاـ  في كتاب لو نشر" ـٜٙ٘ٔ -ٖٓ٘ٔ بودان

" في ىذا الكتاب الدعائـ األولى لمسيادة كنظرية اقترنت في بودان, حيث أرسى " ٕلمجميورية"
ؼ ىذا الكتاب بظروؼ سياسية معينة نشأتيا بنشأة الدولة األوروبية الحديثة, وقد ارتبط تألي

عف مجيودات مموؾ فرنسا  -  ً يا  فكر  –" الدفاع بودانكانت تمر بيا فرنسا, حيث استيدؼ " 
والتحرر مف ىيمنة اإلمبراطور والبابا, لذلؾ   التي كانت تستيدؼ القضاء عمى نظاـ اإلقطاع

َ    عب ر  "                                                            بأن يا) السمطة العميا عمى المواطنيف والرعايا والتي ال تخضع " عف السيادة بودان   
يا سمطة دائمة تدـو مدى الحياة,     أن   "بودان" وفي تحميمو ليذه السمطة العميا يرى  .ٖ(قوانيفلم

وىذه السمطة ال يمكف تفويضيا أو التصرؼ بيا, وال تخضع لمتقادـ, وىي مطمقة ال تخضع 
                                                                                   لمقانوف ألف  صاحب ىذه السمطة ىو الذي يضع القانوف, وبالتالي ال يمكف أف يقيد نفسو, كما 

 . ٗ                   ً                          ال يمكف أف يكوف مسؤوال  مسؤولية قانونية أماـ أحد
                                                                        الفقو التقميدي سيادة الدولة بأن يا مطمقة, بمعنى عدـ خضوع الدولة سواء في  وقد وصؼ

مف سيادتيا سوى إرادتيا؛ لكف ىناؾ مف يعتقد مف خبلؿ                               ُ الداخؿ أو الخارج ألية قيود تحد  
ن ما مقيدة بمجموعة مف القواعد القانونية  ؛                                            الواقع الدولي بأف  سيادة الدولة لـ تكف مطمقة                                            وا 

                                                           
 العصر في السيادة تدويؿ مدى في دراسة ,"والمعاصر التقميدي مفيوميا بيف السيادة, العيسى ياسيف طبلؿ -ٔ

 .ٛ٘ ص, ٕٓٔٓ, األوؿ العدد, ٕٙ المجمد, والقانونية االقتصادية لمعمـو دمشؽ جامعة مجمة", الحاضر
2-Jean Bodin , Six Books of the Commonwealth . 

3-Jean Bodin , Six Books of the Commonwealth, Abridged and translated by M. J. 

Tooley, Basil Blackwell OXFORD, Printed in Great Britain in the city of OXFORD at 

the alden press , Bound by the kemp hall bindery, oxford, the Liberty Library of 

Constitutional Classics, http://www.constitution.org/liberlib.htm, p.p 25-27 . 
4-Jean Bodin , op.cit, p.p 24-27 . 

http://www.constitution.org/liberlib.htm
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أي التقيد بااللتزامات والتعيدات الدولية في الخارج ومراعاة  ,ألخبلؽ اإلنسانيةالدولية وا
 . ٔالقانوف في الداخؿ

ُ                                                                              ط رحت في ىذا الصدد العديد مف النظريات واألفكار حوؿ نشوء السيادة, فيناؾ النظريات و 
ير ذلؾ:                                                                          الثيوقراطية التي تتفؽ عمى أساس أف  السيادة هلل وحده؛ إال أن يا اختمفت في تفس

فيناؾ نظرية الطبيعة اإلليية لمحكاـ والتي تذىب إلى خمع صفة األلوىية عمى الحكاـ كما في 
                                                                                مصر القديمة والصيف, ثـ  نظرية الحؽ اإلليي المباشر التي تعتبر الحاكـ لو صفة البشر 
                      ُ                                                        وليس لو طبيعة إليية وي صطفى مف اهلل, وكذلؾ نظرية الحؽ اإلليي غير المباشر التي ترى

 . ٕ                                                                    أف  الشعب ىو الذي يختار الحاكـ ؛ ولكف بإرشاد وتوجيو مف اإلرادة اإلليية

                                                           
 .ٕٙٔناظـ عبد الواحد الجاسور, مرجع سبؽ ذكره, ص  -ٔ
النظرية  ة ) اإللو مصدر السمطة(,تناولت نشوء السيادة عدة نظريات أبرزىا : نظرية القوة, النظرية الديني -ٕ

مف القوانيف  , أي اتفاؽ الجماعة عمى عقد ينقؿ جماعتيـالتعاقدية وتقـو عمى أساس العقد النظرية الماركسية,
", ويقوؿ " ىوبز" جان جاك روسو" و"جون لوك" و" ىوبزوأبرز مف كتب في ىذه النظرية " , الفطرية إلى النظاـ

التي تحتوي عمى طبقة محكومة لفرد مف الحياة الفطرية الطبيعية إلى الحياة المنظمة                        إف  العقد ىو الذي نقؿ ا
                                                                                                    وسمطة حاكمة, أما " جوف لوؾ" فقد رأى أف  أصؿ وجود الجماعة ىو العقد االجتماعي, فالعقد ىو مف نقؿ األفراد 

عمى جماعة محكومة, وىكذا مف حالتيـ الطبيعية األولى إلى المجتمع المنظـ الذي تسود فيو سمطة عميا حاكمة 
                                                                                      " ىوبز" في أف  أساس نشأة الجماعة المنظمة ىو العقد االجتماعي, ولكنو اختمؼ عنو في نظريتو  اتفؽ " لوؾ" مع

؛ بؿ كاف الفرد يتمتع فييا بالحرية والمساواة والعدؿ في لفطرية لـ تكف حالة فوضى أو حروب                  بأف  حالة اإلنساف ا
ي العقد عند " لوؾ" ىما األفراد والحاكـ, وبموجب ىذا العقد يتنازؿ األفراد عف القدر وطرف ظؿ القانوف الطبيعي.

الضروري مف حقوقيـ الطبيعية إلقامة السمطة مع االحتفاظ بباقي الحقوؽ التي عمى الحاكـ حمايتيا وعدـ المساس 
ً  اصة, ومف بينيا حؽ الممكية, وبناء  بيا, وعمى الحاكـ توجيو جيوده لتحقيؽ الصالح العاـ واحتراـ حقوؽ األفراد الخ                                

ذا ما أخؿ أي طرؼ بالتزاماتو كاف                                                                                                       عمى ذلؾ فإف  ىذا العقد يمنح كؿ مف طرفيو حقوؽ ويفرض عميو التزامات, وا 
أما " جاف جاؾ روسو" فقد اتفؽ مع " ىوبز" لمطرؼ اآلخر تقويمو, فممشعب عزؿ الحاكـ ولمحاكـ محاسبة الشعب. 

                                                                                شأة الجماعة المنظمة ىو التعاقد أو العقد االجتماعي ولكف " روسو" اختمؼ عنيـ في أف                      و"لوؾ" في أف  أساس ن
وبذلؾ يتضح  حالة اإلنساف الفطرية كانت أسعد حالة لمحياة البشرية, فيي أفضؿ مف حياة الجماعة المنظمة.

        يـ لصالح الحاكـ المطمؽ يحقؽ الخبلؼ بيف أنصار النظرية العقدية ففيما يقـو "ىوبز" بإىدار حقوؽ األفراد وحريات
" روسو" حقوؽ األفراد وحرياتيـ في الجماعة المنظمة, أما "لوؾ" فرأى تقييد سمطة الحاكـ بالتزامو بحقوؽ األفراد 

ض " لوؾ" نظريتو في وليـ في الجماعة المنظمة الجديدة ) عر وحرياتيـ بالنسبة لمجزء الذي لـ يتنازلوا عنو عند دخ
 John Locke, Essay concerning of civil, ٜٓٙٔالحكومة المدنية" الصادر سنة  "ييرمؤلفو الش

government, London,1690. .) 
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أما النظريات الديمقراطية التي حددت مف يمارس السيادة فقد توزعت عمى نظرية سيادة األمة 
   ف  إالذي قاؿ  ٔ" في كتابو العقد االجتماعيجان جاك روسوالتي تنسب إلى الفقيو الفرنسي " 

                                                 , وأن يا ممؾ لؤلمة جمعاء باعتبارىا وحدة مستقمة عف رة عف ممارسة لئلرادة العامةعبا السيادة
 غير قابمة لمتجزئة وليا حكـ القانوف, وبالتالي فيي                             ً          األفراد المكونيف ليا وليست ممكا  لمحاكـ, 

 .ٕوال يمكف التصرؼ فييا أو التنازؿ عنيا, واألمة وحدىا ىي المالكة ليا أو االنقساـ 
ف كانت تتفؽ مع النظرية السابقة في كوف السيادة ممموكة لجميع أما نظر                                                                               ية سيادة الشعب وا 

                                                                                   أفراد الشعب؛ إال أن يا ال تنظر إلى ىذا المجموع كوحدة ال تقبؿ التجزئة وأن يا مستقمة عف 
ن ما تنظر إلى األفراد ذاتيـ وتقرر اشتراكيـ في السيادة بحيث تقسـ بينيـ بحسب                                                                                      األفراد وا 

 -السيادة الشعبية -ويكوف لكؿ فرد منيـ جزء مف ىذه السيادة, وىو ما يطمؽ عميو  عددىـ,
في تجزئة السيادة عمى أفراد الشعب السياسي في الدولة أي جميور الناخبيف وبالتساوي فيما 

 . ٖبينيـ

                                                                                                                                                          

                                                                                                         أما نظرية التطور التاريخي فيرى أصحابيا أف  العوامؿ السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية تختمؼ مف دولة 
                                                             ؿ نشأة الدولة, كما يذىب أنصار ىذه النظرية إلى أف  الدولة حدث إلى أخرى , وبالتالي فبل يوجد تفسير واحد ألص

اجتماعي ال سند ليا مف القانوف, نمت وتطورت عمى مر الزمف حتى وصمت إلى الوضع الراىف, فيي ال تخمؽ 
                                                             ً                                مف حكاـ أقوياء ولـ تفرض عمى المواطنيف باإلرغاـ لكنيا كانت دائما  موجودة بصيغة أو بأخرى في جميع 

و)سبنسر  (Garner ( و) جارنر Barythelmyمعات اإلنسانية, ومف أبرز أنصار ىذه النظرية ) بارتمميالمجت
spencer ووفقا  ليذه النظرية تنشأ الدولة بموجب مجموعة مف العوامؿ تتفاعؿ مع بعضيا بمرور الزمف, وتكوف )                                                                                      ً      

شكري , األنظمة السياسية المقارنة, : عمي يوسؼ الانظر ثمرة ىذا التفاعؿ ظيور الدولة وما عمييا مف سمطات,
وما يمييا. وكذلؾ عبد الغني بسيوني عبد اهلل, النظـ السياسية  ٕٔ, ص ٖٕٓٓالقاىرة, ايتراؾ لمنشر والتوزيع, 

وكذلؾ خالد تدمري, واقع نظرية السيادة في ظؿ المتغيرات الدولية  .ٕٚوالقانوف الدستوري, مرجع سبؽ ذكره, ص 
 وكذلؾ : وما يمييا. ٘ٛ, ص ٕٓٔٓراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ بجامعة دمشؽ, الجديدة, رسالة دكتو 

John Locke, The Second Treatise of Government Indiana Polis, The Hobbs Merrill 

Co,1952,p8. 
1-Jean Jacques Rousseau. The social contract, or principles of political right, Book 1, 

Book 2,1762 ,Translated by G. D. H. Cole, public domain, Foederis æquas Dicamus 

leges.Virgil,Æneid xi. 
جاف جاؾ روسو, العقد االجتماعي أو مبادئ الحقوؽ السياسية, ترجمة عادؿ زعيتر, الطبعة الثانية, بيروت,  -ٕ

 .ٙٗ-ٖٗ, ص ٜٜ٘ٔمؤسسة األبحاث العربية , 
 .ٕٚٔجاسور, مرجع سبؽ ذكره, ص ناظـ عبد الواحد ال - ٖ
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" إبراىيم العنانيالدكتور "  إليو ذىب منيا ما ٔوفي الفقو العربي توجد تعريفات عدة لمسيادة
السيادة )سمطة الدولة العميا عمى إقميميا ورعاياىا واستقبلليا عف أي سمطة أجنبية,             بقولو: إف  

وينتج عف ىذا أف يكوف لمدولة كامؿ الحرية في تنظيـ سمطاتيا التشريعية واإلدارية 
               ً                                                               والقضائية, وأيضا  ليا كؿ الحرية في تبادؿ العبلقات مع غيرىا مف الدوؿ عمى أساس مف 

  .ٕالكاممة بينيا( المساواة
                                                         فيرى أف  السيادة بمظيرىا الخارجي معناىا ) حرية الدولة في  محمد حافظ غانمأما الدكتور 

 إدارة عبلقاتيا الدولية وعدـ خضوعيا في ىذا الشأف ألية سمطة عميا(, ولمسيادة مدلوؿ قانوني
ة في إقميميا مظير , فمباشرة الدولة لمسيادداخؿ إقميميامعناه اعتبار الدولة أعمى سمطة 

لسيادتيا عمى ىذا اإلقميـ, ولكف مف الميـ التمييز بيف السيادة كحؽ قانوني وبيف مباشرة 
مؤقتة في إقميـ ال  سمطة فعمية                                                           السمطة الفعمية, ألن و مف الجائز أف تباشر دولة أو ىيئة دولية 

    .ٖضع لسيادتياخي
          , وبأن يا (داخمي وخارجي) رس عمى جانبيف               ف  السيادة تماإيمكف القوؿ عمى ما تقدـ      ً بناء  و 

تشتمؿ عمى كؿ مف السيادة الداخمية والسيادة الخارجية, وينصرؼ مفيـو السيادة الداخمية إلى 
موقع استئثار جية الحكـ في الدولة بكافة اختصاصات السمطة ومظاىرىا في اإلقميـ وما 

          ُ    ؛ في حيف ي قصد ماثمة أو أدنىاركة مف أية جيات معميو دونما خضوع لجية أخرى ودوف مش
بالسيادة الخارجية عدـ خضوع سمطة الحكـ في الدولة عند تعامميا مع السمطات المماثمة 

                                                           
" في كتابيما " الوسيط في المنظمات الدولية" ماجد الحموي" والدكتور "محمد عزيز شكريكما عرفيا الدكتور " -ٔ

                                                                                                       بأن يا تعني ) عدـ خضوع تصرفات الدولة ألي ة رقابة قانونية عمييا, مف أية سمطة عميا خارجية, فميس في الدولة 
ليس في الدولة غير سيادة واحدة يخضع ليا كؿ شخص أو مجموعة أو تنظيـ في الدولة. سمطة تفوؽ سمطتيا, و 

وتتصؼ سيادة الدولة الداخمية باإلطبلؽ والعمـو والدواـ وعدـ التجزئة, أما في مجاؿ العبلقات الدولية فسيادة 
نيوية, وبعبارة أخرى حيف الدولة تعني: حقيا في تصريؼ أمورىا الداخمية والخارجية بدوف رقابة مف أية سمطة د

تكوف الدولة سيدة نفسيا فيي مستقمة في تصرفاتيا تجاه الغير(, انظر : محمد عزيز شكري, ماجد الحموي, 
, انظر وما بعدىا ٔٔ, ص ٜٜٚٔ-ٜٜٙٔالوسيط في المنظمات الدولية, دمشؽ, منشورات جامعة دمشؽ, 

لعاـ, الكتاب األوؿ, المبادئ العامة, بيروت, دار مكتبة الوسيط في القانوف الدولي ا    ً                    أيضا : عبد الكريـ عمواف,
 .  ٕٛٔ, ص ٜٜٚٔالتربية " ناشروف", 

 .ٕ٘, ص ٜ٘ٚٔدار الفكر العربي, , األمـ المتحدة, القاىرة -النظرية العامة -إبراىيـ العناني, التنظيـ الدولي -ٕ
      , ٕٜٚٔالقاىرة, دار النيضة العربية, محمد حافظ غانـ, مبادئ القانوف الدولي العاـ, الطبعة الثالثة,  -ٖ

 .ٚٙٔ-٘ٙٔص 
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في الدوؿ األخرى ألي سمطة أعمى وقياـ العبلقات ما بيف ىذه السمطات المماثمة عمى  القائمة
الدولة بالسيادة ما                                    . وغني عف البياف أن و ليس في اتصاؼٔأساس مف المساواة في السيادة

يتعارض واعتبارات الخضوع لقواعد القانوف الدولي العاـ التي تبنتيا الجماعة الدولية؛ بؿ لعؿ 
في واقع خضوعيا ليذه القواعد الضماف األساسي الذي يكفؿ حفاظ كؿ منيا عمى سيادتيا 

مكانية الممارسة الفعمية ليا, فبل يمكف تصور تمتع الدولة بسيادتيا ما ل ـ توجد قواعد دولية                                                                       وا 
ممزمة تبيف مضموف السيادة ومظاىرىا وترسـ لكؿ مف الدوؿ حدود سيادتيا, مستيدفة منع 

, وعمى ىذا األساس قامت منظمة األمـ المتحدة تعاونةالتزاحـ ما بيف السيادات المتميزة والم
اواة في الييئة تقـو عمى المس)     أف  مف الميثاؽ عمى  (ٔ) ؼ  حيث نصت المادة الثانية

                                                         كما نصت الفقرة السابعة مف المادة ذاتيا عمى أن و ) ليس في  السيادة بيف جميع أعضائيا(.
ّ                                                             ىذا الميثاؽ ما يسو غ لؤلمـ المتحدة أف تتدخؿ في الشؤوف التي تكوف مف صميـ السمطاف                   

 الداخمي لدولة ما ...( .
نصت المادة الثانية منو حيث  لمسيادة,كما أولى ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية أىمية خاصة 

الغرض مف الجامعة توثيؽ الصبلت بيف الدوؿ المشتركة فييا, وتنسيؽ خططيا           عمى أف  ) 
(, كما نصت المادة الثامنة ....               ً                                        السياسية, تحقيقا  لمتعاوف بينيا وصيانة الستقبلليا وسيادتيا

دوؿ  فيكـ القائـ الجامعة نظاـ الح فيتحتـر كؿ دولة مف الدوؿ المشتركة  )ضرورة أف  عمى
 إلى ي                         ً                                               الجامعة األخرى, وتعتبره حقا  مف حقوؽ تمؾ الدوؿ, وتتعيد بأف ال تقـو بعمؿ يرم

 )ٕ .تغيير ذلؾ النظاـ فييا
                                                                                     والجدير بالذكر أف  انضماـ الدولة إلى المجتمع الدولي بنية الحفاظ عمى مصالحيا الجوىرية 

ما ىو إال مظير واضح مف مظاىر ممارسة               ً                                والتزاميا تبعا  لذلؾ بأحكاـ قانوف ىذا المجتمع,
كيانيا والحصوؿ عمى الضماف األكبر  السيادة في جانبيا الخارجي يستيدؼ اإلبقاء عمى

مثميا في ذلؾ مثؿ الحرية  التنظيـ                                             بصيانتيا, وال يمكف ىنا تجاىؿ أف  السيادة تقبؿ  الكفيؿ
نظرية السيادة قبل ع واقلذلك سنحاول في ىذا المطمب تسميط الضوء عمى  واألىمية.

مفيوم السيادة بعد الذي طرأ عمى تطور منو, وال الفرع األولفي  اكتشاف الطاقة النووية
 .الفرع الثانيفي الطاقة ىذه اكتشاف 

                                                           
 .ٗ٘ٔص مرجع سبؽ ذكره, محمد سامي عبد الحميد, أصوؿ القانوف الدولي, جزء الجماعة الدولية,  -ٔ
 ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية. -ٕ
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ذذاؾفرعذاألول

ذـظرقةذاؾدوادةذؼبلذاؽتشافذاؾطاؼةذاؾنووقة.واؼعذذ
ذ

ذذأوالذ:ذ ًذ ذ لقة"اؾنظرقةذاؾتقلودقةذؾدوادةذاؾدوؾةذ"ذـظرقةذاؾدوادةذادلطذ
1

ذ.

تطور مفيـو السيادة بظيور العديد مف النظريات الفقيية التي سعت نحو تقويض فكرة 
توما السمطاف المطمؽ والحكـ اإلليي, ولعؿ أبرز ىذه النظريات ىي نظرية القديس " 

              ً            أف  الدوؿ جميعا  تعد أعضاء  عف السيادة أو اإلمارة وفحواىا )" ـٕٗٚٔ -ٕٕ٘ٔ األكويني
رية العالمية, وتخضع جميعيا لمبادئ مشتركة يمثميا القانوف الطبيعي في الجماعة البش

وتسعى نحو ىدؼ عاـ مشترؾ يتمثؿ في تحقيؽ الخير والرخاء لمجميع (, وتمؾ العضوية 
الطبيعية لمدوؿ في الجماعة البشرية ترتب عمى أعضائيا جممة مف الواجبات, أىميا احتراـ 

وقد  .بيف جميع الدوؿ وعدـ االعتداء أو االضطياد حؽ كؿ دولة في االستقبلؿ, والمساواة
أطاحت تمؾ النظرية بالمركز الرئاسي الذي يدعيو اإلمبراطور لنفسو, وفتحت طريؽ 

والنيوض اإلنساني بالقضاء عمى  االستقبلؿ أماـ الشعوب, كما فتحت المجاؿ أماـ التطور
يو البابا لنفسو ولمكنيسة, وقضت اإلقطاع في السمطة الدنيوية والمركز الرئاسي الذي كاف يدع

عمى اإلقطاع الديني, وبدأت بذلؾ مرحمة جديدة لظيور الدوؿ المستقمة التي تتساوى فيما 
تطور مفيـو السيادة بشكؿ غير مسبوؽ, حيث وضع  ـ. وبظيور اإلسبلٕبينيا أماـ القانوف

                                                           
ـ" والمفكر  ٕٚ٘ٔ -ٜٙٗٔ" ميكافيمي  اإليطاليج فقياء ومفكرو القانوف في القروف الوسطى أمثاؿ المفكر     رو   -ٔ

المطمقة في تشريع القوانيف , لذلؾ أكدا عمى ضرورة دمج  ـكالحا إلرادةـ" ٜٙ٘ٔ-ٖٓ٘ٔالفرنسي " جاف بوداف 
السمطة بالدولة التي يمثميا إرادة الحاكـ المطمقة في تشريع ما يشاء مف القوانيف لتوطيد سمطاتو دوف اكتراث 

ـ" و " جوف أستف ٜٚٙٔ-ٛٛ٘ٔطانيوف أمثاؿ " توماس ىوبز بمطالب الشعب , وظير فيما بعد فبلسفة بري
ف كانا بنفس االتجاه في تجميد إرادة المموؾ والحكاـ , كما وجدت ىذه األفكار أرضية ليا اذمـ" الٜ٘ٛٔ-ٜٓٚٔ

جوروج فردودش " األلمانيفي الفكر األلماني في القرف التاسع عشر مف خبلؿ الفمسفة الييجمية ) نسبة إلى الفقيو 
: طارؽ عمي الصالح , متطمبات دولة القانوف, انظر, ـ( التي جاءت لتمجد سمطة الدولةٖٔٛٔ-ٓٚٚٔ "يجؿى

, عنواف ٕٔٔٓث والدراسات االستراتيجية , دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف خبلؿ موقع مركز أضواء لمبحو 
 . www.adhwaa.orgالموقع عمى الشبكة الدولية 

صبلح الديف عامر, القانوف الدولي العاـ, الطبعة األولى, القاىرة, دار النيضة  ,اتبعائشة ر  ,حامد سمطاف -ٕ
 .٘ٓٚ - ٗٓٚ, ص ٜٛٚٔالعربية 
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التي تقـو عمى أساس مف          ً                                                   اإلسبلـ أسسا  سامية لمسيادة الداخمية والخارجية لمدولة اإلسبلمية, 
, كما أقرت ٔالعدالة والتسامح والسبلـ مع غيرىا مف الدوؿ, وذلؾ مف أجؿ خير ورفاه البشرية

الشريعة اإلسبلمية بأحكاميا القواعد العامة إلقامة نظاـ ديمقراطي سميـ يسوده العدؿ والشورى 
لدولة اإلسبلمية وغيرىا والمساواة, إضافة إلى وضع قواعد دولية سامية تحكـ العبلقة بيف ا

 . ٕمف الدوؿ عمى أساس مف السبلـ والتسامح وعدـ االعتداء
                                                           

بالنصوص التي تخاطب األمة بمجموعيا  وا                                                   ذىب البعض إلى أف  السيادة في اإلسبلـ تكوف لؤلمة واستدل -ٔ
                                                      و يعني إمكاف التنازؿ عف السيادة, والثاني: ألف  السيادة                                                     وبمبدأ الشورى في اإلسبلـ, وىذا مردود ألمريف: األوؿ: ألن  

سمطة غير مقيدة؛ فاألدلة الشرعية حددت اإلطار العاـ لكافة التصرفات سواء أكانت صادرة مف الحكاـ أـ 
المحكوميف؛ فالكؿ خاضع ليا وممـز بطاعة أحكاميا, فالشريعة حاكمة لغيرىا وال يجوز تجاوزىا أو إلغاؤىا أو 

{] سورة األنعاـ, آيةتبد م يف  ي ر  ال ف اص  َ                    يميا أو تعديميا. ويقوؿ تعالى: } إ ف  ال ح ك ـ  إ ال ل م و  ي ق ص  ال ح ؽ  و ى و  خ   ِ  ِ  َ  ْ   ُ  ْ َ   َ  ُ َ     َ  ْ     ُ َ  ِ  ِ    ِ  ُ ْ  ُ  ْ     ِ                                 ٘ٚ ,]
ي ر ة  م   َ ُ   ِ وقاؿ تعالى: }و م ا ك اف  ل م ؤ م ف  و ال م ؤ م ن ة  إ ذ ا ق ض ى الم و  و ر س ول و  أ م ر ا أ ف  ي ك وف  ل ي ـ  ال خ   َ ِ  ْ   ُ ُ  َ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ً  ْ  َ  ُ  ُ  ُ َ  َ   ُ       َ  َ  َ  ِ  ٍ  َ ِ ْ  ُ    َ   ٍ  ِ ْ  ُ  ِ  َ   َ   َ َ ِ      َ  ف  أ م ر ى ـ  و م ف  ي ع ص  الم و                 ْ  َ  ْ  َ َ   ْ ِ ِ  ْ  َ  ْ

ً  ُ  ِ  ً                     و ر س ول و  ف ق د  ض ؿ  ض بلال  م ب ين ا{] سورة األحزاب, آية    َ     َ   ْ ََ   ُ  َ  ُ َ يع وا َٖٙ  يع وا الم و  و أ ط  ِ  ُ    [, ويقوؿ سبحانو: } ي ا أ ي ي ا ال ذ يف  آم ن وا أ ط   ََ   َ        ُ  ِ  َ    ُ َ   َ   ِ     َ   َ   َ                    
ء  ف ر د   ُ    الر س وؿ  و أ ول ي األ م ر  م ن ك ـ  ف إ ف  ت ن از ع ت ـ  ف ي ش ي   َ  ٍ  ْ  َ    ِ  ْ ُ ْ َ  َ َ   ْ  َِ   ْ ُ  ْ ِ   ِ  ْ  َ     ِ  َُ   َ   ُ خ ر  ذ ل ؾ       َ  وه  إ ل ى الم و  و الر س وؿ  إ ف  ك ن ت ـ  ت ؤ م ن وف  ب الم و  و ال ي و ـ  اآل   َِ   ِ  ِ ْ    ِ ْ  َْ  َ   ِ    ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  ْ ُ ْ ُ   ْ  ِ  ِ   ُ     َ   ِ       َِ   ُ 

ِ                       خ ي ر  و أ ح س ف  ت أ و يبل {] سورة النساء, آية  َْ   ُ  َ  ْ  ََ   ٌ  ْ َٜ٘ .] 
فالسيادة في الدولة اإلسبلمية هلل عز وجؿ, فالتشريع لو وحده سبحانو, وىذه السيادة متمثمة في شريعتو كتاب اهلل 
وسنة رسولو صمى اهلل عميو وسمـ, والدولة إنما تستمد سيادتيا مف خبلؿ التزاميا باألحكاـ الشرعية وتنفيذىا ليا 
ولؤلمة بعد ذلؾ حؽ تولية اإلماـ ومحاسبتو وعزلو ومراقبة السمطة الحاكمة في التزاميا حدود اهلل وليس ليا وال 

 عبادة إال هلل, وال طاعة إال هلل ولمف يعمؿ بأمره وشرعو, لمسمطة الحاكمة الحؽ في العدوؿ عف شريعة اهلل. فبل
فيتمقى سمطانو مف ىذا المصدر الذي ال سمطاف إال منو, فالسيادة عمى ضمائر الناس وعمى سموكيـ هلل وحده 
بحكـ ىذا اإليماف. ومف ثـ فالتشريع وقواعد الخمؽ, ونظـ االجتماع واالقتصاد ال تتمقى إال مف صاحب السيادة 

                      ً                         ً     ومف ثـ ينطمؽ اإلنساف حرا  إزاء كؿ مف عدا اهلل, طميق ا مف  .. فيذا ىو معنى اإليماف باهلل.لواحد األحد.. مف اهللا
كؿ قيد إال مف الحدود التي شرعيا اهلل, وقد ذىب البعض إلى تقسيـ السيادة إلى قسميف أحدىما: السيادة المطمقة 

ة النسبية وىي تكوف لؤلمة ضمف حدود أحكاـ الشريعة اإلسبلمية. وىي ال تكوف إال هلل عز وجؿ, والثاني: السياد
ولعؿ األنسب أف يقاؿ: إف السيادة لشريعة اهلل, وىذا ال يسمب األمة الحؽ في التخريج عمى أصوؿ الشريعة 

مة واالجتياد في تطبيؽ أحكاميا عمى النوازؿ, وبالتالي فالسيادة هلل وحده, أما سمطة الحكـ فيي مفوضة إلى األ
زياد بف عابد المشوخي, بحث بعنواف " السيادة مفيوميا ونشأتيا ومظاىرىا " : , انظرتمارسيا في حدود السيادة
 ياسيف طبلؿكذلؾ : , http://ar.islamway.com/article/2802?ref=search منشور عمى الرابط اآلتي:

القاىرة,  ,اإلسبلميةالقانوف الدولي في الشريعة  أحكاـ ,حامد سمطافو, ٘ٗ -ٔٗمرجع سبؽ ذكره, ص العيسى, 
 وما بعدىا. ٕٓٗ, ص ٜٗٚٔدار النيضة العربية , 

 

 . ٕٙٙص , مرجع سبؽ ذكره, سامي جاد عبد الرحمف واصؿ -ٕ

http://ar.islamway.com/article/2802?ref=search
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 المظير بحسب اإلسبلـ في فالسيادة اإلسبلمية, الدولة دستور ىو الكريـ           أف  القرآف وباعتبار

 وتحديد الخارجية شؤونيا إدارة في حرةليست  الدولة     أف   بمعنى مطمقة, ليا ليست الخارجي

نما بسائر عبلقاتيا  الشريفة النبوية والسنة الكريـ القرآف بأحكاـ مقيدة ىي                    الدوؿ األخرى؛ وا 

جماع  األخرى, الدوؿ مع السيادة في المساواة أساس عمى وتقـو األمة, في والعقد الحؿ أولي        وا 

 حكومة أية في العميا الرئاسة مكانة ىي اإلسبلمية الدولة العميا في الرئاسة أو الحكومة ومكانة

نما قوة مف سمطانو يستمد إليية, أو صفة أية لمحاكـ وليس ستورية,د  مف فرد ىو              غيبية؛ وا 

 معينة, قيود وفؽ إال اإلسبلـ في تعمف الحرب فبل لمركزه, تؤىمو بصفات يتمتع المسمميف

 األمة, مف مستمدة الكرامة, والسيادة وحفظ االستقبلؿ وصيانة والديف الدولة عف كالدفاع

 عمى شعب أجؿ سيادة مف الحرب تعمف التي الحديثة الديمقراطية يعكس سبلمياإل والتشريع

 .ٔمنيـ اآلحاد بو يتمتع كما الناس, مف جماعة كؿ بو تتمتع طبيعي حؽ وىي غيره,
                                                           أف  الشخص الذي ارتبطت نظرية السيادة باسمو في نطاؽ النظريات  روالجدير بالذك

عنواف تحت  ٙٚ٘ٔفي كتاب لو نشر عاـ  "جان بودانالمعاصرة, ىو المفكر الفرنسي "
" في ىذا الكتاب الدعائـ األولى لمسيادة بودان, حيث أرسى " ٕالكتب الستة لمجميورية""

" تأييده العاـ بودانأعمف " حيث  كنظرية اقترنت في نشأتيا بنشأة الدولة األوروبية الحديثة,
, ٖوغير قابمة لمقسمة أو لمتجزئة نيفالتي تعني استثناء مف كؿ القوا لفكرة المسؤولية المطمقة

وقد تناوؿ المفكروف ىذه النظرية مف بعده في مختمؼ الدوؿ بالبحث والتعميؽ واإلفاضة 
والنقد, كما كاف لؤلحداث التي توالت في نطاؽ العبلقات الدولية أثرىا العميؽ في تطور ىذه 

 . ٗالنظرية في القروف الثبلثة التي انطوت بعد ظيورىا
مانيا ظيرت العديد مف االتجاىات المؤيدة لنظرية السيادة المطمقة؛ حيث ذىب وفي أل

                                                ف  السمطة المطمقة في العالـ تكمف في الدولة, كما إ" إلى القوؿ ىيجلالفيمسوؼ األلماني "
استند جانب آخر مف الفقو األلماني إلى فكرة القانوف الجغرافي لدعـ نظرية السيادة المطمقة 

                                                           
 .ٔٗمرجع سبؽ ذكره, ص العيسى,  ياسيف طبلؿ -ٔ

2- Jean Bodin , Six Books of the Commonwealth . 

3- Jean Bodin , op.cit, p.p 25-27. 

دار  ,عبد الكريـ عمواف , الوسيط في القانوف الدولي العاـ, الكتاب الثاني, القانوف الدولي العاـ المعاصر, عماف-ٗ
  وما يمييا .  ٛ, ص ٜٜٚٔالثقافة لمنشر والتوزيع 
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التوسعية أللمانيا في أوروبا, وقد ذىب أنصار ىذه النظرية إلى اعتبار  عوتبرير األطما
                                                                                     السيادة المطمقة لمدولة ركيزة أساسية يقـو عمييا القانوف الدولي, وأن و يجب عمى المجتمع 
ً                                        الدولي التسميـ بتمؾ السيادة لكؿ دولة, وبناء  عمى ذلؾ ال يجوز فرض أية قيود عمى سيادة                                            

                                                              وكاف نتيجة لذلؾ أف ظيرت نظرية تقميدية في السيادة تقـو عمى أف  , ٔالدولة دوف رضاىا
  .ٕداخمي وآخر خارجي (لمسيادة مظيريف ) 

ويشمؿ المظير الداخمي لسيادة الدولة سمطاتيا عمى األشخاص وعمى إقميـ الدولة, أما 
ا بسائر لمسيادة فيشمؿ حريتيا في إدارة شؤونيا الخارجية, وتحديد عبلقاتي يالمظير الخارج

الدوؿ األخرى وحريتيا في التعاقد معيا وحقيا في إعبلف الحرب وااللتزاـ بالحياد. وقد وجدت 
ىذه النظرية طريقيا إلى العديد مف دساتير الدوؿ ومحاكميا, كما تأثرت بيا المحاكـ الدولية, 

القيد         ) بأف   ٕٜٚٔفي قضية الموتس عاـ  حكمتفقد سبؽ لممحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي أف 
                                                                             األوؿ واألساسي الذي يفرضو القانوف الدولي عمى الدوؿ ىو إن و ال يجوز ليا أف تباشر 
سمطاتيا عمى أية صورة مف الصور في إقميـ دولة أخرى, إال إذا أجاز ليا ذلؾ اتفاؽ يقرر 

" عاـ مضيق كورفوفي قضية "  حكمتأما محكمة العدؿ الدولية فقد  ,قاعدة عكسية (
                                                        ً                احتراـ السيادة اإلقميمية فيما بيف الدوؿ المستقمة يعد أساسا  جوىريا مف أسس        ) أف   ٜٜٗٔ

 .ٖالعبلقات الدولية (
 

ذذثاـواذ:ذ ذًذ ذ ذ.ؾدوؾةذ"ذـظرقةذاؾدوادةذادلقودةذ"اؾنظرقةذاحلدقثةذيفذؿفهومذسوادةذاذذ    
تعرضت نظرية السيادة المطمقة في العصر الحديث النتقادات جوىرية, وىجرىا الكثير عمى 

أدى تطور مفيـو الحرية                                                             بار أن يا لـ تعد تتفؽ مع الظروؼ الحالية لممجتمع الدولي, حيث اعت
إلى إحاطة فكرة سيادة الدولة ببعض التحفظات والقيود المفروضة بمقتضى أحكاـ القانوف 

التي تقرر مسؤولية الدولة التي تخؿ بالتزاماتيا الدولية في مواجية الدوؿ األخرى, و الدولي 
                                                           

 .ٕٛٙبؽ ذكره , ص سامي جاد عبد الرحمف واصؿ, مرجع س -ٔ
2-Donald W Potter, State Responsibility, Sovereignty, and Failed States, School of 

Government, University of Tasmania, Refereed paper presented to the Australasian 

Political Studies Association Conference ,University of Adelaide, 29 September-          

1 October 2004, p.p 11-12. 
مرجع سبؽ عبد الكريـ عمواف, الوسيط في القانوف الدولي العاـ, الكتاب الثاني, القانوف الدولي العاـ المعاصر,  -ٖ

 .وما يمييا ٛص ذكره , 
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ً             ً ت سيادة الدولة تأخذ شكبل  أكثر تواضعا  ألذلؾ بد اكتشاؼ األقاليـ الجديدة, وما ومع  ,                      
صاحبيا مف تطورات اجتماعية ىائمة أدت إلى تزايد الحاجة الدولية إلى وجود عبلقات 

؛ لذلؾ ذىب جانب مف الفقو متبادلة بيف الدوؿ تقـو عمى أساس االحتراـ المتبادؿ لكؿ دولة
 .ٔرورة تقييد سيادة الدولةالدولي إلى المناداة بض

القيود المفروضة عمى سيادة الدولة ال تعني المساس بجوىرىا  ٕ                                                         وذىب بعض الفقياء إلى أف  
       ً  كاف عاما  ميا أو استقبلليا عف أية سمطة أجنبية, فالقيد عمى الحرية إذا يكسمطة عميا فوؽ إقم

, والدوؿ جميعيا  لكؿ سيادة فيو ليس بقيد, بؿ ىو انتقاص لمعيار السيادة عمى وجو العمـو
ذا كاف ىناؾ حد مف السيادة, فإف  أساسو الرضا واالختيار,  وعمى                                                                                متساوية في ىذا الشأف, وا 

قامت العديد مف الدوؿ باالنضماـ إلى المنظمات الدولية بمحض إرادتيا مع  ىذا األساس
 . ٖاحتفاظيا التاـ بسيادتيا

 ظاىرة    أف   إذ النسبية, نحو الحاضر الوقت في يتجو الدولة سيادة مفيـو بدأ حاؿ أية عمى
 الدولي والقانوف السياسة عمـ في ةالرئيس المفاىيـ مف وغيره المفيـو ىذا أخضعت العولمة
عادة لممراجعة الدستوري والقانوف العاـ بالقواعد الدولية التي  ٗ, بمعنى تقييد السيادةالتعريؼ        وا 

                                                           
              ف  السيادة إندما قاؿ بأشار األميف العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة " كوفي عناف " إلى الطبيعة المتغيرة لمسيادة ع -1

  :انظر                                                         ً                                        ) تتضمف المسؤولية وليس فقط السمطة ( وىذا المفيـو مختمؼ جدا  عف النظرة الدولية الكبلسيكية لمسيادة , 

Donald W Potter, op.cit,p 12. 
, القيود مف القيود المفروضة عمى سيادة الدولة ) القيود الواردة في المعاىدات التي تكوف الدولة طرؼ فييا -2

الناجمة عف عضوية الدولة في منظمة دولية أو إقميمية, إلغاء اختصاص الحرب واستعماؿ القوة ضد دولة أخرى 
إال في حالة الدفاع الشرعي, تعتبر سيادة الدولة مقيدة بما يتمتع بو الدبموماسيوف والمسؤولوف األجانب ومقارىـ 

ف حصانات دبموماسية ومزايا خاصة, مبدأ المعاممة بالمثؿ لرعايا والسفف الحربية والقوات المسمحة عمى أراضييا م
الدوؿ األخرى, تتقيد سيادة الدولة في حاالت الكوارث الطبيعية, تتقيد الدولة بعدـ السماح بوجود قوات معادية 

بحث انظر: عبد الرحمف محمد السوكني,  ومرتزقة عمى أراضييا بيدؼ غزو أو احتبلؿ دولة مجاورة .... إلخ (
,      ٕٛٓٓليبيا,  –بعنواف فكرة السيادة في القانوف الدولي العاـ مقدـ إلى أكاديمية الدراسات العميا في طرابمس 

 .ٕٔ-ٔٔص 
     .ٕٔٚسامي جاد عبد الرحمف واصؿ, مرجع سبؽ ذكره, ص  -3

" الذي أعمف عف اك روسوجان ج( إضافة إلى المفكر الفرنسي " بيميو ,فيتوريا عاة تقيد السيادة )         ُ مف أبرز د   -ٗ
جاد عبد الرحمف واصؿ, مرجع سبؽ ذكره,   سامي : انظر, «العقد االجتماعي »تأييده ليذه النظرية في كتابو 

 .ٜٕٙص 
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ة, وال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ تقييد مبدأ تتشارؾ الدوؿ في وضعيا وتقبميا برضاء وحري
ن ما  وضع القيود عمى كيفية ممارسة الدولة  يعني                                              السيادة الحد مف حقوؽ الدولة بالسيادة؛ وا 

  .حقوؽ سائر أفراد الجماعة الدولية                             ً   ليذه الحقوؽ, حتى ال تحدث أضرارا  ب
 الوطنية لمسيادة التقميدي المفيـو في تشكؾ التي الكتابات مف موجة نعاصراليـو  أصبحنا فقد

 وتعده ومضمونيا, العامة سياستيا شكؿ مستقؿ بشكؿ تراقب التي الدولة نموذج عمى القائـ
ما. الفناء طريؽ في مذىبي تقميد إلى ينتمي و    أن   أو       ً ميجورا         ً مفيوما   إما  وغير      ً نظريا          ً متجاوزا        وا 
 والجمركية االقتصادية والحدود المسبوقة غير والمشكبلت الدولية الظروؼ     ألف       ً  عمميا , نافع
 التقميدي المفيـو عمييا يقـو التي السياسية الحدود مع تتوافؽ ال العولمة تحوالت رسمتيا التي

 .ٔلمسيادة
ذاو   بتسميـ المضموف حيث مف أو الشكؿ حيث مف سواء بالضرورة يرتبط السيادة مفيـو كاف     ا 

 وفي بينيا, ما في لمعبلقات الحاكمة العامة دالقواع أو المبادئ مف بعدد وصغيرىا كبيرىا الدوؿ

 نفسيا المبادئ ىذه      فإف   لآلخريف, الداخمية الشؤوف في التدخؿ عدـ ومبدأ المساواة مبدأ مقدمتيا

 بمبدأ فاإلقرار التطبيؽ, موضع السيادة مفيـو بوضع يتعمؽ فيما اإلشكاليات مف العديد تثير
        ً تمقائيا   يرتب العاـ الدولي القانوف أشخاص مف كشخص لمتصرؼ بأىميتيا     ثـ   ومف الدوؿ سيادة

 الشؤوف في التدخؿ عف بالكؼ الجميع التزاـ     ثـ   ومف بينيا القانونية المساواة بمبدأ التسميـ ضرورة
 ذإ الواقع, أرض عمى فعمية مساواة تقابميا ال القانونية المساواة ىذه     أف   إلى      ً ونظرا   لمغير, الداخمية
 التفاعبلت مجمؿ في الفعمي التأثير عمى قدرتيا     ثـ   ومف الدوؿ وقوة وأوزاف جاـأح      ً كثيرا   تختمؼ
 خطوط وضع وفي الدوؿ, بيف العبلقات تنظيـ في كبرى إشكالية تثير المفارقة ىذه      فإف   الدولية,

 الذي الخارجي والشأف - وحدىا المعنية الدولة مسؤولية ىو الذي -الداخمي الشأف بيف فاصمة

 .ٕككؿ الدولي المجتمع مسؤولية يكوف أف يتعيف أو يفترض
                                                                                 عمى أية حاؿ مف المسمـ بو أف  مبدأ السيادة ال يزاؿ بالرغـ مف انتقادات جانب كبير مف 
الفقياء لمسيادة في مفيوميا النظري في مقدمة المبادئ التي يقـو عمييا بنياف القانوف الدولي 

                                   ذلؾ أف  الدوؿ كميا شديدة الحرص عمى  العاـ في مفيومو الوضعي المعاصر والدليؿ عمى

                                                           
1-Betrand Badie, un.mond. Sans. Souverainties enteveruse, etresponsabilite espace, da, 

politique,Paris, Fayard, 1999, p. 287. 
 .٘٘مرجع سبؽ ذكره, ص العيسى,  ياسيف طبلؿ -ٕ
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                                    كما أف  القضاء الدولي استقرت أحكامو  ,تأكيد سيادتيا في كؿ مناسبة ؛ بؿ وفي غير مناسبة
وتواترت عمى تطبيؽ مبدأ السيادة وما يرتبو مف نتائج متعددة, وقد تبنى ميثاؽ األمـ المتحدة 

الثانية عمى أف ) تقـو المنظمة عمى مبدأ  ىذا المبدأ صراحة بنصو في الفقرة األولى مف مادتو
وبنصو في الفقرة السادسة مف المادة ذاتيا عمى  )المساواة في السيادة بيف جميع أعضائيا 

ليس في ىذا الميثاؽ ما يجيز لؤلمـ المتحدة أف تتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ التي  (     أن و 
  . ٔ)تدخؿ في إطار واجباتيا الوطنية

 الوطنية السيادة مفيـو في أثرت قد الجديد الدولي النظاـ رافقت التي المتغيرات    ف  إ: الخالصة

 المتغيرات تمؾ أثارت حيث سواء, حد عمى والخارجي الداخمي المجاليف في تطبيقو ونطاؽ

 لتمؾ وكاف األنماط, تمؾ عمى مختمفة بأشكاؿ نفسيا وطرحت الدوؿ أنماط كؿ طالت تحديات
 مدى وتحميؿ رصدىا إلى الحاجة بدورىا أثارت التي والخارجية لداخميةا مصادرىا التحديات
 .السيادة مفيـو في تأثيرىا
 الدولي النظاـ رافقت التي المتغيرات بيف ضرورية عبلقة ىناؾ     إف  : القوؿ يمكف عاـ وبشكؿ

ف   ,الوطنية السيادة وتقمص  الدولي ـالنظا بمتغيرات الدولة سيادة تأثر بيف طردية عبلقة ىناؾ       وا 

 منحى السيادة تدويؿ عممية اتخذت فقد .الدولة بيا تقـو التي الوظائؼ مضموف في والتغير

 االعتراؼ ىي الدولي المجتمع عمييا يقـو التي األساسية فالقاعدة الخارجية, أبعادىا توسيع
 ةلممارس شروط وضع إلى أدت معينة بصورة اتسعت يا    أن   إال سيادة, ليا دوؿ بيف المتبادؿ
 النظاـ في اضطراب إحداث الحقوؽ تمؾ جراء مف يتسبب أال وأىميا السيادة, حقوؽ الدولة

 المخولة السمطات األمف مجمس مارس قد ذلؾ, فييا حدث التي الحاالت مف كثير وفي ,العالمي

 .لمسيادة التقميدية الحقوؽ        ً متجاوزا   لو

 فكرة     إف    :القوؿ يمكف مدى أي فإلى يا؟ومستقبم الوطنية السيادة آفاؽ حوؿ التساؤؿ يثور       ً وأخيرا  

 المستمر التواصؿ أوضاع ظؿ في االنييار أو التبلشي إلى اآلف في طريقيا الوطنية السيادة
 .!العالـ مناطؽ مختمؼ بيف المتنامي المتبادؿ واالعتماد
 ليةالدو  العبلقات نطاؽ في الوطنية السيادة دور تقميص نحو االتجاه     إف   :ىنا القوؿ ويمكف

 مف العديد     أف   إلى ذلؾ ويعزى, المنظور المستقبؿ خبلؿ األقؿ عمى التزايدب سيأخذ المتبادلة

                                                           
 .ٚ٘ٔص  مرجع سبؽ ذكره,محمد سامي عبد الحميد, أصوؿ القانوف الدولي, جزء الجماعة الدولية,  -ٔ
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 وضعو في الدولي النظاـ بنية تشكيؿ في ومؤثرة فعالة تزاؿ ال                ً  أشرنا إلييا سابقا   التي التطورات

 السيادة مبدأ     أف   منو يفيـ أال ينبغي السابؽ باالستنتاج التسميـ     أف  ف أخرى جية مف لكف .الراىف

 ستظؿ الوطنية فالسيادة ؛االختفاء إلى بسبيمو - أساسيا مف القومية الدولة وفكرة – الوطنية
 أف المعاصرة الدولية المتغيرات ليذه يمكف ما أقصى    ف  وأ ذاتيا, القومية الدولة بقيت ما باقية
 عميو كاف بما بالمقارنة دولةال بيا تضطمع التي األدوار أو الوظائؼ طبيعة مف تناؿ أف ىو تفعمو
 األساسية رموزىا معيا فستبقى باقية الدولة دامت وما التقميدي, الدولي النظاـ ظؿ في الحاؿ
 .ٔالمستحدثة الدولية والظروؼ واألوضاع يتناسب بما تطويعو بعد ولكف السيادة مبدأ ومنيا

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٙٙ-٘ٙص مرجع سبؽ ذكره, العيسى,  ياسيف طبلؿ -ٔ
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ذاؾثاـياؾفرعذ

ذتشافذاؾطاؼةذاؾنووقةتطورذؿفهومذاؾدوادةذبعدذاؽذ

 

أدى تطور العوامؿ السياسية واالقتصادية والعممية وظيور االختراعات الحديثة واكتشاؼ  
الطاقة النووية إلى ازدياد الترابط بيف الدوؿ وتطور الحياة الجماعية في المحيط الدولي؛ مما 

ولي, وعقدت الدوؿ فيما                                        ً      ً                   أدى إلى التخفيؼ مف حدة فكرة السيادة شيئا  فشيئا  ليسيؿ التعاوف الد
بينيا معاىدات جماعية لتنظيـ عبلقاتيا في السمـ والحرب مما أدى إلى تقييد ىذه الدوؿ في 

 تصرفاتيا بما لمدوؿ األخرى مف حقوؽ يتعيف عمييا عدـ اإلخبلؿ بيا واحتراميا.
لمساواة ولـ ينؼ ميثاؽ األمـ المتحدة فكرة السيادة ؛ بؿ قاـ عمى أساس وجودىا وعمى أساس ا

                                                                                  فييا بيف جميع األعضاء في نطاؽ الميثاؽ ؛ إذ نص  في مادتو األولى عمى أف ) تقـو الييئة 
                                                                        ً             عمى مبدأ المساواة في السيادة بيف جميع أعضائيا ( إال أف  الميثاؽ أورد قيودا  عمى المظير 

عمى نحو الخارجي لسيادة الدولة وألـز الدوؿ األعضاء في نطاؽ العبلقات الدولية بالتصرؼ 
                                                                            معيف يحوؿ دوف اإلطبلؽ في مباشرة السيادة, ألف  السيادة المطمقة ال تتوافؽ مع حكمة 

 التنظيـ نفسيا.
                                                                                     الحقيقة أف  الدولة تباشر سيادتيا عمى إقميميا بكافة عناصره ومكوناتو, وال تقتصر سيادتيا 

ؽ, كما تشمؿ عمى سطح األرض فقط؛ بؿ تشمؿ الطبقات السفمى إلى ما ال نياية في العم
المرتفعات والتبلؿ والجباؿ الواقعة عمييا وعمى ما يوجد فييا مف مجار مائية وأنيار وبحيرات 
                               ً                                                وبحار مبلصقة لشواطئيا, وتشمؿ أيضا  طبقات الجو التي تعموىا, وتنشر الدولة ظميا عمى 

دىا جميع الممتمكات عمى ىذا اإلقميـ كمظير مف مظاىر وجودىا المادي والسياسي وال يقي
عف ممارستيا الختصاصاتيا المتفرعة عف ىذه الممكية إال ما لمدوؿ األخرى مف حقوؽ 
واالمتناع عف أي عمؿ مف شأنو أف يخؿ بيا, فاحتراـ السيادة فيما بيف الدوؿ المستقمة يعد 
    ً       ً                                                                     أساسا  جوىريا  مف أسس العبلقات الدولية, إضافة إلى ذلؾ فإف  القيد األوؿ واألساسي الذي 

                                                                              القانوف الدولي عمى الدولة ىو أن و ال يجوز ليا أف تباشر سمطانيا عمى أية صورة مف يفرضو 
الصور في إقميـ دولة أخرى, إال إذا أجاز ليا ذلؾ اتفاؽ يقرر قاعدة عكسية, وقد نصت 

عمى ) أف يكوف لكؿ دولة السيادة الكاممة  ٜٜٔٔالمادة األولى مف اتفاقية باريس لعاـ 
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بقات اليواء التي تعمو إقميميا بعناصره المختمفة إلى ما ال نياية مف واالنفرادية عمى ط
 . ٔاالرتفاع (

                                                                                          أما فيما يتعمؽ بإجراء التجارب النووية فإف  لمدولة الحؽ في استخداـ أقاليميا وفؽ إرادتيا ألي 
 غرض كاف بما في ذلؾ إجراء التجارب النووية ما لـ يكف ىناؾ اتفاقيات أو معاىدات تحـر    

ذا ما قامت الدولة بإجراء ىذه التجارب داخؿ حدود إقميميا وسببت أضرارا  ألفراد                                                                            ً        ذلؾ, وا 
ً                           وممتمكات دوؿ أخرى ذات سيادة, فإف  ذلؾ يعتبر عمبل  غير مشروع, كونو يمس حقوؽ                                                
                                                                                      السيادة الوطنية لمدولة المتضررة وعميو فإف  إجراء التجارب النووية داخؿ الحدود اإلقميمية 

                       ً                   قانونية إذا ما كاف مساسا  بسيادة دولة أخرى  ة     ً                           عد حقا  مف حقوقيا مف جية, ومسؤوليلمدولة ي
مف جية ثانية, وتعد الدعوى التي قدمتيا كؿ مف أستراليا ونيوزيمندا إلى محكمة العدؿ الدولية 

     ً مثاال   ٖٜٚٔأيار/مايو ٜفي  ٕضد فرنسا إلجرائيا تجارب نووية جوية في المحيط اليادي
                                                                     ضرورة احتراـ سيادة الدولة عمى أراضييا عمى اعتبار أف  اإلشعاعات الذرية عمى   ً ا  واضح

                                         ً                             ً                  الناجمة عف إجراء التجارب النووية تشكؿ خرقا  لقواعد القانوف الدولي ومساسا  بسيادة أستراليا 
                                                                                   ونيوزيمندا عمى أراضييما وأجوائيما لما تعرضا لو مف غبار نووي, ومف ثـ فإف  مف حؽ ىذه 

ممارستيا لسيادتيا رفض التعرض لنتائج التجارب النووية التي تجرييا دولة  الدوؿ أثناء
                                                                         , إلى جانب ذلؾ فإف  إجراء الدولة ألي نشاط ذري, قد يتطمب إجراء تجارب نووية ٖأخرى

                       ً                                                           يمكف أف ينتج عنيا أضرارا  بيئية وصحية لدوؿ أخرى, وعند تطبيؽ مبادئ وقواعد المسؤولية 
                                                                  الة فإن نا نجد أف  أية دولة تستخدـ الطاقة النووية لؤلغراض السممية, الدولية عمى مثؿ ىذه الح

وترتب عمى ىذا االستخداـ أضرار بالدوؿ المجاورة تقع عمييا مسؤولية قانونية تجاه الدوؿ 
                                                                 , ألف  شروط المسؤولية الدولية تكوف قد توافرت في ىذا الفعؿ وال توجد لمضررالتي تتعرض 

تباطو بيذه المسؤولية وخير مثاؿ عمى ذلؾ حادثة مفاعؿ           ىناؾ ظروؼ تمنع مف ار 

                                                           
 .ٔٚ-ٓٚ, ص ٜٔٚٔ, محمد خيري بنونو, القانوف الدولي واستخداـ الطاقة النووية, القاىرة, دار الشعب -ٔ

2-International Court of Justice, Nuclear Tests Case ( Australia, France),1974 , 20 

December General list , No 58 . 

, بيت الحكمة, الطبعة األولى, ٜٜٙٔقاسـ محمد عبد الدليمي, معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية لعاـ  -ٖ
 . وما يمييا ٖٙص  ,ٖٕٓٓبغداد 
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ٍ  فالطاقة المتزايدة التي أدت إلى تدمير المفاعؿ وما صاحبو مف توليد عاؿ  « ٔتشرنوبل »                                                                   
ّ                                                  ً                         لئلشعاع لو ث كامؿ المدينة وانتقؿ إلى دوؿ أوروبية عديدة متخطيا  الحدود اإلقميمية لبلتحاد          

ادث إلى صياغة اتفاقية دولية جديدة ىي ) اتفاقية فيينا بشأف السوفييتي, وقد أدى ىذا الح
, والتي تقضي بضرورة اإلببلغ الفوري عف أي حادث ٕاإلببلغ المبكر عف أي حادث نووي (

 أخرى لمتموث اإلشعاعي .                   ً نووي قد يعرض دوال  
األغراض                                                                           لذلؾ فإف  لمدولة مف حيث المبدأ أف تستخدـ إقميميا وفؽ إرادتيا في أي غرض مف 

جراء تجارب لمتفجيرات النووية, طبقا  لممبادئ العامة                                                                         ً                 بما في ذلؾ استخداـ الطاقة النووية, وا 
                   ً                                                                     لمقانوف الدولي وطبقا  لتمتع الدولة بسيادتيا في نطاؽ إقميميا, طالما إن و ليس ىناؾ معاىدات 

مقبوؿ في القانوف أو اتفاقيات تحـر إجراء مثؿ ىذه التجارب ؛ لكف مبدأ السيادة المطمقة غير 
الدولي, فالدولة ليا أف تباشر سيادتيا فوؽ إقميميا وداخؿ أراضييا بما ال يمس حقوؽ السيادة 
لمدوؿ األخرى , وقد ارتضت الدوؿ االلتزاـ باحتراـ ىذا المبدأ فإذا خالفتو تكوف مسؤولة عف 

 األضرار التي تسببيا لمدوؿ األخرى نتيجة ليذه المخالفة .
                                                           

" اليابانية لمطاقة النووية التي أدت إلى تمويت المناطؽ المحيطة بيا بنسبة تزيد فوكوشيماكذلؾ حادثة محطة "  -ٔ
نتيجة تحطـ المفاعؿ في المحطة بسبب الزلزاؿ الذي ضرب الياباف في  مرة عف المستوى الطبيعي ٓ٘ٛٔعف 
 في واقعة النووية لمطاقة محطة وىي ,"إتشي داي افوكوشيمػ " ب ىذه المحطةإلى  يشار ما      ً غالبا  و , ٕٔٔٓ/ٖ/ٔٔ
 تصؿ إجمالية باستطاعة موجودة منفصمة وحدات ست مف فوكوشيما, وتتألؼ مف فوتابا مقاطعة في توكوما بمدة
 وكالة العالـ. وذكرت في النووية لمطاقة محطة ٕ٘ أكبر مف واحد فوكوشيما مفاعؿويعد  , غيغاواط ٗ,ٚ إلى

 ٗ مف الوحدات كانت بينما زلزاؿ,ال بعد آلي بشكؿ توقفتفي المحطة  ٖ إلى ٔ مف الوحدات     أف  ب النووية اليندسة
 تبريد أجؿ مف راجعة كيربائية طاقة لتأميف ديزؿ مولدات تشغيؿ     تـ   الصيانة, وقد أعماؿ بسبب متوقفة ٙ إلى

 لكنيا جيد بشكؿ البداية في داتالمول ىذه عممت وقد التسونامي, بسبب تضررت قد كانت والتي ٖ إلى ٔ الوحدات
 إلى أدى ما مجاور مبنى سقؼ جرائو مف انيار المفاعؿ في انفجار حدث بيـو الزلزاؿ ساعة, وبعد بعد توقفت
جبلء العامميف بعض إصابة , انظر: موسوعة ويكيبيديا الحرة عمى أمياؿ ٓٔ قطرىا نصؼ دائرة مف اآلالؼ       وا 

 . www.wikipedia.org شبكة اإلنترنت
2
-The Convention on Early Notification of a Nuclear Accident was adopted by the 

General Conference at its special session, 24-26 September 1986, and was opened for 

signature at Vienna on 26 September 1986 and at New York on 6 October 1986. It 

entered into force on 27 October 1986, i.e. thirty days after the date (26 September 

1986) on which three States expressed their  consent to be bound by the Convention, as 

required under Article 12 thereof. See IAEA, INFCIRC/335, date18 November 1986. 
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ذا ما قام                                       ً                                   ت الدولة بإجراء تجارب تفجيرات نووية أيا  كاف سببيا داخؿ حدود إقميميا ونتج             وا 
عف ىذه التجارب أضرار أصابت األفراد أو الممتمكات التابعة لدولة أخرى ذات سيادة, أو 
                                 ً        ً                                      لوثت أرضيا أو ماءىا, أو جوىا تموثا  إشعاعيا  ينتج عنو أضرار, ووقعت ىذه األضرار في 

ً                     , فإف  العمؿ الذي سبب ىذا الضرر يعتبر عمبل  غير مشروع يمس حقوؽ إقميـ الدولة األخرى                                         
السيادة لمدولة األخرى التي أصابيا الضرر. لذلؾ فاألفراد الذيف أصابيـ الضرر يتمتعوف 
                                            ً                                      بحماية دوليـ والمساس بيذه الحماية يعتبر تعرضا  لسيادتيا, واألضرار والتموث الذي يصيب 

يا مف ممتمكات عمؿ يتعارض مع مبادئ القانوف الدولي, أرض الدولة ومياىيا وما عمي
وأحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة وكميا تقضي باحتراـ السيادة اإلقميمية لمدولة وعدـ التعسؼ مف 

؛ لذلؾ يمتد إلى نطاؽ العبلقات الدولية الجانب اآلخر في مباشرة السيادة, متى كاف لذلؾ أثر
ووية داخؿ حدود إقميميا ونتج عنيا أضرار تعدت حدودىا                                  فإف  قياـ الدولة بإجراء تفجيرات ن

                                                                              ً         إلى أقاليـ الدوؿ األخرى, أو أجوائيا, أو إلى الفضاء الخارجي, فإف  ذلؾ يعتبر مساسا  بسيادة 
الدوؿ األخرى وبما يتفرع عف السيادة مف حقوؽ في النطاؽ الخارجي أو النطاؽ الداخمي 

 . ٔالشخصي أو اإلقميمي
ذا كانت األض رار الناتجة عف تفجيرات أو امتبلؾ األسمحة النووية قد أكدتيا أحداث وقعت               وا 

                                                                              بالفعؿ فإف  استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية قد يؤدي إلى حدوث مثؿ ىذه 
رغـ اتخاذ كافة احتياطات األمف البلزمة أو دوف اتخاذىا, أو  ٕاألضرار نتيجة لحوادث طارئة

        يـ مف النفايات النووية, وقد أكدت محكمة التحكيـ في قضية نتيجة التخمص غير السم
آذار/مارس  ٔٔ" بيف الواليات المتحدة وكندا في حكميا الثاني الصادر في مسبك ترايل"

) وجود قاعدة في القانوف الدولي تفرض عمى الدوؿ االلتزاـ باالمتناع عف األعماؿ  ٜٔٗٔ
                                                           

 .ٖٚ, ص ذكره مرجع سبؽ نو,محمد خيري بنو  -ٔ
الخاص بػػ " اإلجراءات الكفيمة بالحد مف  ٕ٘ٓٓلعاـ  ٗٙرقـ  عرفت المادة األولى مف المرسـو التشريعي -ٕ

                                              اإلشعاعي أو النووي ( بأن و ) حادث يمكف أف يكوف  الطارئأضرار استخداـ مصادر األشعة" في سورية ) 
ءات فورية لتخفيؼ األخطار ودرء العواقب التي قد يكوف ليا آثار      ً                                 مقصودا  أو غير مقصود, يستدعي اتخاذ إجرا

                                                                ً        ً                        وخيمة عمى صحة اإلنساف وأمانو وبيئتو وممتمكاتو. ويمكف أف يكوف طارئا  إشعاعيا  نتيجة لمتعرض لئلشعاعات 
ؿ أو                                                ً      ً                                        المنطمقة مف أية مادة مشعة أو مصدر أشعة, أو طارئا  نوويا  نتيجة انفبلت الطاقة مف تفاعؿ نووي متسمس

, نص المرسـو منشور عمى موقع ىيئة الطاقة الذرية السورية  مف تفكؾ وانتشار نواتج التفاعؿ النووي المتسمسؿ (
 http://www.aec.org.sy/pdf/law64-rp.pdfعمى الرابط : 

http://www.aec.org.sy/pdf/law64-rp.pdf
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ف كاف الحكـ يشكؿ سابقة ىامة                      ً           التي يمكف أف تمحؽ ضررا  بأقاليـ ا                                                     لدوؿ المجاورة ليا (, وا 
                                                 ً                                  جديرة بالذكر بيذا الخصوص, إال أن و لـ يكف إال تأكيدا  لممبدأ الذي اتفقت عميو الدولتاف 
ً                                                                              فعبل , وىو مبدأ مسؤولية الدولة عف األضرار التي تمحؽ بإقميـ دولة مجاورة نتيجة أعماؿ    

 .    ٔوقعت عمى إقميميا الخاص
                                                                              دـ يتضح بأف  لكؿ دولة كامؿ الحرية في استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية مما تق

                                                                                 عمى أف يخضع استعماؿ ىذا الحؽ لمضوابط التي تمنع إساءة استخدامو, فاليدؼ الذي أقر ه 
المجتمع الدولي وحدده الستخداـ الطاقة النووية وقت السمـ ىو استخداميا كمصدر جديد 

عف ىذا اليدؼ وأجرت ما خير الشعوب ورفاىيتيا, فإذا حادت دولة  لمطاقة يساىـ في
تجاربيا النووية ليدؼ عسكري تكوف بذلؾ قد تعسفت في استعماؿ حقيا في استخداـ ىذه 

   ً                                                                    خاصة  وأف  التعسؼ في استخداـ ىذا الحؽ قد يترتب عميو أضرار كبيرة بمواطني  الطاقة,
            ً                    دولة أو دوال  أخرى أو بأقاليميا.

يتوجب عمى الدولة أف تحرص في استخداميا لمطاقة النووية لؤلغراض السممية عمى عدـ كما 
إلحاؽ الضرر بحقوؽ ومصالح الدوؿ األخرى نتيجة ىذا االستخداـ أو اإلخبلؿ بتوازف 
                                                                 ً                 المصالح في المجتمع الدولي, وال يمكف لمدولة التممص مف مسؤوليتيا وفقا  لقواعد القانوف 

                                    ً                ووي يدخؿ في نطاؽ اختصاصيا اإلقميمي أيا  كانت الجية أو الدولي عف أي نشاط ن
الشخص الذي يمارس ىذا النشاط عمى إقميميا, أما فيما يتعمؽ بحؽ الدولة في ممارسة 
النشاطات النووية السممية, فقد تكوف ىذه الممارسة عمى إقميميا الخاص وما يتبعو مف بحر 

ذا ما نتج عف ىذه النشاطات إقميمي وىواء يعموىا وقد يكوف ذلؾ في البحر                                       العالي, وا 
                                  ً                                          إشعاعات ذرية أو غبار ذري سبب أضرارا  في أقاليـ دوؿ أخرى وأشخاص مواطنييا فينا 
تكوف الدولة صاحبة النشاط النووي قد تعسفت في استعماؿ سمطاتيا عمى إقميميا وارتكبت 

ً                ً                                         عمبل  غير مشروع دوليا  يمس بحقوؽ السيادة لمدوؿ األخرى ويحمميا م سؤولية تعويض تمؾ   
ذ. ٕالدوؿ عما أصابيا مف أضرار

ذ

                                                           
ر الناتجة عف استخداـ الطاقة النووية وقت السمـ, رسالة دكتوراه سمير فاضؿ, المسؤولية الدولية عف األضرا -ٔ

 . ٜٕٓ, ص ٜٙٚٔمقدمة إلى جامعة القاىرة, منشورات دار عالـ الكتب, 
 .ٜٜٔص ,بؽاسالمرجع ال -ٕ
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ذادلطلبذاؾثاـي

ذوؼتذاؾدلمذادلدؤوؾوةذاؾدوؾوةذعنذاستخدامذاؾطاؼةذاؾنووقة

ذ

                                                                            ً     تتحمؿ الدولة عند اإلخبلؿ بواجباتيا مسؤولية دولية, وىذه المسؤولية ال تتعارض مطمقا  مع  
الدولة بكامؿ سيادتيا ة لتمتع فكرة السيادة, فقياـ المسؤولية ىو في الواقع نتيجة منطقي

 . واستقبلليا
                                                                                وتنعقد المسؤولية المدنية بتوافر عناصرىا الثبلثة وىي الخطأ ويعرؼ بأن و إخبلؿ بواجب 
قانوني سواء تمثؿ في القياـ بعمؿ ما كاف يجب أف يعمؿ, أو االمتناع عف القياـ بعمؿ كاف 

المساس بحؽ أو بمصمحة مشروعة  يجب القياـ بو, أما العنصر الثاني فيو الضرر ويعني
                                                                            لشخص أو دولة, أما العنصر األخير فيو عبلقة السببية: أي ثبوت أف  الضرر ىو نتيجة 

 لمخطأ أو العمؿ الذي ارتكب .
المسؤولية تعاقدية أو تقصيرية, مباشرة أو غير مباشرة , فما ىي المسؤولية وقد تكوف  

لذا سنحاوؿ في ىذا المطمب بياف  أشكاليا ؟.الدولية, وما ىي شروطيا, وما ىي أنواعيا و 
حؽ مبدأ التعسؼ في استعماؿ الكما سنتطرؽ إلى  ,الفرع األوؿفي  ماىية المسؤولية الدولية

مبدأ حسف  سنبحث في الفرع الثالث, وفي الفرع الثانيفي  السمـواستخداـ الطاقة النووية وقت 
 الجوار واستخداـ الطاقة النووية وقت السمـ.
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ذاؾفرعذاألول

ذؿافوةذادلدؤوؾوةذاؾدوؾوة

ذذأوالذ:ذذ ًذ ذ ذ.اؾتطورذاؾتارخييذؾلمدؤوؾوةذاؾدوؾوةذ
 

تعرضت فكرة المسؤولية الدولية منذ ظيورىا كإحدى نظـ القانوف الدولي لكثير مف التطور  
متأثرة في ذلؾ بالتطورات السياسية واالقتصادية التي تعرضت ليا فكرة الدولة ذاتيا وقد شمؿ 

التطور األسس التي تقـو عمييا مسؤولية الدولة وشروط قياـ ىذه المسؤولية وبالتالي ىذا 
 تعرض مفيوميا في حد ذاتو لمتطور والتعديؿ .

لقد ارتبطت فكرة المسؤولية الدولية عند ظيورىا بنظاـ األخذ بالثأر حيث وضع ذلؾ في كثير 
                         " ) إف  عادة األخذ بالثأر  Paul Reuter بول روتيرمف كتابات الكثير مف الفقياء, فقد ذكر" 

. وتستند ىذه النظرية الموروثة ٔوخاصة في البحر تبدو مرتبطة بنشاط المسؤولية الدولية (
                                                                     ً             عف الجماعات البدائية عمى فكرة إف  ما يمتـز بو فرد مف جماعة يعتبر ممزما  لكؿ فرد مف 

ة عف الجرائـ التي يرتكبيا أحد                                                      أفراد ىذه الجماعة, ومقتضى ذلؾ أف  الجماعة تعتبر مسؤول
 أعضائيا التي لـ تستطع منعو مف ارتكابيا.

عمى قواعد                        ُ           بدأ القانوف الروماني ي مقي بتأثيرهمنذ بداية القرف الخامس عشر والسادس عشر و 
بدأت تحرمو الدساتير و                                  ً  بدأ نظاـ األخذ بالثأر يختفي تدريجيا  القانوف الدولي, حيث 
عرؼ بنظاـ " خطابات و امع األساقفة, لكنو بقي في حدود ضيقة, اإلمبراطورية وقرارات مج

                                                                                       الثأر" التي اختفت مف الناحية العممية منذ نياية القرف السابع عشر, إال إن و مف األمور التي 
ن و يحؽ  ؿال يزا     ً                                                                             مسمما  بيا في نطاؽ القانوف الدولي أن و يحؽ لدولة أف تقابؿ العنؼ بمثمو, وا 

المخالفة الدولية التي وقعت في مواجيتيا بمخالفة دولية في مواجية الدولة ليا كذلؾ أف تقابؿ 
األولى المخالفة وذلؾ كمو بقصد إلزاميا بأداء التعويض, أو منعيا مف اإلقداـ عمى مخالفات 
                                  ً       ً                    ً               دولية أخرى, ومثؿ ىذا العمؿ يعد عبلجا  جوابيا  عمى عمؿ آخر, وكثيرا  ما ينطوي عمى 

         ً                                    ً               ائما مؤسسا  عمى نية الدفاع عف حقوؽ الدولة ووفقا  لشروط معينة؛ العنؼ, ويجب أف يكوف د

                                                           
1-Paul Reuter, La responsabilité internationale , Cours de doctorat,Faculté de droit de 

paris 1955-1956,p15. Il a dit ( La pratique des represailles , surtout sur mer semble 

assez liée aux débuts de la responsabilité internationale ). 
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                                                                              إال أف  قياـ األمـ المتحدة وما انطوت عميو مف مجالس وىيئات وظائفيا حسـ المنازعات 
الدولية بالوسائؿ السممية, سواء كانت سياسية أـ قضائية أدى إلى تخفيؼ حاالت المجوء 

 منيا خبلؿ الفترة األخيرة. لؤلعماؿ الجوابية العنيفة والتقميؿ
ومع تزايد االكتشافات العممية الحديثة واستخداـ الكيرباء واآلالت عمى نطاؽ واسع تزايدت 

  ً             ظرا  لجسامة ىذه المخاطر واألضرار التي قد تصيب الغير نتيجة ىذه االستخدامات ون
ي الدوؿ جية, وصعوبة إثبات وقوع الخطأ مف جية أخرى, فقد اتجو الفقو فاألضرار مف 

المختمفة إلى تأسيس المسؤولية عمى مجرد التسبب في إحداث الضرر بصرؼ النظر عف 
           ُ                                                                    الخطأ, وقد أ دخمت نظرية المسؤولية المطمقة عف النشاط الشديد الخطورة في التشريعات 

 الوطنية كضرورة تتطمبيا ظروؼ التقدـ الصناعي الحديث.
تشافات الطاقة الذرية, وارتياد الفضاء ومع اضطراد التقدـ العممي الذي بمغ ذروتو باك

الخارجي تزايد االتجاه نحو تطبيؽ نظرية المسؤولية المطمقة في ميداف العبلقات الدولية وتمثؿ 
االتفاقيات  فىذا االتجاه سواء في الفقو أـ في القضاء الدولييف, كما أخذت بو الكثير م

عف استخداـ الطاقة الذرية واستخداـ الدولية الحديثة, كاالتفاقيات التي تنظـ المسؤولية 
 األشياء الفضائية وغيرىا .

ذثاـواذ: ذًذ ذ ذ.تعرقفذادلدؤوؾوةذاؾدوؾوةذذذ

  

) االلتزاـ الواقع بمقتضى القانوف الدولي عمى الدولة المنسوب إلييا  ىيالمسؤولية الدولية 
مجني عمييا ارتكاب فعؿ, أو امتناع مخالؼ اللتزاماتيا الدولية, بتقديـ تعويض إلى الدولة ال

 .ٔفي شخصيا أو شخص أو أمواؿ رعاياىا(
             بأن يا" شارل روسو"  حيث عرفياالكثير مف الفقياء باىتماـ المسؤولية الدولية  وحظيت

                                                                        ً          ) وضع قانوني بمقتضاه تمتـز الدولة المنسوب إلييا ارتكاب عمؿ غير مشروع وفقا  لمقانوف 
             " فقد عر فيا أنزيموتي يا ىذا العمؿ (, أما الفقيو "الدولي بتعويض الدولة التي وقع في مواجيت

) عبلقة قانونية تنشأ نتيجة انتياؾ الدولة اللتزاـ دولي يترتب عميو إلحاؽ ضرر           عمى أن يا 
بدولة أخرى, وتمتـز األولى بتعويض األخيرة عما لحقيا مف أضرار ويحؽ لمثانية أف تقتضي 

                                                           
1

- " Lʾobligation incombant selon le droit international ,à lʾEtat auquel est imputable un 

acte ou une omission contraire à ses obligations internationales ,dʾen fournir reparation 

à lʾEtat qui en été victime en lui méme ou dans la personne ou les biens des ses 

ressortissants', Dictionnaire de la terminologie du droit international 1960, p.541. 
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                                          " إلى أف  المسؤولية الدولية ) نظاـ قانوني  بادفانمف جانبو ذىب الفقيو "  .ٔىذا التعويض(
ً                                        يترتب بموجبو عمى الدولة التي ارتكبت عمبل  يحرمو القانوف الدولي التعويض عف الضرر                                        

 .ٕالذي يمحؽ بالدولة المعتدى عمييا(
ماكس " في القرار التحكيمي الذي أصدره وقد اعترؼ االجتياد الدولي بأىمية ىذا النظاـ 

بصدد األحداث التي جرت في قضية المطالب البريطانية في  ٕٜ٘ٔ/٘/ٔريخ بتا" ىايبر
                                              " إلى أف  ) النتيجة التي تؤدي إلييا المسؤولية ىايبرنية في مراكش, إذ أشار "المنطقة اإلسبا

محكمة العدؿ  بحكميوكذلؾ  ,                                                ُ   ىي االلتزاـ بدفع تعويض إذا لـ يكف ىذا الموجب قد ن فذ(
 :ٖ" Chorwoz كورزو الدولية الدائمة بقضية "

    أف   ,                              أن و ) مف مبادئ القانوف الدوليالذي أشار إلى  ٕٜٚٔ/ٚ/ٕٙالصادر بتاريخ  الحكـ -
.) ٍ   خرؽ التعيدات يؤدي إلى االلتزاـ بالتعويض بشكؿ واؼ                                                 

   ً         وفقا  لمبادئ  تؤكد                            الذي أشار إلى أف  المحكمة )  ٕٜٛٔ/ٜ/ٖٔالصادر بتاريخ  الحكـ -
                                                          يـو العاـ لمقانوف, أف  أي خرؽ لمتعيدات يستوجب التعويض(.القانوف الدولي, ال بؿ لممف

    ً                                                  ً                           ووفقا  لمشروع مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا  الذي تـ  اعتماده بالقرار 
                         أن و )عندما تنشأ مسؤولية ف ٕٔٓٓالصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  ٖٛ/ٙ٘

الضرر, كإعادة األمور إلى ما كانت عميو, أو دفع  دولية يترتب عمييا التزاـ بإصبلح
تعويضات مالية, أو الترضية كالتنصؿ مف الموظؼ المسؤوؿ أو عزلو ومحاكمة المجـر أو 

مف واجب الدولة و  .ٗإصدار تصريحات عامة وتقديـ اعتذارات بالطريؽ الدبموماسي... إلخ(

                                                           
1
-Dionisio Anzilotti, La Responsabilité Internationale Des Etats draison des Damages 

soufferts per étrangers,R.G.D.I,P,1906. And Pierre-Marie Dupuy, Dionisio Anzilotti 

and the Law of International Responsibility of States, 3 EJIL (1992) 13.  
األىمية لمنشر والتوزيع, , ميفة وعبد المحسف سعد, بيروتترجمة شكر اهلل خ شارؿ روسو, القانوف الدولي العاـ, -ٕ

 . ٙٓٔص مرجع سبؽ ذكره, ,ٕٜٛٔ
 .ٖٓٔص , المرجع السابؽ -3

 ٖٛ/ٙ٘                                                    ً                           / مف مشروع مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا  الذي تـ  اعتماده بالقرار ٖٗالمادة / -4
 : انظر, ٕٔٓٓالصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ 

United Nations, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly{on 

the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.1)}, Responsibility of States for 

internationally wrongful acts, Fifty-sixth session, 85th plenary meeting 12 December 

2001, Document A/RES/56/83, 28 January 2002. 
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إذا كاف اليزاؿ المشروع وقؼ العمؿ غير المخطئة قبؿ كؿ شيء وفي حدود المستطاع 
                                            ً      ً                   أف تعيد الحالة إلى ما كانت عمييا وتدفع تعويضا  نقديا , ويمكف في الحاالت و  ٔ      ً مستمرا  

الخطيرة باإلضافة إلى التعويض المادي طمب تقديـ الترضية التي تشمؿ التعبير عف االحتراـ 
 .وتقديـ آيات االحتراـ لعمـ الدولة المضرورة

                                                      " المسؤولية الدولية عمى أن يا ) رابطة قانونية تنشأ في امد سمطان" حمف جانبو عرؼ الدكتور 
حالة اإلخبلؿ بالتزاـ دولي بيف الشخص القانوني الذي أخؿ بالتزامو أو امتنع عف الوفاء بو 
والشخص القانوني الذي حدث اإلخبلؿ في مواجيتو, ويترتب عمى نشوء ىذه الرابطة أف يمتـز 

التزاـ أو امتنع عف الوفاء بو بإزالة ما ترتب عمى إخبللو مف    الشخص القانوني الذي أخؿ ب
النتائج, كما يحؽ لمشخص القانوني الذي حدث اإلخبلؿ أو عدـ الوفاء بااللتزاـ في مواجيتو 
التعويض, وىذه الرابطة القانونية بيف مف أخؿ بااللتزاـ ومف حدث اإلخبلؿ في مواجيتو ىي 

 ائرة القانوف الدولي عمى عدـ الوفاء بااللتزاـ الدولي (.األثر الوحيد الذي يترتب في د
                                                   " بأن يا ) رابطة قانونية تنشأ في حاؿ اإلخبلؿ بالتزاـ الكريم عموان د"عبكما عرفيا الدكتور 

دولي بيف الشخص القانوني الدولي الذي أخؿ بالتزامو, وبيف الشخص القانوني الدولي الذي 
" في تعريفو عمر محمد المحموديتو(. ويرى الدكتور "حدث اإلخبلؿ بااللتزاـ في مواجي

                                                                                       لممسؤولية الدولية بأن يا ) إلزاـ دولة بأداء تعويض مادي أو معنوي نتيجة الرتكابيا بصفتيا, 
ً                                            أو ارتكاب أحد أشخاصيا باسميا, فعبل  غير مشروع في القانوف الدولي ترتب عميو ضرر                                  

           " فيرى أف   إبراىيم العناني"  الدكتورما أ .ٕ(امادي أو معنوي لدولة أخرى أو لرعاياى
المسؤولية الدولية تنشأ نتيجة عمؿ مخالؼ اللتزاـ قانوني دولي, ارتكبو أحد أشخاص القانوف 

                                                           
                                                    ً                           / مف مشروع مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا  الذي تـ  اعتماده بالقرار ٕٗنصت المادة / -3

 تحتج التي المضرورة الدولة تبمغ            , عمى أن و )ٕٔٓٓالصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  ٖٛ/ٙ٘
 ينبغي الذي السموؾ خاص بشكؿ تحدد أف المضرورة لمدولة يجوز الدولة, و ىذه إلى طمبيا أخرى ةدول بمسؤولية

 يتخذه أف ينبغي الذي      ً        مستمرا  والشكؿ يزاؿ ال كاف إذا المشروع غير الفعؿ لوقؼ المسؤولة الدولة تتبعو أف
 : انظر(. التعويض

United Nations, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly{on 

the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.1)}, op.cit. 
 ,عمر محمد المحمودي, قضايا معاصرة في القانوف الدولي العاـ, الطبعة األولى, الدار الجماىيرية لمنشر -ٕ

 .  ٕٜص ٜٜٛٔ
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ف  غايتيا تعويض ما يترتب عمى ىذا العمؿ مف  ّ                                         الدولي, مسببا  ضررا  لشخص دولي آخر وا                     ً     ً            
 . ٔضرر

نظاـ قانوني                               فإف  المسؤولية الدولية تعني ) " محمد طمعت الغنيميمف وجية نظر الدكتور" و 
بإصبلح                                                    ً                         يكوف بمقتضاه عمى الدولة التي تنتيؾ مصمحة مشروعة طبقا  لمقانوف الدولي االلتزاـ 

ومف , ما ترتب عمى ذلؾ الفعؿ حياؿ الدولة التي ارتكبت ىذا الفعؿ ضدىا أو ضد رعاياىا(
ي نظاـ قانوني يكوف بمقتضاه عمى الدولة التي                       ف  المسؤولية الدولية ىإ                     ثـ  فإن و يمكف القوؿ 

 ُ                           ً                                                       ي نسب إلييا فعؿ غير مشروع طبقا  لمقانوف الدولي, االلتزاـ بإصبلح ما يترتب عمى ذلؾ الفعؿ 
" سمير فاضل, كذلؾ عرؼ الدكتور" ٕحياؿ الدولة التي ارتكبت ىذه األفعاؿ ضدىا(

الدولة المنسوب إلييا القياـ بعمؿ أو                                                     المسؤولية الدولية بأن يا ) وضع قانوني تمتـز بمقتضاه 
نشاط ما بتعويض الضرر الذي يصيب دولة أخرى, أو أحد رعاياىا نتيجة ىذا العمؿ أو 

   فقد ذىب أبعد مف ذلؾ في تعريفو لممسؤولية بقولو  إبراىيم الدراجيأما الدكتور  .ٖالنشاط (
أحد أشخاص القانوف الدولي                                                           ) إف  المسؤولية الدولية ىي الجزاء القانوني الذي يترتب عمى 

فقط رتب عمى الدوؿ يال التزاـ قانوني                     بمعنى أف  المسؤولية  ٗنتيجة إخبللو بالتزاماتو الدولية (
 عمى أي شخص مف أشخاص القانوف الدولي األخرى كالمنظمات الدولية ...      ً  بؿ أيضا  

الدولية في حؽ الدولة                                                                   مما سبؽ مف تعريفات يتضح بأف  الفقو التقميدي يشترط لقياـ المسؤولية
 :ثبلثة شروط ىي

  وقوع عمؿ غير مشروع دوليا , أي مخالؼ لقواعد القانوف الدولي العرفية أو                                             ً                       
 .٘االتفاقية المعموؿ بيا

   وفقا  لقواعد القانوف الدولي.  لشخص دولي                       ً  أف يكوف ىذا العمؿ منسوبا                         ً    

 .أف يترتب عمى ىذا العمؿ ضرر يقع عمى دولة أخرى 

                                                           
 .ٖٚٔ, ص ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ, ار النيضة العربية, القانوف الدولي العاـ, القاىرة, دإبراىيـ العناني -ٔ
, ٖٜٚٔاإلسكندرية, دار المعارؼ, ,قانوف السبلـ –محمد طمعت الغنيمي, األحكاـ العامة في قانوف األمـ  -ٕ

  .ٜٙٛ -ٛٙٛص
 . ٜٗص  ,سمير فاضؿ, مرجع سبؽ ذكره -ٖ
, رسالة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ إبراىيـ الدراجي, جريمة العدواف ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنيا -ٗ

 .ٖٙ٘, ص ٕٕٓٓبجامعة عيف شمس, 
 .ٓٔٔص  مرجع سبؽ ذكره,شارؿ روسو,  -5
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شرطيف الثاني والثالث فمـ يطرأ عمى األوضاع الدولية ما يستوجب إعادة النظر أما بالنسبة لم
في أي منيما منذ عرؼ القانوف الدولي العاـ نظاـ المسؤولية الدولية وحتى اآلف, أما فيما 

كشرط لتوافر المسؤولية الدولية في  «عدـ مشروعية العمؿ الصادر عف الدولة  »يتعمؽ بػ 
                                                                       قياء التقميديوف عمى تضمينو تعريفاتيـ لممسؤولية الدولية, فإف  ىذا الشرط حقيا الذي تواتر الف

ُ   لـ ي ع د برأينا  مع المتغيرات التي طرأت عمى طبيعة العبلقات الدولية التي تطورت مع     ً  كافيا     َ 
 التي أثرت بدورىا عمى فكرة المسؤولية الدولية.و التطورات العممية الحديثة 

في مفيـو المسؤولية الدولية وأساسيا بصفة خاصة بعد اكتشاؼ وقد بدأ ىذا التحوؿ الجذري 
السممي واألضرار الجسيمة غير  خداميا سواء في المجاؿ العسكري أوالطاقة النووية واست

 العادية التي قد تنتج عف نشاط الدولة في المجاؿ النووي .  
ذا ما رجعنا إلى المناقشة اليامة عف موضوع المسؤولية الدولية في مف  ٖٔٗالجمسة                                                                  وا 

نجد  ٜٚ٘ٔحزيراف/يونيو  ٚجمسات لجنة القانوف الدولي التابعة لؤلمـ المتحدة المنعقدة في 
                                                      " ذكر في ىذه الجمسة أن و ) إذا أمعن ا الفكر في األضرار Padilla Nervo  باديمو نرفو      أف  " 

ناتجة عف التي حدثت أو التي يمكف أف تحدث لؤلشخاص واألمواؿ عمى إقميـ دوؿ أخرى 
                                                                        ً       ً     الصناعة أو تجارب األسمحة النووية, فإف  التمسؾ بالقاعدة التقميدية يصبح أمرا  مشكوكا  في 
            ً                                                                       مبلءمتو, ووفقا  لنظريتي الخطأ واإلىماؿ التقميديتيف ال يمكف القوؿ بوجود مخالفة اللتزامات 

        ً      الي, خاصة  إذا دولية عف تفجير األجيزة النووية عمى إقميـ الدولة المعنية أو في البحر الع
                                             المتصورة لمنع الضرر, ومف ناحية أخرى فإن و مف  تكاف مف الواضح اتخاذ كافة االحتياطا

                                                      ُ                            ً  الصعوبة بمكاف الموافقة عمى الفكرة القائمة بأن و عندما ت حدث مثؿ ىذه التفجيرات أضرارا  
ع االلتزاـ                                                                       بمواطني أو أقاليـ دوؿ أخرى, فإن يا ال ترتب المسؤولية الدولية التي تستتب

 .    ٔبالتعويض(
                                                           

1
-United Nations, Yearbook of the International Law Commission 1957, Volume I, 

Summary records of the ninth session 23 April-28 June 1957, A/CN.4/SER.A/1957, 

August 1957, United Nations publication, New York, 1 9 5 7, Printed in U.S.A., Sales 

No.:1957. V. 5, Vol.1, p 156. 

Mr. PADILLA NERVO said ( In other words—as was the case until recently in 

municipal law—there could be no liability without fault or negligence. However, the 

damage already caused, or which might be caused, to persons or property on the 

territory of other States by the manufacture or experimental explosion of nuclear 

weapons sheds doubts on the advisability of maintaining the traditional rule. According 



64 
 

                                                                                  والحقيقة أف  بعض مشاكؿ المسؤولية الناتجة عف التطور العممي الحديث يمكف أف نجد حميا 
في القواعد التقميدية لمقانوف الدولي, لكف ىذه القواعد ال تعتبر كافية كأساس لمسؤولية الدولة 

مشروع كأساس وحيد عف النشاطات الذرية؛ بؿ يجب عدـ االقتصار عمى العمؿ غير ال
    ً  شروعا                ً       ً                     ً   " فقد كاف قاطعا  وواضحا  عندما ذكر) إف  تصرفا  مبول روتيرأما "  لممسؤولية الدولية.

ال يمكف حصرىا... وأماـ ىذا االحتماؿ يجب أف نتجو إلى وضع  لمدولة قد ينتج عنو أضرار
لممسؤولية  قواعد جديدة (, وىو بيذا يدعو إلى التخمي عف عدـ المشروعية كشرط تقميدي

الدولية في ضوء التطورات العممية الحديثة, والمخاطر الجسيمة التي قد تنتج عف النشاطات 
 .ٔ                                ً               المشروعة لمدولة والتي قد تصيب دوال  أخرى بأضرارىا

 لدولية يواكب التطورات العمميةقترح تعريؼ لممسؤولية اي فالباحثوعمى ضوء ما تقدـ 
شخص القانوف الدولي ) سواء كاف متـز بموجبو ضع قانوني يارة عف ) و                      الحديثة, وىو أن يا عب

لغيره مف   ً ا           سب ب ضرر  المنسوب إليو القياـ بعمؿ أو نشاط معيف (دولية دولة أو منظمة
 ووقف , بغض النظر عف مشروعيتو أو عدـ مشروعيتو,أشخاص القانوف الدولي أو أحد رعاياه

الدولي عمى  القانوني الذي يرتبو القانوف بتنفيذ الجزاء                     ً           إذا كاف ال يزاؿ مستمرا , وااللتزاـ
ذ(.ارتكاب مثؿ ىذا العمؿ أو النشاط

ذذثاؾثاذ:ذ ذًذ ذ:أساسذادلدؤوؾوةذاؾدوؾوةذذذ

 

ذذـظرقةذاخلطأذذ-ذ1 ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ)ذاؾنظرقةذاؾتقلودقة(ذذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ:ذذ

 فالدولة, فبل مسؤولية دوف خطأ, وم ة                                              يرى أنصار ىذه النظرية أف  الخطأ ىو أساس مسؤولي
ما لـ يصدر مف الدولة تصرؼ خطأ يمحؽ الضرر بغيرىا مف                              ثـ  ال تقـو المسؤولية الدولية 

" مف أوائؿ "جروتيوسوكاف الفقيو اليولندي  ,ٕ) كالسيو, واإلىماؿ, والغش,...( الدوؿ

                                                                                                                                                          
to the traditional concepts of fault and negligence, it was not strictly possible to talk of 

violation of international obligations when the weapons were exploded on the territory 

of the State concerned or on the high seas, especially as every conceivable precaution 

was undoubtedly taken to prevent damage. On the other hand, it was difficult to accept 

the view that, when such explosions caused damage to the persons or on the territory of 

other States, no international responsibility, with the corresponding duty of 

compensation) .  
1-Paul Reuter , principes de droit internationale public, R.C.A.D.I. 1961/2,t.103, p 591. 

 .ٜٓٔ ص مرجع سبؽ ذكره,شارؿ روسو,  -2
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                                                                        ً           المناديف بتمؾ النظرية التي جاءت لتيدـ فكرة المسؤولية الجماعية, وتضع أساسا  أكثر دقة 
ينسب إلى الدولة  ي                    ره إلى أف  الخطأ الذ" وأنصاجروتيوسلممسؤولية الدولية, فقد ذىب "

 وبموجبو تتحمؿ مسؤولية األعماؿ غير المشروعة الصادرة عف األفراد يتمثؿ في اآلتي: 
                                                                          ً        إذا الحاكـ لـ يتخذ اإلجراءات البلزمة لمحيمولة دوف وقوع ىذه األعماؿ فيعد شريكا  فييا.  .ٔ

األعماؿ,  يف في ارتكاب ىذهلمبلحقة المتورطالحاكـ لـ يتخذ اإلجراءات البلزمة  إذا .ٕ
 .ٔ                                                 ومعاقبتيـ أو تسميميـ وبذلؾ يفترض أن و أجاز تصرفيـ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـظرقةذاؾعملذغري ذادلشريروعذؽأسرياسذدلدريؤوؾوةذاؾدوؾريةذعرينذـشريالاتهاذاؾترقريةذوؼريتذذذذذذذذذذذذ-ذ2 ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ

ذاؾدلم: ذ ذ ذ ذذذ

" نظرية  Anzilottiعمى أثر االنتقادات المتعددة التي وجيت إلى نظرية الخطأ تبنى الفقيو "
, وتقـو ىذه النظرية عمى أساس استبعاد كافة "العمؿ غير المشروع" ظرية جديدة عرفت بن

مخالفة  واالعتبارات الشخصية والنفسية وتأسيس المسؤولية الدولية عمى معيار موضوعي ى
القانوف الدولي, إذ يكفي أف تكوف الدولة قد أخمت بأحد التزاماتيا الدولية لكي تنشأ مسؤوليتيا 

 إرادة الدولة وقصدىا في انتياؾ ومخالفة قواعد القانوف الدولي. دونما حاجة لمبحث عف
مع نظاـ قانوني أشخاصو  -     ً أساسا   –                                " أف  فكرة الخطأ نفسية ال تتناسب Anzilotti          وقد بي ف "

أصبح مف الصعوبة                            وأف  تطبيؽ ىذه النظرية اآلف                                 ً كميـ مف األشخاص االعتبارييف, خاصة  
ة بيف الدولة كشخص معنوي والشخص الطبيعي القائـ بمكاف, وذلؾ بعد اتضحت التفرق

إلى شخص معنوي ال نفس لو وال  -وىو أمر نفسي –برئاستيا, ومف الصعب نسبة الخطأ 
      ً      ً                                    " رواجا  فقييا  منقطع النظير, بحيث أصبح مف المسمـ Anzilottiالقت نظرية " و  .ٕضمير

                               بالتزاماتيا, وأف  الفعؿ المنشئ                                                       بو في الفقو أف  أساس المسؤولية الدولية ىو إخبلؿ الدولة
 .  ٖلممسؤولية ىو الفعؿ غير المشروع

                      ً       عماؿ غير المشروعة دوليا  التي أل                                                  إف  تحميؿ الدولة مسؤولية تعويض األضرار الناتجة عف ا
                      ً                                                                يمكف إسنادىا إلييا وفقا  إلحكاـ القانوف الدولي, يعتبر مف المبادئ الراسخة في فقو القانوف 

                                                           
 .ٖٛٚص ذكره, مرجع سبؽ  واصؿ,سامي جاد عبد الرحمف  -ٔ

2- Dionisio Anzilotti, op.cit. And Pierre-Marie Dupuy, op,cit.  

 ,الجزء الثاني, القاعدة القانونية, الطبعة السابعة -أصوؿ القانوف الدولي العاـ  الحميد,محمد سامي عبد  -ٖ
 .ٖٙٙص , ٜٜ٘ٔدار المطبوعات الجامعية,  ,اإلسكندرية
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ف كانت نظرية المسؤولية الدولي الذي أكدت                                                                     و أحكاـ القضاء الدولي عمى مدى سنيف طويمة, وا 
              ف  ىذا ال يؤثر المطمقة بدأت تأخذ طريقيا بخطى سريعة كأساس جديد لممسؤولية الدولية, إال أ

نظرية العمؿ غير المشروع كأساس لتمؾ المسؤولية, فكؿ منيما ليا مجاؿ بحاؿ عمى مكانة 
 .إعماليا وشروط  تطبيقيا

                             ً  اعتبار العمؿ غير المشروع أساسا   إلىالقانوف الدولي المعاصر  ويذىب أغمب فقياء
ف اختمفت  المادة األولى مف الصياغات في ىذا الصدد, فقد ذكرت                                لممسؤولية الدولية, وا 

نظرية العمؿ غير المشروع كأساس       ً مؤكدة   لجنة القانوف الدوليالمشروع الذي أعدتو 
) كؿ مخالفة لبللتزامات الدولية إلحدى الدوؿ بفعؿ أعضائيا, تحدث ا بقوليلممسؤولية الدولية 

 .ٔستتبع مسؤوليتيا (ت   ً                                           ضررا  لشخص أو أمواؿ أجنبي عمى إقميـ ىذه الدولة 
 ٜٜٗٔنيساف/أبريؿ  ٔٔكما ورد في الرأي االستشاري لمحكمة العدؿ الدولية الصادر في 

                            نظمة األمـ المتحدة أف  ) أحد بخصوص تعويض األضرار التي تحدث بسبب الخدمة في م
(, وقد جاء ىذا    ٍ كاؼ                                       ٍ ف  مخالفة االلتزاـ يتبعو التعويض بشكؿ  ىو أمبادئ القانوف الدولي العاـ 
 برنادوتفولك " وسيط األمـ المتحدة في فمسطيف الكونت  مقتؿالقرار بخصوص حادثة 
Folke Bernadotte "ٕ. تحكيـ الدولية,            ً                       وضح ذلؾ أيضا  في العديد مف أحكاـ الت كما

المشكمة “ األمريكية –لجنة التوفيؽ " اإليطالية ما ذىبت إليو نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ 
أي  ") ال يمكنيا  ٜٚٗٔشباط/فباير  ٓٔمف معاىدة السبلـ المبرمة في  ٖٛ   ً         وفقا  لممادة 

 اإلفبلت مف المسؤولية الناشئة عف ممارستيا لعمؿ غير مشروع مف وجية نظر "الدولة
  .ٖالقواعد العامة لمقانوف الدولي (

                                                           
1
-"Tout manquement aux obligations internationales d'un État du fait de ses organes, 

qui cause un dommage à la personne ou aux biens d'un étranger sur le territoire de cet 

État, entraîne la responsabilité internationale de celui-ci", A.C.D.I.1956/II,p.223            

( Document A/CN. 4/96, annexe 3, Article premier) A.C.D.I.1956/II,p.223 ( Document 

A/CN. 4/96, annexe 3) rapport de M. F.V. García Amador, Rapporteur special 

(Responsabilité internationale). 
محسف عبد الحميد افكيريف, النظرية العامة لممسؤولية الدولية عف النتائج الضارة عف أفعاؿ ال يحظرىا القانوف  -ٕ

 -ٜٜٛٔا في مجاؿ البيئة, رسالة دكتوراه مقدمة لكمية الحقوؽ, جامعة القاىرة, الدولي مع إشارة خاصة لتطبيقي
 .ٕٔص ,ٜٜٜٔ

3
 - "she may not escape the responsibility arising out of the exercise of an illicit action 

from the viewpoint of the general principles of international law ", United Nations , 
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                                ً                                        التعريفات لمعمؿ غير المشروع دوليا  ما وضعتو المجنة الفرعية التابعة لمجنة  أبرز ومف
                                      ُ                                       القانوف الدولي في األمـ المتحدة التي ك مفت لبحث موضوع المسؤولية الدولية برئاسة

"Roberto Ago "ٔ ممقرر الخاص لمجنة,                                        ً   وما تضمنو تقريرىا الذي وضعتو ليكوف مرشدا  ل
                                                                                حيث عر فت العمؿ الدولي غير المشروع بأن و ) مخالفة مف جانب دولة ما اللتزاـ قانوني 

 .ٕمفروض عمييا بمقتضى إحدى قواعد القانوف  الدولي (
 ٖٛ/ٙ٘اتخذت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة القرار  ٕٔٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر  ٕٔفي 

جنة القانوف الدولي الذي يتضمف مشاريع المواد المتعمقة بمسؤولية الذي بموجبو اعتماد تقرير ل
                                         , ونصت المادة األولى عمى أف  ) كؿ فعؿ غير ٖ                                  ً الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا  

 .          ً                                           مشروع دوليا  تقـو بو الدولة يستتبع مسؤوليتيا الدولية (
   ً                       وليا  بقوليا) ترتكب الدولة أما المادة الثانية فقد حددت عناصر فعؿ الدولة غير المشروع د

ً                ً                                         فعبل  غير مشروع دوليا , إذا كاف التصرؼ المتمثؿ في عمؿ أو إغفاؿ ينسب إلى الدولة    

                                                                                                                                                          
Reports of International Arbitral  Awards, Armstrong Cork Company Case—Decision 

No. 18, 22 October 1953, Volume XIV, Published 2006, p.163. 

1
-For more see; document A/CN.4/318/ADD.8, State responsibility for internationally 

wrongful acts (part 1),Principal works cited in the reports of Mr. Roberto Ago, 

Document prepared by the Secretariat, Extract from the Yearbook of the International 

Law Commission, 1980 vol. II(1) , Dowloaded from the web site of the International 

Law Commission (http://www.un.org/law/ilc/index.htm). And Document 

A/CN.4/318/Add.5-7: Addendum to the eighth report on State responsibility, by Mr. 

Roberto Ago: The internationally wrongful act of the State, source of international 

responsibility (part 1) {concluded) , And Document A/CN.4/328 and Add. 1-4: 

Observations and comments of Governments on chapters I, II, and III of Part 1 of the 

draft articles on State responsibility for internationally wrongful acts. And United 

Nations, Yearbook of the International Law Commission 1980, Volume II part 1, 

Documents of the thirty-second session (excluding the report of the Commission to the 

General Assembly), A/CN.4/SER.A/1980/Add.l (Part 1), United Nations publication, 

New York, 1982, Printed in Great Britain, Sales No. E.81.V.4 (Part I).  
2-United Nations, Yearbook of the International Law Commission 1970, Volume II, 

Documents of the twenty-second session including the report of the Commission to the 

General Assembly, A/CN.4/SER.A/1970/Add. 1, United Nations publication, New 

York, 1972, Printed in France, Sales No.: E.71.V.7. 
3-United Nations, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly{on 

the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.1)}, op.cit. 

http://www.un.org/law/ilc/index.htm
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لكي يمكننا            بمعنى أن و                                  ً                           بمقتضى القانوف الدولي, ويشكؿ خرقا  اللتزاـ دولي عمى الدولة (.
 يف في ىذا العمؿ:وصؼ عمؿ الدولة بعدـ المشروعية مف الناحية الدولية ينبغي توافر عنصر 

                               ً                           وىو عمؿ أو امتناع يتعارض موضوعيا  مع أحد االلتزامات الدولية  :يعنصر موضوع -
 لمدولة.

ً                        وىو أف يكوف ىذا العمؿ أو االمتناع قاببل  ألف ينسب لمدولة بصفتيا  :يعنصر شخص -                                     
    ً                            شخصا  مف أشخاص القانوف الدولي.  

                                     توافر العنصريف المذكوريف أعبله فإن نا  وفي الوقت الذي أجمع فيو الفقو الدولي عمى ضرورة
نجد أحكاـ المحاكـ الدولية قد كرست ىذا المبدأ, فقد ذكرت المحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي في 

      " أف   Phosphates du Marcoفي قضية " ٖٜٛٔحزيراف/يونيو  ٗٔحكميا الصادر في 
                             يمكف نسبتو لدولة ويوصؼ بأن و عمؿ (المسؤولية الدولية تنشأ في العبلقات بيف الدوؿ نتيجة 

 .ٔ)يتعارض مع الحقوؽ االتفاقية لدولة أخرى 
                                                  ً           مف مشروع مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا  الذي تـ   المادة الثالثةأما 

أشارت إلى أف ) وصؼ فقد  ٖٛ/ٙ٘اعتماده مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالقرار 
            ً                                                    ر مشروع دوليا  أمر يحكمو القانوف الدولي, وال يتأثر ىذا الوصؼ بكوف                    فعؿ الدولة بأن و غي

                                   كما نصت المادة الرابعة عمى أف                   ً                                   الفعؿ ذاتو موصوفا  بأن و مشروع في القانوف الداخمي (.
ً      ً                                   ) تصرؼ أي جياز مف أجيزة الدولة يعد فعبل  صادرا  عف الدولة بمقتضى القانوف الدولي,                                       

        ً                                          ً             رس وظائفا  تشريعية أـ قضائية أـ أية وظائؼ أخرى, وأيا  كاف المركز سواء كاف الجياز يما
                                                                                    الذي يشغمو في تنظيـ الدولة, سواء أكانت صفتو أن و جياز مف أجيزة الحكومة المركزية, أـ 

                                   وأضافت المادة الخامسة أن و ) يعتبر  جياز مف أجيزة وحدة إقميمية مف وحدات الدولة (.
ً      ً             عمبل  صادرا  عف الدولة ب                                                  ً     مقتضى القانوف الدولي تصرؼ شخص أو كياف ال يشكؿ جيازا  مف   

أجيزة الدولة بمقتضى المادة الرابعة, ولكف يخولو قانوف تمؾ الدولة صبلحية ممارسة بعض 
اختصاصات السمطة الحكومية, بشرط أف يكوف الشخص أو الكياف قد تصرؼ بيذه الصفة 

 (.في الحالة المعنية

                                                           
 .ٖٔٔص  ,رهسمير فاضؿ, مرجع سبؽ ذك -ٔ
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بقوليا ) يقع خرؽ الدولة ت حاالت الخرؽ بارتكاب أفعاؿ مركبة / فقد حدد٘ٔأما المادة /
                                                                             اللتزاـ دولي مف خبلؿ سمسمة أعماؿ أو إغفاالت محددة في مجموعيا بأن يا غير مشروعة, 
                                       ُ                                   ً  وقت وقوع العمؿ أو اإلغفاؿ الذي يكوف إذا أ خذ مع األعماؿ أو اإلغفاالت األخرى كافيا  

ىذه الحالة يمتد الخرؽ طواؿ كامؿ الفترة التي تبدأ مع لتشكيؿ الفعؿ غير المشروع, وفي مثؿ 
التي تشكؿ السمسمة, ويستمر طالما تكررت ىذه العماؿ أو  وقوع أوؿ األعماؿ أو اإلغفاالت

   .ٔاإلغفاالت وبقيت غير مطابقة لبللتزاـ الدولي (
    ً     جابيا  في                                                                        وتجدر اإلشارة إلى أف  سموؾ الدولة الذي يشكؿ العمؿ غير المشروع قد يكوف إي

, ومف قبيؿ األعماؿ اإليجابية غير المشروعة في ٕ                ً                صورة فعؿ أو سمبيا  في صورة امتناع
ىا تجارب األسمحة الذرية أو ممارستيا لنشاطاتيا الذرية ؤ مجاؿ النشاطات الذرية لمدولة إجرا

لي بطريقة مخالفة اللتزاماتيا الدولية المقررة بمقتضى اتفاقياتيا الدولية أو العرؼ الدو 
كمخالفتيا لمبدأ حرية البحار العالية, أو مبدأ حسف الجوار, أو مخالفتيا ألحد المبادئ العامة 

 .مبدأ عدـ التعسؼ في استعماؿ الحؽالتي أقرتيا الدوؿ المتمدنة ك
                                                                  ً            أما الحاالت التي تؤسس فييا مسؤولية الدولة عمى االمتناع فيي أكثر شيوعا  مف الحاالت 

لية الدولية عمى الفعؿ, فمسؤولية الدولة عف األفعاؿ الضارة الصادرة التي تؤسس فييا المسؤو 
عف األفراد تبنى عمى أساس إىماؿ الدولة في اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمنع أو معاقبة مثؿ 

                                      والحقيقة أف  إسناد الفعؿ المسبب لمضرر  .ٖىذه األفعاؿ التي تصدر عف األفراد التابعيف ليا
عميو الفقو والقضاء الدولييف, ويقوؿ في  ع, وىذا ما أجمٗاـ مسؤوليتيالمدولة شرط ضروري لقي

                                                           
1-United Nations, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly{on 

the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.1)}, op.cit. 
بؿ                                                     ً                       ( مف مشروع مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا  الذي تـ  اعتماده مف قٕٔأشارت المادة ) -2

                             ً      ً                            إلى أن و ) تخرؽ الدولة التزاما  دوليا  متى كاف الفعؿ الصادر عنيا  ٖٛ/ٙ٘الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالقرار 
          ( أف  ٖٔوأضافت المادة ) غير مطابؽ لما يتطمبو منيا ىذا االلتزاـ, بغض النظر عف منشأ االلتزاـ أو طابعو(.

                             ً                                  ي ما لـ يكف ىذا االلتزاـ واقعا  عمى الدولة وقت حدوث ذلؾ الفعؿ (.                       ً            ) فعؿ الدولة ال يشكؿ خرقا  اللتزاـ دول
 , رياض السندي, المسؤولية الدولية عف أنشطة الفضاء الخارجي , دراسة في القانوف الدولي, رسالة ماجستير -ٖ

 . ٙٛ, ص  ٜٜٛٔدىوؾ ,  ,الطبعة األولى
             ً                          المشروعة دوليا  الذي تـ  اعتماده مف قبؿ  مشروع مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غيرمف  ٕٕنصت المادة  -4

                                                             عمى أن و ) تنتفي صفة عدـ المشروعية عف فعؿ الدولة إذا كاف ىذا  ٖٛ/ٙ٘الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالقرار 
                ً       ً                   ُ       ً                        الفعؿ شكؿ تدبيرا  مشروعا  لمدفاع عف النفس ا تخذ طبقا  لميثاؽ األمـ المتحدة (.
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                                      ً            ) اإلسناد ىو شرط أساسي لممسؤولية...( حقا  ىناؾ شروط ٔ"جارسيا أمادورىذا الصدد "
أخرى ضرورية تختمؼ باختبلؼ حاالت المسؤولية, ولكف شرط اإلسناد ىو شرط عاـ في 

 .ٕجميع الحاالت
         ً                                                  لدولي أيضا  توافر العمؿ غير المشروع لمدولة حتى يمكف تحميميا مف جانبو يتطمب القضاء ا

" بيف إيطاليا وفرنسا قالت المحكمة   Phosphates du Marco“قضية  ي, ففٖالمسؤولية
ً       ً                                                  الدائمة لمعدؿ الدولي ) إف  عمبل  منسوبا  لمدولة يتصؼ بمخالفتو لمحقوؽ االتفاقية لدولة أخرى                               

كما أكدت لجنة  .ة في نطاؽ العبلقات بيف ىاتيف الدولتيف(ينشئ المسؤولية الدولية مباشر 
" الصادر   Pickson car wheel companyالمكسيكية  في قضية " –الدعاوى األمريكية 

) ضرورة نسبة العمؿ غير المشروع لمدولة كشرط لتحميميا المسؤولية ٖٜٔٔفي تموز/يوليو
 .ٗالدولية (

                        العمؿ غير المشروع, وأف  ىو  –كقاعدة عامة  –لية                           ىي أف  أساس المسؤولية الدو الخالصة 
بإثبات اإلخبلؿ بااللتزامات الدولية إذا ما                                ً             نظرية الخطأ التزاؿ ليا أىمية خاصة  فيما يتعمؽ 

                                        ً      ً                                             كانت التزامات ببذؿ عناية, وأف  ثمة اتجاىا  حديثا  في الفقو يرى إمكانية قياـ المسؤولية ولو لـ 

                                                           
1
-García-Amador, First Report on International Responsibility, [1956] 2 Year Book. 

International Law Commission 173, 175,paragrph. 6, UN Doc. 

A/CN.4/SER.A/1956/Add.1. 
2
-International law commission, documents of the thirteenth session, including the 

report,of the commission to the general assembly,state responsibility,(Agenda item 

3),DOCUMENT A/CN.4/134 & ADD.l, International responsibility: Sixth report by F. 

V. Garcia Amador, Special Rapporteur, responsibility of the state for injuries caused in 

its territory to the person or property of aliens — reparation of the injury, Yearbook of 

the International Law Commission, Vol. II, United Nations publication, Printed in 

France, A/CN.4/SER.A/1961/Add.l, Sales No.: 61.V.I, Vol. II, [26 January 1961]. & 

international law commission, documents of the thirteenth session, including the 

report,of the commission to the general assembly,state responsibility,(Agenda item 

3),DOCUMENT A/CN.4/134 & ADD.l, International responsibility: Sixth report by F. 

V. Garcia Amador, Special Rapporteur, Responsibility of the State for Injuries Caused 

in its Territory to the Person or Property of Aliens – Reparation of the Injury 

,Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, United Nations publication, 

Printed in France, A/CN.4/SER.A/1961/Add.l, Sales No.: 61.V.I, Vol. II, [26 January 

1961]. 
 . ٙٛص  ,مرجع سبؽ ذكره رياض السندي, -ٖ
 .ٕٓٔص , سمير فاضؿ, مرجع سبؽ ذكره -ٗ
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شروعة ذات                           ً                   وذلؾ إذا ما سببت لمغير ضررا  نتيجة أفعاليا الميقع مف الدوؿ فعؿ غير مشروع 
) كالنشاط الذري بشتى صوره المشروعة, واستكشاؼ الفضاء واطبلؽ الخطورة االستثنائية 

ٔذالصواريخ واألقمار والمركبات إلى الفضاء (
. 

ذوؼتذذ-3 ذاؾترقة ذـشالاتها ذعن ذاؾدوؾة ذدلدؤوؾوة ذؽأساس ذادلطلقة ذادلدؤوؾوة ـظرقة

ذذ.اؾدلم   
                                                                              تقـو ىذه النظرية عمى فكرة مفادىا أف  مف يقـو بنشاط شديد الخطورة, يجب أف يتحمؿ 
المسؤولية عف المخاطر التي تنجـ عف ىذا النشاط, دونما حاجة إلثبات وقوع خطأ أو إخبلؿ 

لدولي, وبعض أحكاـ ىيئات                                ً                 دولي, وقد القت ىذه النظرية تأييدا  مف جانب الفقو ا بالتزاـ
الدولية, وأخذت بتمؾ النظرية بعض المعاىدات واالتفاقيات الدولية منيا عمى سبيؿ التحكيـ 

       المتعمقة بمسؤولية مشغمي السفف النووية واتفاقية  ٕٜٙٔ" لعاـ لبروكس " المثاؿ اتفاقية
 " لعاـ رومـا المتعمقة بالمسؤولية المدنية عف األضرار النووية, واتفاقية " ٖٜٙٔ" لعاـ فييـنا "

, إال ٕالخاصة باإلضرار التي تحدثيا الطائرات األجنبية لمطرؼ الثالث عمى األرض ٕٜٙٔ
                                                                            مف الفقو الدولي عارض ىذه النظرية عمى اعتبار أن يا إذا كانت صالحة لمتطبيؽ في   ً ا          أف  جانب

                                                                                   المجاؿ الوطني, فإف  التطور الذي وصؿ إليو القانوف الدولي حتى اآلف ال يسمح بتطبيقيا في 
                                                                                  المجاؿ الدولي, كما إف  مسؤولية الدولة المترتبة عمى العمؿ الدولي غير المشروع تفترض 
عمى األقؿ وجود خطأ وقعت فيو الدولة, أما المخاطرة فبل تستوجب المسؤولية الدولية, أما 

                                                       " فيرى أف  أساس المسؤولية الدولية ىو كقاعدة عامة العمؿ محمد سامي عبد الحميدالدكتور" 
ف  نظرية الخطأ ال تزاؿ ليا أىمية خاصة فيما يتعمؽ باإلخبلؿ بااللتزامات غير ا                                                                              لمشروع, وا 

                                                                     التزامات ببذؿ عناية إال أن و يرى إمكانية قياـ المسؤولية ولو لـ يقع مف  تالدولية, إذا ما كان
                                               ً                             الدولة فعؿ غير مشروع, وذلؾ إذا ما سبب لمغير ضررا  نتيجة أفعاليا المشروعة ذات 

ة االستثنائية عمى أساس نظرية المخاطر أو تحمؿ التبعة كالنشاط الذري بشتى صوره الخطور 
 .ٖالمشروعة

                                                           
  , مرجع سبؽ ذكرهالجزء الثاني, القاعدة القانونية,  -أصوؿ القانوف الدولي العاـ الحميد,محمد سامي عبد  -ٔ

 .ٖٛٙ-ٖٚٙص 

 .ٕٖٛذكره, ص  مرجع سبؽ سامي جاد عبد الرحمف واصؿ, -ٕ
 .ٖٚٙ, ص ٕٕٓٓات الحمبي الحقوقية, منشور  ,بيروت, محمد المجذوب, القانوف الدولي العاـ -ٖ



72 
 

                                                                                          والحقيقة إن و مع اضطراد التقدـ العممي الذي بمغ ذروتو باكتشاؼ الطاقة الذرية وارتياد الفضاء 
ة إلى تزايدت المخاطر واألضرار التي تتعدى حدود الدولة عند ممارستيا ىذه النشاطات الخطر 

في ميداف  ٔأقاليـ غيرىا مف الدوؿ, فتزايد االتجاه نحو تطبيؽ نظرية المسؤولية المطمقة
لمقانوف مبادئ العامة الالوطنية باعتبارىا أحد  فالعبلقات الدولية أسوة بما ىو متبع في القواني

ممادة الثامنة                                               ً   , وىو بدوره أحد مصادر القانوف الدولي العاـ وفقا  لٕالمتمدنةالتي أقرتيا األمـ 
والثبلثيف مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية, وقد ساىـ الفقو الدولي إلى حد بعيد في 

تعويض األضرار  ةتدعيـ ىذا االتجاه لموقوؼ في وجو محاوالت الدوؿ لئلفبلت مف مسؤولي
ا تضفيو الجسيمة التي تنتج عف استخداميا لمطاقة الذرية والتي تتعدى حدودىا معممة ذلؾ بم

عماليا التي تقـو بيا داخؿ تمؾ الحدود, أقواعد القانوف الدولي التقميدية مف مشروعية عمى 
                    ً                                                             ونجد ىذا االتجاه واضحا  فيما أخذت بو االتفاقيات الدولية المنظمة لممسؤولية عف األضرار 

ممسؤولية                                         ً   " أف  نظرية المسؤولية المطمقة تعتبر أساسا  لسمير فاضلويرى الدكتور "  النووية.
الدولية عف األضرار الناتجة عف النشاطات النووية وقت السمـ عندما ال تتوافر شروط العمؿ 

 . ٖ                ً                      غير المشروع دوليا  كأساس لتمؾ المسؤولية
ذلبوعةذاؾضررذاؾنوويذؽمربرذؾتطبوقذـظرقةذادلدؤوؾوةذادلطلقةذذ-ذ4 ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ

4

ذذ:

النووية في توليد الكيرباء  رغـ الفوائد العديدة التي تعود عمى المجتمع مف استخداـ الطاقة
والقوى المحركة, واستخداـ اإلشعاعات الناتجة عف االنشطار النووي في األغراض الطبية 

وغيرىا مف أوجو  والعبلجية, كقياس قوة اندفاع الدـ وتحديد أماكف األوراـ السرطانية وعبلجيا
تخداـ التفجيرات النووية , واسوالصناعةالزراعة مجاالت االستخدامات الطبية, واستخداميا في 

غير ذلؾ مف االستخدامات الحالية والمستقبمية ليذه الطاقة, نقوؿ في حفر األنفاؽ والقنوات و 
                                                           

 . ٕ٘ٔص , مرجع سبؽ ذكره, رياض السندي -ٔ
 .ٖٔٛص  ,عبد الرحمف واصؿ, مرجع سبؽ ذكره سامي جاد -ٕ
 .ٖٗٔص ,سمير فاضؿ, مرجع سبؽ ذكره -3
بأىمية إقامة آليات فعالة لممسؤولية  ٕٓٔٓنتشار األسمحة النووية لعاـ أقر مؤتمر استعراض معاىدة عدـ ا -ٗ

التي تمحؽ بالناس  األضرارالنووية عمى الصعيديف الوطني والعالمي لتقديـ التعويضات, عند االقتضاء, عف 
نونية والتقنية, والممتمكات والبيئة, بسبب حادثة عارضة نووية أو حادث نووي, مع المراعاة الكاممة لبلعتبارات القا

                                                                                                     واالعتقاد بأف  مبدأ المسؤولية المطمقة ينبغي تطبيقو في حاؿ وقوع حادثة عارضة نووية أو حادث نووي, بما في 
 ..NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p15الوثيقة:  انظر, ذلؾ نقؿ المواد المشعة(
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مدى ما يمكف أف ينتج عف استخداـ ىذه الطاقة مف أضرار بالغة, قد  الباؿ               إن و ال يغرب عف 
  تحدث رغـ االحتياطات الكبيرة المتبعة في المنشآت النووية.

األضرار التي يمكف أف يخمفيا استخداـ الطاقة النووية تتميز بطابع خاص يميزىا عف أي     إف  
نشاطات أخرى تمارسيا الدولة, فعبلوة عمى فداحة ىذه األضرار التي يمكف أف تصيب 
                                                                        ً            اإلنساف والحيواف والنبات والبيئة بوجو عاـ, فإن يا في انتشارىا ال تعرؼ حدودا  سياسية أو 

لدوؿ, ويمكف أف تحدث رغـ اتخاذ كافة احتياطات الوقاية واألماف, مما ال يمكف جغرافية بيف ا
                                                              جانب القائميف بالمشروع النووي؛ لذلؾ فإف  الطبيعة الخاصة لمضرر  معو نسبة أي خطأ في

النووي تفرض عمينا تطوير قواعد المسؤولية في محاولة لتذليؿ العقبات التي تقؼ في سبيؿ 
                             ف  طبيعة األضرار التي تنتج عف بمعنى أ .ٔامؿ عف ىذه األضرارالتعويض العادؿ والك

ية وتعذر إثبات الخطأ مف جانب المسؤوؿ عف استخداـ الطاقة الذرية وفداحة مخاطرىا مف ج
مة تطبيؽ نظرية المسؤولية المطمقة ءالمشروع الذري مف جية أخرى يؤكد ومف باب أولى مبل

سممي لمطاقة الذرية, وقد تزايد اتجاه الفقو الدولي نحو عمى األضرار الناتجة عف االستخداـ ال
وكاف  ,األخذ بنظرية المسؤولية المطمقة في مجاؿ العبلقات الدولية مع ظيور الطاقة الذرية

لؤلضرار الجسيمة التي تنجـ عف استخداميا أكبر األثر في المطالبة بتعديؿ قواعد المسؤولية 
عندما طالب في ٕ"سترونغ س" موري           وال شؾ أف   يا,يامبالخطأ كشرط لق دالتقي ـالدولية وعد

 ٖكممتو أماـ مؤتمر استوكيولـ بضرورة وضع قواعد جديدة لممسؤولية تتبلءـ مع ظروؼ البيئة
                                                           

ة مقارنة", رسالة دكتوراه مقدمة إلى كمية عمار خميؿ التركاوي, مسؤولية الدولة عف أضرار التموث البيئي " دراس -1
 .ٛٓٔص , ٕٚٓٓالحقوؽ بجامعة عيف شمس, 

, أوؿ مدير تنفيذي لبرنامج ٕٜٚٔموريس سترونغ, األميف العاـ لمؤتمر األمـ المتحدة لممناخ البشري في  -ٕ
 .ٕٜٜٔي البيئة التابع لؤلمـ المتحدة , األميف العاـ لمؤتمر األمـ المتحدة عف المناخ البشري ف

  ومبادئ رؤية تحقيؽ بيدؼ بالسويد استوكيولـ مؤتمر ُ   ع قد ٕٜٚٔ عاـ يونيو/حزيراف ٙٔ - ٘ مف الفترة خبلؿ -ٖ
 الدولية والمنظمات الحكومات لتشجيع السبؿ وبحث, وتنميتيا البشرية البيئة حفظ إلى العالـ شعوب إلرشاد مشتركة
 الذيلممؤتمر العاـ  األميف" سترونغ موريس"  السيدألقى  فتتاحاال وخبلؿ. وتحسينيا البيئة لحماية يجب بما لمقياـ
 تعاني التي والمشكبلت األخطار عف لمدوؿ المشتركة المسؤولية عمى فييا أكد كممة ,« األرض قمة»  بػ عرؼ
 لممحةا العالـ حاجة إلى" سترونغ" وأشار, كمو الدولي المجتمع إحداثيا في شارؾ والتي اإلنسانية البيئة منيا

نقاذىا اإلنسانية البيئة مستوى لرفع الدولي لمتعاوف  يتعمؽ فيما خاصة الدولي القانوف قواعد وتطوير التدىور مف          وا 
 جديدة أساليب إقرار ضرورة إلى أشار كما العالـ, تجتاح التي الحديثة التطورات مع لتتمشى الدولية بالمسؤولية

 وثيقة أوؿ       ً متضمنا   اإلنسانية البيئة عف      ً إعبلنا   أعمالو ختاـ في مؤتمرال ىذا عف صدر وقد, البيئية المنازعات لحؿ
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        ً                                                                            كاف قاصدا  ما ينتج عف استخداـ الطاقة الذرية مف آثار بعيدة المدى عمى البيئة اإلنسانية, 
بيئة مف مؤتمر استوكيولـ كاف يعني بالدرجة األولى ( مف مبادئ إعبلف الٕٕ                كما أف  المبدأ )

, عندما أشار إلى ضرورة التعاوف ٔاألضرار التي تنتج عف االستخداـ السممي لمطاقة النووية
لتطوير قواعد القانوف الدولي الخاصة بالمسؤولية عف األضرار الناتجة عف النشاطات التي 

                                            أقاليـ الدولة األخرى, فمف المعروؼ أف  التموث تتعدى اآلثار الناتجة عنيا حدود الدولة إلى 
طبيعية أو سياسية, فأي مصدر مشع غازات كاف أو أدخنة أو   ً ا  النووي ال يعرؼ حدود

فضبلت يمكف أف يتعدى حدود الدولة التي يجري عمييا النشاط النووي إلى أراضي وأقاليـ 
خاصة لمضرر النووي ليست في فالطبيعة ال                    ً                       غيرىا مف الدوؿ مموثا  كؿ ما يعترض في طريقو.

خطورتو فحسب, بؿ في صعوبة إثباتو مف جية, وتعذر إسناده إلى مصدره الحقيقي مف جية 
          ً                                                                      أخرى, ونظرا  لمطبيعة الشديدة الخطورة لمضرر النووي فإف  الدولة وىي تمارس نشاطاتيا 

صى درجات النووية, أو تشرؼ عمى ممارستيا, تتخذ كافة االحتياطات الممكنة, وتباشر أق
                                                                                                                                                          

 أضرار مف يصيبيا عما والمسؤولية معيا التعامؿ وكيفية البيئة شأف في الدوؿ بيف العبلقات بمبادئ دولية
 إعبلف مف/ ٕٔ/ المبدأ نص وقد. مبدأ ٕٙو توصية ٜٓٔ مف تتكوف وىي الدولي العمؿ خطة إلى باإلضافة

 مواردىا استثمار في سيادي حؽ الدولي, القانوف ومبادئ المتحدة األمـ لميثاؽ     ً وفقا   لمدوؿ»      أف   عمى ستوكيولـا
 أو واليتيا حدود داخؿ بيا المضطمع األنشطة     أف   ضماف مسؤولية تتحمؿ وىي الخاصة, البيئية لسياستيا     ً طبقا  
 أىـ مف المبدأ ىذا ويعتبر. الوطنية الوالية حدود ارجخ تقع مناطؽ بيئة أو أخرى دوؿ بيئة تضر ال رقابتيا تحت
 ما ممارسة في الدولة حرية ىي األولى: ميمتيف مسألتيف بيف التوفيؽ عمى عمؿ حيث استوكيولـ, إعبلف مبادئ
 اإلضرار في الحرية ىذه تتسبب أال ىي والثانية اإلقميمية, سيادتيا حدود في لمواردىا استثمارية أنشطة مف تشاء
 . جمعاء لئلنسانية       ً مشتركا        ً تراثا   تشكؿ التي المواقع مثؿ لمدولة السيادية الحدود خارج أو الغير ئةببي
 بالبيئة االىتماـ لبدء الحقيقية االنطبلؽ بداية وكاف     ً  خطيرا ,        ً تاريخيا         ً منعطفا   شكؿ المؤتمر ىذا    ف  إ القوؿ ويمكف 

                    لمبيئة المتحدة األمـ برنامج بإنشاء المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية قياـ عنو تمخض حيث     ً  عموما , اإلنسانية
UNEP ) United Nations Environment Program), في الدولي والتعاوف البيئة بشؤوف العناية وميمتو 

 وبدرية .ٖٕٕ ص, ذكره سبؽ مرجع فاضؿ, محمد سمير: انظر.  عاـ بوجو اإلنسانية البيئة حماية مجاؿ
 السنة الثاني, العدد الكويت, الحقوؽ, مجمة البيئي, الدولي القانوف تطوير في الدولية المنظمات دور العوضي,
 .   ٜٖ ص ,ٜ٘ٛٔ يوليو, التاسعة,

 

1-Principle 22 of Declaration of the United Nations Conference on the Human 

Environment, Stockholm 1972 : ( States shall cooperate to develop further the 

international law regarding liability and compensation for the victims of pollution and 

other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of 

such States to areas beyond their jurisdiction).   
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اليقظة والعناية, مراعاة منيا لدواعي أمنيا الوطني ومع ذلؾ قد يحث الضرر النووي, مع 
عدـ إمكاف الضحايا أو المتضرريف إثبات أي خطأ في جانب الدولة القائمة بيذا النشاط, 
                                                                                  وعمى المدعي في ىذه الحالة إثبات أف  الضرر ناتج عف إشعاع نووي, ثـ  عميو إثبات مصدر 

 ا اإلشعاع.ىذ
أما عف إثبات الضرر فيتـ التغمب عميو بسيولة نتيجة لمتطور العممي في مجاؿ قياس 
                                                                ً          اإلشعاعات الذرية وتقدير مدى الضرر الذي يصيب األشخاص والممتمكات خاصة  بالنسبة 

, ولكف ىناؾ مف اآلثار غير المباشرة ما يصعب لؤلضرار المباشرة التي تظير فور وقوعيا
                                                                      وقوع الحادث النووي, لذلؾ فإن و يصعب تحديد مصدرىا وبالتالي يتعذر إيجاد اكتشافو فور 

                                                                      ً          رابطة السببية بيف الضرر والفعؿ المسبب لو, وىو الشرط البلـز والضروري طبقا  لمتشريع 
 .ٔوالعرؼ والقضاء مف أجؿ قياـ المسؤولية

الضرر النووي نشير  ولبياف مدى الحاجة لتعديؿ أساس المسؤولية الدولية لتتبلءـ مع طبيعة
                                                    " ) أف  األضرار الجسيمة التي قد تحدث في أعقاب التقدـ بول روتيرمرة أخرى إلى قوؿ " 

             وأف  القانوف  ٓٓٓالعممي لمحياة الحديثة تخمؽ مشاكؿ بدأت القوانيف الوطنية في مواجيتيا
ً  الدولي ال يمكنو تجاىميا طويبل           ً         نو أضرارا  ال يمكف         ً       ً                  إف  تصرفا  مشروعا  لمدولة قد ينتج ع ٓٓٓ                          

 .ٕوأماـ ىذا االحتماؿ يجب أف نتجو إلى وضع قوانيف جديدة ( ٓٓٓحصرىا 
ما ينطبؽ عمى األضرار الناتجة عف استخداـ  أكثر" ىذا ينطبؽ بول روتير                 ونعتقد أف  قوؿ " 

ية تعتبر                                                              , فبل شؾ أف  نشاطات الدولة الذرية داخؿ حدود إقميميا وألغراض سممالطاقة الذرية 
في حد ذاتيا نشاطات مشروعة ما لـ يكف في أسموب ممارسة الدولة ليذه النشاطات أي 
تعارض مع قواعد القانوف الدولي, فإذا ما أعممنا بشأنيا القواعد التقميدية لممسؤولية الدولية 

عذر                                      ً                                           التي تعتبر الخطأ أو عدـ المشروعية شرطا  لقياـ المسؤولية وااللتزاـ بتعويض الضرر, لت
 بؿ الستحاؿ حصوؿ مف يتعرضوف لؤلضرار النووية عمى أي تعويض.

                                                           
 . ٔٔٔر خميؿ التركاوي, مرجع سبؽ ذكره, صعما -1

2-Paul Reuter , principles de droit internationale public, op.cit, p 591.  Il a dit ( Des 

dommages extrement graves peuvent être provoqués à  la suite de developpements 

techniques de la vie moderne posent des problemes que les droits nationaux 

commencent à envisager mais que le droit international public ne pourra plus ignorer 

longtemps. Une action licite dʾun Etat peut provoquer des dommages incalculables ….. 

Dans Cette perspective on serait donc amené  à poser des regles nouvelles ). 
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األضرار النووية عبلوة عمى جسامتيا ىو صعوبة إثبات الخطأ إال في الحاالت  ز          إف  ما يمي
التي يكوف فييا إىماؿ الدولة التي تسببت في الضرر أو مخالفتيا لقواعد القانوف الدولي 

ف مف تعويض رو ة تأبى أف يحـر المجني عمييـ أو المتضر     ً                         واضحا , ولما كانت قواعد العدال
األضرار الجسيمة التي لحقت بيـ بسبب ال يد ليـ فيو وىو تعذر إثبات الخطأ في مجاؿ 
األضرار النووية, فبل مناص أمامنا مف تطبيؽ نظرية المسؤولية المطمقة رافعيف عف كاىؿ 

مكتفيف بالربط بيف نشاط الدولة  المضرور عبء إثبات الخطأ في جانب الدولة المسؤولة
ويدعو االتجاه الدولي إلى  "روتيرووقوع الضرر وىذه ىي القاعدة الجديدة التي يعنييا " 

تطبيقيا اقتداء بما درجت عميو القوانيف الوطنية مف إقرار المسؤولية عف النشاط المشروع 
ضرار النووية كمجاؿ فسيح الخطر, كما أشار الكثير مف فقياء القانوف الدولي صراحة إلى األ

" في معرض وضع الحموؿ الممكنة Charlier"ذكر  لتطبيؽ نظرية المسؤولية المطمقة, فقد
                                                                                لمتعويض عف الكوارث النووية ذات الصبغة الدولية إف  ) الشيء أو النشاط النووي يشكؿ 

وع القائـ    ً                                                  ً                  جزءا  مف تمؾ األشياء والنشاطات الخطيرة التي تصادؼ اتجاىا  نحو تحميؿ المشر 
ً                            بيا المسؤولية المطمقة, أو عمى األقؿ افتراض مسؤوليتو بدال  مف أف يطمب مف المجني عميو                                                       
إثبات الخطأ, ولما كانت الدولة تتحمؿ عادة عبء النشاطات النووية أو عمى األقؿ يقع عمى 

لذلؾ  كاىميا اتخاذ اإلجراءات الضرورية لموقاية مف خطورة النشاطات التي يمارسيا األفراد,
 . ٔ                                                  فإن و مف الممكف مقاضاة السمطة العامة في ىذا الصدد(

                                                                  ً                 لذلؾ فإف  الدولة تتحمؿ المسؤولية الدولية عف األضرار التي قد تصيب دوال  أخرى نتيجة ىذه 
النشاطات حتى ولو كانت صادرة مف أفراد عادييف وليس مف موظفي الدولة بمقتضى معيار 

لدولة عمى جميع النشاطات الذرية داخؿ حدود اختصاصيا الرقابة واإلشراؼ الذي تمارسو ا
             ً                                              وسمطاتيا نظرا  لمخطورة الشديدة التي تنتج عف ىذه النشاطات.  

ألسمحة النووية, حيث وىنا يمكف التطرؽ إلى مسؤولية الدولة عف امتبلؾ وصناعة وتجربة ا
سمحة النووية غير                                                    ف  لكؿ دولة مف حيث المبدأ الحرية في صناعة وامتبلؾ األإ يمكف القوؿ

                                أف  ىذا المبدأ مقيد بشرطيف ىما:

                                                           
1
-M. Charlier , Questions Juridiques soulvées par lʾévolution de lʾenergie atomique , 

R.C.A.D.I,1957,Vol 1,p.346. 
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  أال تكوف مرتبطة باتفاؽ دولي أو معاىدة دولية تمزميا بعدـ صناعة ىذه األسمحة أو
 امتبلكيا وتجربتيا وتخزينيا.

  أال يكوف في صناعة ىذه األسمحة أو امتبلكيا أو تجربتيا أو تخزينيا أضرار عامة
أو الممتمكات الخاصة بالدوؿ األخرى خارج إقميـ الدولة  لؤلفراد أو المصمحة العامة

 األولى. 

                                                                                    إف  المبرر الرئيس لتأسيس المسؤولية عف الضرر النووي عمى فكرة المخاطرة المتجردة مف    
الخطأ, ىو صعوبة إثبات الخطأ المسبب لمضرر, فالمسؤولية عف الخطر ىي الكفيمة لتخطي 

عمييـ مف التعويض عف األضرار التي تمحؽ بيـ إذا ما  ىذه الصعوبة حتى ال يحـر المجني
أخفقوا في إثبات الخطأ, فالطابع االستثنائي لممخاطر التي يمكف أف تتمخض عنيا النشاطات 

سيمة الذرية والذي يبرر االلتجاء لفكرة المسؤولية المطمقة, يرجع ليس فقط إلى األضرار الج
 .      ً                          أساسا  بخطورة النشاط في حد ذاتورتبط            ؛ بؿ إن و يالتي قد تصؿ إلى حد الكارثة

لذلؾ نجد االتفاقيات الدولية الخاصة بالمسؤولية الدولية عف النشاطات النووية ال تفرؽ في 
تطبيقيا لممسؤولية المطمقة بيف األضرار الجسيمة واألضرار البسيطة؛ بؿ تكتفي بأف يكوف 

لتطبيؽ نظرية المخاطر في غير           ً                                     الضرر ناتجا  عف مصدر أو نشاط نووي وىو نفس األساس 
                                                 ً                                  مجاؿ استخداـ الطاقة النووية إذ يرتبط تطبيقيا أساسا  بخطورة النشاط المؤدي إلى األضرار 

التعويض, وليس إلى مدى جسامة الضرر, وقد أخذت بذلؾ االتفاقية الخاصة بتشغيؿ  موضع
ّ                           السفف النووية في مادتيا الثانية حيث نص ت عمى أف ) يكوف مشغؿ السفي                ً  نة النووية مسؤوال                                       
 .ٔمسؤولية مطمقة عف أي ضرر نووي, وكذلؾ عف إثبات وقوع ىذا الضرر(

ينبغي إلزاـ الدولة التي تقـو بأي نشاط نووي وقت السمـ بتعويض األضرار بناء عمى ذلؾ  و
الناتجة عف ىذا النشاط عمى أساس المسؤولية المطمقة المتجردة عف نسبة أي خطأ ليذه 

                                                                       تبيف إن يا قامت باتخاذ كافة االحتياطات الكفيمة بمنع الضرر الناتج عف ىذا  الدولة إذا ما
النشاط مف أف يصيب غيرىا مف الدوؿ, ولـ تخالؼ في ممارستيا ليذا النشاط أي قاعدة مف 
                                                                                       قواعد القانوف الدولي العرفية واالتفاقية, أما إذا ما ثبت أف  الضرر وقع نتيجة عدـ اتخاذىا 

                                                           
نص االتفاقية  الخاصة بمسؤولية مشغمي السفف النووية, متوفر ٕٜٙٔالمادة الثانية مف اتفاقية بروكسؿ لعـ  -ٔ

 .TRE/Multilateral/En/TRE000585.doc (English)عمى الرابط اآلتي: 

http://www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/TRE/Multilateral/En/TRE000585.doc
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                                                                ً          ة أو مخالفتيا لقواعد القانوف الدولي فتتحمؿ المسؤولية الدولية وفقا  لمقواعد الحيطة البلزم
 التقميدية لممسؤولية .

                                                                                         أي أف  تطبيؽ نظرية المسؤولية المطمقة عمى النشاطات الذرية لـ يعد مجرد فكرة يتناوليا الفقو 
ً                                   بالدراسة؛ بؿ دخمت ىذه النظرية فعبل  إلى حيز التنفيذ وأصبحت مطبقة في م عظـ القوانيف                                 

نكمترا وفرنسا                                                                                      الوطنية التي ظيرت حتى اآلف ومنيا ما صدر في الواليات المتحدة األمريكية وا 
وألمانيا وسويسرا وغيرىا مف الدوؿ ذات التشريعات النووية حيث تأخذ ىذه التشريعات بصفة 

 . ٔقاطعة بالمسؤولية المطمقة
ذاالتفاؼواتذاؾدوؾوةذادلنظمةذؾلمدؤوؾوةذادلدـوذذ-ذ5 ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذذةذعنذاألضرارذاؾنووقة:ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذذذ

تـ توقيع أربع اتفاقيات دولية نتيجة لمجيد  ٖٜٙٔ -ٜٓٙٔخبلؿ الفترة الممتدة ما بيف عامي 
المتواصؿ لكؿ مف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والوكالة األوروبية لمطاقة النووية والجماعة 

ـ تكف فييا الطاقة الذرية قد                              ُ                            األوروبية لمطاقة الذرية, وقد أ برمت ىذه االتفاقيات في فترة ل
دخمت بعد إلى ميداف الصناعة كمنافس جديد لمصادر الطاقة التقميدية, ولكنيا جاءت نتيجة 
لمتفكير المبكر عمى المستوى الدولي لوضع الحموؿ لممنازعات التي قد تنتج عف استخداـ 

ً                              الطاقة الذرية عمى نطاؽ واسع مستقببل  فكانت ىذه االتفاقيات التي وضع       ً     ً  ت نظاما  خاصا                                   
لممسؤولية المدنية لمستغمي المنشآت النووية يقـو عمى أسس تختمؼ كؿ االختبلؼ عف 
القواعد التقميدية لممسؤولية مما شكؿ خطوة جريئة في سبيؿ التخمي عف فكرة الخطأ في مجاؿ 
                                                                              التعويض عف األضرار النووية بوجو عاـ, والمبلحظ أف  أحكاـ ىذه االتفاقيات تستيدؼ في
المقاـ األوؿ توفير حماية كافية لحقوؽ المتضرريف عمى أف ال يشكؿ ذلؾ عقبة في سبيؿ 

 تطور ىذه الصناعة الجديدة التي تبشر بخير ورفاىية الشعوب.
                                                                                      إف  قاعدة المسؤولية المطمقة التي تضمنتيا االتفاقيات األربع التي تـ  التوصؿ إلييا في ىذا 

لقانوني الذي صاحب التطورات العممية الصناعية الصدد تمثؿ صورة صريحة لمتطور ا
 الحديثة خاصة في مجاؿ استخداـ الطاقة النووية وىذه االتفاقيات األربع ىي: 

 ٜٕ                                    األضرار النووية, التي تـ  توقيعيا في  فعف المسؤولية المدنية ع اتفاقية باريس: -ٔ
 ٕٛي المؤرخ في                                           والتي تـ  تقديميا بموجب البروتوكوؿ االفتتاح ٜٓٙٔتموز/يوليو 

                                                           
1

 .وما يمييا ٖٚص  محمد خيري بنونو, مرجع سبؽ ذكره, -
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تشريف  ٙٔوالمعدلة بموجب البروتوكوؿ المؤرخ في  ٜٗٙٔكانوف الثاني/يناير
 .ٜٔٛٙٔ نيساف/أبريؿ ٔ, وقد دخمت االتفاقية حيز النفاذ في ٕٜٛٔالثاني/نوفمبر 

وىي اتفاقية مكممة  ٖٜٙٔكانوف الثاني/يناير  ٖٔالموقعة في  اتفاقية بروكسل: -ٕ
                                                   عضاء اتفاقية باريس, كما تـ  تعديميا بموجب بروتوكوؿ التفاقية باريس, وقد وقعيا أ

كانوف الثاني/يناير  ٕٛ                                                    ممحؽ تـ  توقيعو مف أطراؼ اتفاقية باريس نفسيا بتاريخ 
 .ٕ؛ ويرمي ىذا البروتوكوؿ إلى تبلفي أي تعارض محتمؿ مع اتفاقية فييناٜٗٙٔ

 ٕ٘              ـ  إقرارىا في التي ت اتفاقية بروكسل الخاصة بمسؤولية مشغمي السفن النووية: -ٖ
) لـ  ٖالتي تضع قواعد لممسؤولية الناشئة عند تشغيؿ السفف النووية ٕٜٙٔأيار/مايو 

 .ٗتدخؿ االتفاقية حيز النفاذ حتى تاريخو(

5اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية -ٗ

يا               التي تـ  توقيعذ:
وتيدؼ إلى  ٜٚٚٔ فبراير/شباط ٕٔفي ودخمت حيز النفاذ , ٖٜٙٔ أيار/مايو ٕٔفي

لمنظاـ الذي أخذت بو اتفاقية باريس  ووضع نظاـ لممسؤولية عف األضرار النووية مشاب
 ٜٜٚٔ                                                               يطبؽ عمى نطاؽ عالمي, وقد تـ  تعديؿ ىذه االتفاقية بموجب بروتوكوؿ 

ى الخاص بتعديؿ اتفاقية فيينا بشأف المسؤولية المدنية عف األضرار النووية, إضافة إل
                                                                                 ىذه االتفاقية فقد تـ  اعتماد اتفاقية التعويض التكميمي عف األضرار النووية التي سميت 

                                                           

 فيقانوف لتنظيـ استخداـ الطاقة النووية  وطنينحو قانوف  بحث بعنواف ي,الياد عبدالعزيز مخيمر عبد ٔ-
الفترة مف  في جامعة المنصورة –لكمية الحقوؽ  عشر الثانيالمؤتمر العممي السنوي مقدـ إلى  ,األغراض السميمة

-http:/www.f-law.net/archive/index.php?f :, انظر الرابط التاليٕٛٓٓبريؿ أ ٖ–ٕ

95.html&s=4564f98dd6c0ee8036f6b3419c99c671    
 

 ٕٜٛٔ, كما تـ الحاقيا عاـ  ٜٗٚٔكانوف األوؿ/ديسمبر  ٗدخمت المعاىدة والبروتوكوؿ حيز النفاذ في  -ٕ
تـ إلحاقيا ببروتوكوؿ آخر لـ يدخؿ  ٕٗٓٓ, وفي عاـ  ٜٜٔٔآب/أغسطس  ٔببروتوكوؿ دخؿ حيز النفاذ في 

 I:\NEA Legal Affairs - 1963 Brussels Supplementaryحيز النفاذ بعد , أنظر الرابط التالي :

Convention on Nuclear Third Party Liability Status of ratifications or accessions.mht 
3-The American Journal of International Law, Vol. 57, No. 1 (Jan., 1963), pp. 100-

111,Published by: American Society of International Law, Stable URL: 

http://www.jstor.org/stable/2196181> 

 , مرجع سبق ركره .يالهاد عبذ عبذالعزيز مخيمر -ٗ

 . INFCIRC/500, Date 20 March 1996منشورة بالوثيقة  -٘
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, وفتح باب التوقيع عمييا ٜٜٚٔأيموؿ/سبتمبر  ٕٔفي  «اتفاقية التعويض التكميمي »
خبلؿ المؤتمر الحادي واألربعيف لموكالة الدولية  ٜٜٚٔبر أيموؿ/سبتم ٜٕفي فيينا يـو 
وبمقتضى المادة العشريف مف االتفاقية يبدأ نفاذىا في اليـو التسعيف مف  لمطاقة الذرية,

ال تقؿ عف  منشأة نوويةة التاريخ الذي تكوف فيو خمس دوؿ عمى األقؿ ذات قدر 
أودعت أحد الصكوؾ المشار إلييا في المادة الثامنة عشرة مف وحدة  ٓٓٓٓٓٗ
 .ٔاالتفاقية

عدد مف االتفاقيات تحت رعاية الوكالة الدولية           ـ  اعتماد جانب االتفاقيات المذكورة أعبله ت إلى
 اتفاقية الحماية المادية لممواد النووية, التي دخمت حيز النفاذ عاـ منيا: لمطاقة الذرية

, ٖٜٙٛٔ اتفاقية التبميغ المبكر عف وقوع حادث نووي, التي دخمت حيز النفاذ عاـو  ,ٕٜٚٛٔ
االتفاقية المشتركة بشأف أماف , و ٜٜٗٙٔ حيز النفاذ عاـاتفاقية األماف النووي, التي دخمت و 

التصرؼ في الوقود المستيمؾ وأماف التصرؼ في النفايات المشعة التي دخمت حيز النفاذ عاـ 
ٕٓٓٔ٘. 
 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
 . INFCIRC/567, Date July 1998 منشورة بالوثيقة رقـ - ٔ

2-United Nation, Treaty Series, Vol 1456,1-24631. 

 .INFCIRC/335, Date 21 November 1986 بالوثيقة رقـ منشورة -ٖ

 .INFCIRC/449, Date 5 July 1994 منشورة بالوثيقة رقـ -ٗ

 .INFCIRC/546, January 1998 منشورة بالوثيقة رقـ -٘
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ذذؾثاـياؾفرعذا

ذؿبدأذاؾتعدفذيفذاستعمالذاحلقذواستخدامذاؾطاؼةذاؾنووقةذوؼتذاؾدلمذ    

الحؽ عمى إحداث توازف بيف الحقوؽ المقررة لمدولة بموجب يقـو مبدأ التعسؼ في استعماؿ 
القانوف الدولي, ومصالح الدوؿ األخرى. ويعد ىذا المبدأ مف المبادئ القانونية العامة 

القانوف الدولي العاـ مف  إلىالمتحضرة. وقد انتقؿ ىذا المبدأ  األممالمعترؼ بيا في تشريعات 
 مف اتفاقية ٖٓٓ, فقد نصت المادة ٔالدولية داتخبلؿ النص عميو في العديد مف المعاى

 الحؽ استعماؿ في والتعسؼ النية حسف عمى    ً  صراحة   ٕٜٛٔقانوف البحار لعاـ ل األمـ المتحدة
بحسف نية بموجب ىذه االتفاقية وتمارس الحقوؽ والوالية  األطرافتفي الدوؿ  )بقوليا

 .       ً                   كؿ تعسفا  في استعماؿ الحؽ ( يشوالحريات المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية عمى نحو ال
ذا كاف حؽ الدوؿ في استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية بما يكفؿ ليا التقدـ و                                                                                    ا 

                                    ّ                                                 واالزدىار ثابت ال نزاع فيو, وىذا ما تؤك د عميو جميع االتفاقيات والمعاىدات الدولية الخاصة 
ً                               ا  عمى الدوؿ ذات المكانة في ىذا                                                       باستخداـ الطاقة النووية ؛ بؿ إف  ىذا الحؽ قد أصبح واجب

المضمار لمتعاوف فيما بينيا لتنمية قدراتيا التكنولوجية ومساعدة الدوؿ األخرى لمدخوؿ في 
ىذا الحقؿ حتى تستفيد البشرية جمعاء مف الفوائد المرجوة مف ىذه الطاقة إذا ما استخدمت 

شبح نضوب مصادر  أ ً        صة  وقد بدود عمى اإلنسانية بالخير والرفاىية, خاع       ً      ً   استخداما  سمميا  ي
الطاقة التقميدية ييدد العالـ كبيرىا وصغيرىا عمى حد سواء, لذلؾ يتعيف عمى ىذه الدوؿ 

مة بيف ا عمى استخداـ ىذه الطاقة والمواءمراعاة كثير مف الشروط واالعتبارات عند إقدامي
ف يسود الحرص األكيد المنافع واألضرار الناتجة عنيا بالنسبة ليذه الدولة أو تمؾ, ويجب أ
لقريب أو البعيد بالدوؿ المتجسد في األفعاؿ وذلؾ لضماف عدـ إلحاؽ الضرر عمى المدى ا

 .المجاورة
فالجيود الدولية الرامية إلى تحريـ استخداـ الطاقة النووية في األغراض العسكرية تشجع في 

أكدتو معاىدة عدـ انتشار الوقت نفسو االستخداـ السممي لمطاقة النووية وتطويرىا, وىذا ما 
في الفقرة األولى مف المادة الرابعة, حيث أكدت عمى حؽ جميع  ٜٛٙٔاألسمحة النووية لعاـ 

                                                           
لى                                                                           ً                        مريـ عودة, المسؤولية الدولية عف تموث البيئة البحرية بأفعاؿ غير محظورة دوليا , رسالة دكتوراه مقدمة إ -ٔ

 .ٖ٘ٔ, ص ٕٛٓٓكمية الحقوؽ بجامعة دمشؽ, عاـ 
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نتاج واستخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية, كما ألزمت                                                                                    األطراؼ في بحث وتطوير وا 
ألي  محتممةالمادة الخامسة منيا أطراؼ المعاىدة بالتعاوف لضماف إتاحة المنافع ال

أسمحة نووية, كما جاء في ديباجة  ؾاستخدامات سممية لمتفجيرات النووية لمدوؿ التي ال تمتم
                              ) أف  لدوؿ أمريكا البلتينية أف ٜٚٙٔلعاـ  ةمعاىدة تحريـ األسمحة النووية في أمريكا البلتيني

لتعجيؿ تستخدـ حقيا في أقصى حد ممكف وعادؿ لمتوصؿ إلى ىذا المصدر الجديد لمطاقة 
(, وىو ما أكده النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة االقتصادية واالجتماعية لشعوبيا التنمية

الذرية الذي أكد عمى ضرورة نشر استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية عمى نطاؽ 
, عالمي, مع التأكد مف عدـ استغبلؿ المساعدات في ىذا المجاؿ لغير األغراض السممية

والعمؿ عمى تقدـ البحث العممي في ىذا المجاؿ النووي, وتبادؿ المعمومات والخبراء وتوفير 
 لذلؾ. ةالمواد والخامات والمعدات والمنشآت البلزم

ذا ما طبقنا نظرية منع التعسؼ في استعماؿ الحؽ عمى نشاطات الدولة الذرية, فإن و يمكننا                                                                                         وا 
استخداـ الطاقة الذرية في األغراض السممية عمى أف                            ف  لكؿ دولة كامؿ الحرية في إالقوؿ 

يخضع استعماؿ ىذا الحؽ لضوابط ومعايير تمنع إساءة استخدامو, فاليدؼ الذي أقره 
المجتمع الدولي الستخداـ الطاقة الذرية وقت السمـ ىو استخداميا كمصدر جديد لمطاقة 

دؼ واستخدمت ىذه الطاقة يساىـ في خير ورفاىية الشعوب, فإذا حادت دولة عف ىذا الي
ألغراض عسكرية تكوف بذلؾ قد تعسفت في استعماؿ حقيا في استخداـ ىذه الطاقة وتصبح 

            ً                           مسؤولة دوليا  عف ىذا الفعؿ غير المشروع.
  ً                                                                           إذا  يجب عمى الدولة أف تحرص في استخداميا لمطاقة الذرية لؤلغراض السممية عمى عدـ 

نتيجة ىذا االستخداـ وعدـ اإلخبلؿ بتوازف  إلحاؽ الضرر بحقوؽ ومصالح الدوؿ األخرى
المصالح في المجتمع الدولي, وذلؾ بالتضحية بالمصمحة األقوى لمدوؿ األخرى, في سبيؿ 
             ً                     ّ                                                مصمحة أقؿ شأنا  تحققيا الدولة مف جر اء نشاطيا النووي عمى إقميميا الخاص, أوفي الفضاء 

 .ٔأو البحر العالي
    إف   :اطات الذرية التي تقـو بيا بعض الدوؿ يمكف القوؿفكرة عدـ التعسؼ عمى النشل      ً  وتطبيقا  

تكوف  ,الدولة التي تستعمؿ إقميميا إلجراء تجارب ذرية يترتب عمييا أضرار تمحؽ بدوؿ أخرى

                                                           
 .ٜٜٔص ,سمير فاضؿ, مرجع سبؽ ذكره -ٔ
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مسؤولة عف ىذه األضرار سواء قصرت ىذه الدولة في اتخاذ االحتياطات لمنع وقوع الضرر, 
الواجبة واالحتياطات الممكنة لمنع إصابة الدوؿ                                       أو أن يا بذلت كؿ ما بوسعيا في العناية 

                                                                          األخرى واألفراد بأية  أضرار, إال أن و في الحالتيف السابقتيف قد يحدث احتماالف:
لمنع وقوع الضرر النووي, وفي ىذه  ةأف تقصر الدولة في اتخاذ االحتياطات البلزم األول:

امة لممسؤولية الدولية وضمنيا قواعد منع الحالة تنشأ المسؤولية الدولية بالتطبيؽ لمقواعد الع
 التعسؼ في استعماؿ الحؽ.

فيو أف تكوف الدولة قد بذلت كؿ عناية واجبة فاتخذت مف االحتياطات  أما االحتمال الثاني:
ما يمنع وقوع الضرر, ومع ذلؾ فقد حدث الضرر النووي, وفي ىذه الحالة تكوف الدولة 

                                 ً         مسؤولية مجردة مف شروط الخطأ تطبيقا  لنظرية المتسببة في األضرار مسؤولة عنيا 
جرائيا ٔالمسؤولية المطمقة       ً                                                                  . وعادة  ما تمجأ الدوؿ لتبرير استخداميا المتعسؼ لمطاقة النووية وا 

                                                                                    التجارب النووية في أوقات السمـ إلى أف  ذلؾ مف قبيؿ الدفاع عف النفس, وىي تبريرات ذات 
منطقية, وقد رفض الكثير مف الفقياء ىذه  طابع سياسي ال تستند إلى حجج قانونية أو

 . ٕ( محمد حافظ غانم, والدكتور محمد طمعت الغنيمي) كالدكتور  راتالتبري
وقد حاوؿ بعض الفقياء إخراج نشاطات الدولة الذرية التي يترتب عمييا أضرار لمدوؿ األخرى 

ذه النشاطات ال                                                                عف دائرة التعسؼ في استخداـ الحؽ بذريعة أف  ىدؼ الدولة مف وراء ى
                    ً         ً          ً         ً                              يتصور إال أف يكوف ىدفا  اقتصاديا , أو عمميا  أو دفاعا  عف النفس وال يتعارض بدوره مع 

 اليدؼ الذي أقره المجتمع الدولي لبلستخداـ السممي لمطاقة الذرية. 
                            " أف  تطبيؽ نظرية التعسؼ في جارسيا أمادوروعمى عكس ذلؾ يرى بعض الفقياء مثؿ " 

داـ الطاقة الذرية خالسبيؿ الوحيد لحؿ كؿ المشاكؿ التي تنشأ عف استاستعماؿ الحؽ ىو 
                                                                      ) أف  الوضع الخاص الناشئ عف التجارب الذرية... يبدو أن و ال يمكف تنظيمو  حيث أشار إلى

 .ٖفي الوقت الحالي دوف المجوء إلى نظرية التعسؼ في استعماؿ الحقوؽ (
                                                           

دراسة قانونية في ضوء  محمد عبد اهلل محمد نعماف, ضمانات استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية, -ٔ
 . ٙٙ,  ص ٕٔٓٓالقواعد والوثائؽ الدولية, رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة صنعاء, 

 . ٛٙ, ص بؽاسالمرجع ال -ٕ
3 - García Amador, Responsabilité international,Rapporteur special,Responsabilité des 

Etats,  document A/CN.4/125 and Corr. 1, p. 61. Il a dit ( la situation particulière créée 

par les expériences nucléaires et par les autres activités que nous avons mentionnées 
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ستخداـ الحؽ والمسؤولية الدولية المطمقة عف لذلؾ يمكف اعتبار تطبيؽ نظرية التعسؼ في ا
                                                       ً      ً                      النشاطات الخطيرة وفي مقدمتيا النشاطات الذرية لمدوؿ أساسا  جديدا  لمواجية آثار التقدـ 
                       ً                                                      العممي والتكنولوجي, خاصة  وأن و يأخذ في االعتبار الوضع الصعب لمضحايا دوف البحث 

 لمسؤولية. عف توافر أو افتقاد مشروعية الفعؿ المسبب النعقاد ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          
dans la présente section ne semble pas pouvoir être réglée à l'heure actuelle sans 

recours à la  « théorie de l'abus de droit ». 
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ذاؾثاؾثاؾفرعذ

ذوارذواستخدامذاؾطاؼةذاؾنووقةذوؼتذاؾدلمريريرينذاجلريريؿبدأذحدذ
 

يقصد بمبدأ حسف الجوار مف الناحية القانونية ) مراعاة الدوؿ عند ممارسة اختصاصاتيا  
   سي ويعتبر الفقو الفرن .ٔعمى أقاليميا ضرورة عدـ إلحاؽ ضرر باألقاليـ المجاورة (

والفقو  ,                                      ً                            أمريكي والمصري أف  مبدأ حسف الجوار نمطا  مف أنماط المسؤولية المشددة -واألنكمو
ف كاف يتميز عنيا,                                                                                   الدولي يفصؿ ىذا المبدأ عف فكرة الخطأ ويقربو مف فكرة المخاطر وا 
حيث ينطوي حسف الجوار عمى واجبيف ىاميف ال يتوفراف في مسؤولية المخاطر وىما: واجب 

اوف, وعدـ التدخؿ. وىذا يوجب عمى الدوؿ مراعاة أىـ المبادئ الدولية في عبلقاتيا مع التع
 ٕٗبعضيا البعض, وىي تمؾ المبادئ التي أكدتيا األمـ المتحدة في إعبلنيا الصادر في 

   ً                                     عاما  عمى نفاذ ميثاقيا, ىذه المبادئ تعكس  ٕ٘بمناسبة مرور  ٜٓٚٔتشريف األوؿ/أكتوبر 
 الجوار, وىي :      حسف في مضمونيا العاـ

 .مبدأ تساوي الدوؿ في السيادة 
  مبدأ امتناع الدوؿ في عبلقاتيا الدولية عف التيديد باستعماؿ القوة أو استعماليا ضد

 السبلمة اإلقميمية أو االستقبلؿ السياسي ألي دولة.
 السممية. ؿمبدأ قياـ الدوؿ بتسوية منازعتيا الدولية بالوسائ 
  ؿ في التعاوف فيما بينيا وفقا  لمميثاؽ.مبدأ التزاـ الدو          ً                            
 مبدأ تنفيذ الدوؿ اللتزاماتيا وفقا  لمميثاؽ بحسف نية                  ً                               ٕ. 

                                                                                     الحقيقة أف  قواعد حسف الجوار تستند إلى مبدأ مفاده ) أف  كؿ دولة رغـ مشروعية ممارستيا 
تحدث                                                                             لسمطات سيادتيا داخؿ حدودىا, فإن و يمتنع عمييا التصرؼ داخؿ ىذه الحدود بطريقة

         ف  )جميع إ" بقولو   P. Dupuyوقد عبر عف ذلؾ الفقيو " آثار مباشرة بإقميـ أحد جيرانيا (.
                  ً                                                                   الدوؿ تتحمؿ التزاما  بالحيطة مؤداه منع أعضائيا أو األفراد الخاضعيف لسمطانيا مف استخداـ 

د اكتشاؼ . وقد زادت أىمية ىذا المبدأ بعٖ                      ً     ً                إقميميا الوطني استخداما  ضارا  بالدوؿ األخرى (
                                                           

 .ٖٜٛٔ اىرة,القمطبعة جامعة القاىرة,  لمبيئة,صبلح الديف عامر, مقدمات القانوف الدولي  -ٔ
 وما يمييا. ٖٗ, صاهلل نعماف, مرجع سبؽ ذكرهمحمد عبد  -ٕ

3
-Pierre Dupuy, La responsabilité internationale des Etats pour les dommages causés 

par les activités technologiques et industrielles, p 66. ( Thèse de doctorat d'État, Paris 
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الطاقة الذرية واتساع دائرة الدوؿ التي توصمت إلى أسرارىا وقياميا بأجراء التجارب عمييا, 
    ُ                                                        ً             وقد أ خذ مبدأ حسف الجوار عمى محمؿ الجد أكثر مف أي وقت مضى نظرا  لخطورة ىذه 
الطاقة وىو ما أكدت عميو الكثير مف المواثيؽ والمؤتمرات والمحاكـ  الدولية, حيث أكد عمى 

 ٜٜ٘ٔذه الخطورة مؤتمر األمـ المتحدة لقانوف البحار المنعقد بجنيؼ في نيساف/أبريؿ ى
                                               ً                              بجسامة األضرار الناجمة عف التفجيرات النووية, نظرا  لما يشكمو ذلؾ الفعؿ مف إخبلؿ        ً معترفا  

                   ً                                                             بحرية البحار, ومساسا  بمبدأ حسف الجوار المستقر في القانوف الدولي الذي يمـز الدوؿ 
ع عف استخداـ الطاقة النووية بطريقة تضر بالدوؿ األخرى ألف أضرار ىذه الطاقة باالمتنا

ف ( مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانو ٕ)ؼٜٗٔوقد نصت المادة . ٔواألرواح األمواؿجسيمة في 
) اتخاذ الدوؿ جميع ما يمـز مف تدابير لتضمف أف تجري  عمى ضرورة ٕٜٛٔالبحار لعاـ 

اليتيا أو رقابتيا بحيث ال تؤدي إلى الحاؽ ضرر عف طريؽ التموث األنشطة الواقعة تحت و 
بدوؿ أخرى وبيئتيا, وأف ال ينتشر التموث الناشئ عف أحداث أو أنشطة تقع تحت واليتيا أو 

                                              ً            ً                 رقابتيا إلى خارج المناطؽ التي تمارس فييا حقوقا  سيادية وفقا  ليذه االتفاقية(.
ذؿتطلباتذذحدنذذاجلوارذ:

 أىميا:                                                      لقانوف الدولي عمى أف  حسف الجوار يتطمب توافر عدة شروط يتفؽ فقياء ا
االلتزاـ باالمتناع عف فعؿ كؿ ما مف شأنو اإلضرار بأقاليـ الدوؿ المجاورة, وىذا االلتزاـ  -

مف بيده السمطة الحاكمة وكذلؾ أعماؿ األشخاص الموجوديف عمى اإلقميـ وعمى  يشمؿبالمنع 
يقاؼ األعماؿ الضارة.السمطة الحاكمة اتخاذ اإل                                                    جراءات اإليجابية البلزمة لمنع وا 

مسؤولية الجماعة عف األضرار التي أصابت الدوؿ األخرى مف األفعاؿ الضارة التي وقعت  -
عمى إقميميا بشرط أف تكوف ىذه األضرار مف الجسامة بحيث تعرض مصالح الدوؿ األخرى 

وامؿ تخضع لظروؼ كؿ حالة عمى لمخطر, وتقدير الجسامة يتوقؼ عمى مجموعة مف الع
بيف كندا والواليات المتحدة  "مسبك ترايل     ّ                                    وقد أك د ىذا الرأي القضاء الدولي في قضية ". ٕحدة

                                                                                                                                                          
11 soutenue 18-1-1974). Il a dit ( Les Etats sont tous tenus à éviter que leur agents ou 

les particuliers placés sous leur juridiction fassent du territoire national une utilisation 

dommageable pour les autres Etats).   
 في القانوف الدولي العاـ, القاىرة, دار النيضة العربيةمحمد مصطفى يونس, حماية البيئة البحرية مف التموث  -ٔ

 .ٕٓٔص , ٜٜٙٔ
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ, صٜٓٚٔعائشة راتب, العبلقات الدولية العربية, القاىرة, دار النيضة,  -ٕ
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                                                                    قررت المحكمة أف  ىناؾ قاعدة متعارؼ عمييا بوجو عاـ مفادىا أف  الدولة  ثاألمريكية, حي
عمى وجو الدوؿ األخرى  غراض ضارة بمصالح                                     يجب عمييا أال  تسمح باستخداـ إقميميا أل

( مف إعبلف مؤتمر البيئة ٕٔيخالؼ أحكاـ القانوف الدولي, كما أكدت عمى ذلؾ المادة )
ذا ما استعرضنا األضرار التي  .ٕٜٔٚٔالعالمي في استوكيولـ  عف استخداـ الدولة  تنجـ                              وا 

نجدىا  يمكف أف تصيب جيراف ىذه الدولة نتيجة ىذا االستخداـو لمطاقة الذرية وقت السمـ 
حممو اليواء مف ار في صورة إشعاعات أو غبار ذري يفي صورتيف: إما األضر             ً تتمثؿ أساسا  

داخؿ إقميـ الدولة إلى أقاليـ الدوؿ المجاورة, أو في صورة تموث ذري ناتج عف تخمص الدولة 
ارة مف مخمفات مشروعاتيا الذرية بإلقائيا في مياىيا اإلقميمية, أو مياه األنيار الدولية الم

 .ٕبإقميميا فيحمميا التيار إلى أقاليـ الدوؿ المجاورة ليا
                                                    ف  حؽ الجوار يفرض عمى كؿ دولة االمتناع عف القياـ بأي إ يمكن القول                  بناء  عمى ما تقدم

عمؿ مف شأنو إلحاؽ الضرر باألقاليـ المجاورة, وكذلؾ منع الجماعات واألشخاص مف 
ال ترت ب عمى ىذه الدولة المخمة بالتزاماتيا الدولية في حؽ                                      إلحاؽ الضرر بالدوؿ المجاورة, وا 

, وكما ىو ٖالجوار تحمؿ المسؤولية الدولية, وتعويض الدولة المتضررة التعويض المناسب
                                                           

 .ٚٗ -ٙٗ, ص, مرجع سبؽ ذكره محمد عبد اهلل نعماف, -ٔ
 .ٕٕٔص ,سمير فاضؿ, مرجع سبؽ ذكره -ٕ
                                         ً                          مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا  الذي تـ  اعتماده مف قبؿ  مشروع / مفٖٔنصت المادة / -3

عمى ) ضرورة التزاـ الدولة المسؤولة بجبر كامؿ الخسارة عف الفعؿ  ٖٛ/ٙ٘الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالقرار 
                   ً  عؿ غير المشروع دوليا                  ً                                      ً          ً             غير المشروع دوليا , وتشمؿ الخسارة أي ضرر, سواء كاف ماديا  أو معنويا  ينجـ عف الف

برر                                                                   / فإن و ) ال يجوز لمدولة المسؤولة أف تحتج بأحكاـ قانونيا الداخمي كمٕٖ    ً          ووفقا  لممادة / الذي ترتكبو الدولة (.
/ أشكاؿ جبر الضرر بقوليا ) يكوف الجبر الكامؿ لمخسارة ٖٗ, وقد حددت المادة /لعدـ االمتثاؿ اللتزاماتيا (
والتعويض والترضية,  «رد الحاؿ إلى ما كانت عميو  »           ً               لمشروع دوليا  عف طريؽ الرد الناجمة عف الفعؿ غير ا

                                           ً                  ) عمى الدولة المسؤولة عف فعؿ غير مشروع دوليا  التزاـ بالرد أي / ٖ٘جمع بينيا(, وأضافت المادة /بإحداىا أو بال
يكوف ىذا الرد غير مستحيؿ                                                                 ً         إعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ ارتكاب الفعؿ غير المشروع دوليا  بشرط أف

ً            ماديا , وغير مستتبع لعبء ال يتناسب إطبلقا  مع المنفعة المتأتية مف الرد بدال  مف التعويض / ٖ٘(. أما المادة /     ً                                 ً                                
                                           ً                                               ) عمى الدولة المسؤولة عف فعؿ غير مشروع دوليا  التزاـ بالتعويض عف الضرر الناتج عف ىذا الفعؿ            فقالت إن و 

ً                                         الضرر بالرد, ويشمؿ التعويض أي ضرر قاببل  لمتقييـ مف الناحية المالية, بما في ذلؾ  في حاؿ عدـ إصبلح ىذا                                      
 : انظر                                           ً     ما فات مف الكسب بقدر ما يكوف ىذا الكسب مؤكدا  (. 

United Nations, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly{on 

the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.1)}, op.cit.. 
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, ٔ, التعويض المادي(لمتعويض ىي ) الترضية, التعويض العينيمعروؼ فيناؾ ثبلث صور 
فقط, وىو موقؼ سمبي؛ بؿ يجب    ً                                             إذا  ليس المطموب مف الدوؿ االمتناع عف إلحاؽ الضرر

 تأف تقـو بإعماؿ إيجابية لمنع الضرر عف الدوؿ األخرى المجاورة, وذلؾ بإتباع اإلجراءا
                                               ّ                                الكفيمة بضماف حؽ الدوؿ وعدـ تعرضيا لؤلضرار مف جر اء األعماؿ التي تقـو بيا وذلؾ مف 

أكد قبؿ أي عمؿ مشروع تباع األساليب الفنية المعروفة, والتاخبلؿ تطبيؽ الحماية واألماف و 
                                                                             في أراضييا بأف  ىذا العمؿ ال ينطوي عمى نواقص تعرض الدوؿ المجاورة لمخاطر مف أي 

                                عمى أن و ) يتوجب عمى الدوؿ ضماف  ٜٜٚٔمعيد القانوف الدولي لعاـ  تقرير, وقد نص ٕنوع
ي مياه أنشطتيا أو األنشطة الجارية داخؿ والياتيا أو تحت سيطرتيا أي تموث ف بأال تسب

                             ً  يمكف أف نستخمص مما سبؽ وانطبلقا  و (. رات الدولية الواقعة خارج حدودىااألنيار أو البحي
                فإن و عمى الدوؿ  «درء المخاطر أولى مف جمب المصالح »والقانونية  الفقييةمف القاعدة 

الحرص في الدرجة األولى عمى استخداـ ىذه الطاقة في األغراض السممية, مثؿ: ) توليد 
قة الكيربائية والعمـ والزراعة والطب وغيرىا مف المجاالت(, وقبؿ الشروع في ذلؾ عمييا الطا

  ً                                                                            أوال  التأكد مف سبلمة منشأتيا وذلؾ بإتباع السبؿ الكفيمة بضماف أعمى درجات الحماية 
واألماف وأرقى الوسائؿ الفنية وطمب المعونة والمساعدة مف الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ, 

المشتركة مع الييئات الدولية المتخصصة في  ةالمنشآت تحت الرقابة أو اإلدار  ووضع ىذه
ً                  مجاؿ الطاقة النووية وذلؾ لتبلفي أي أخطاء أو نواقص قبؿ حدوثيا فعبل  وبما يجنب الدوؿ                                                                
التي توجد بيا مثؿ ىذه المنشآت وكذلؾ الدوؿ المجاورة المخاطر الكبيرة التي قد يكوف مف 

 .ٖوالنجاة مف آثارىا الخطيرة اا أو إزالتيالصعب السيطرة عميي
                                                           

بيت , خميؿ محمد عبد المحسف, التعويضات في القانوف الدولي وتطبيقاتيا عمى العراؽ, الطبعة األولى, بغداد -ٔ
 وما يمييا. ٖٚ, صٕٔٓٓالحكمة, 

ر                                                ً                         مشروع مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا  الذي تـ  اعتماده بالقرا/ مف ٕٗنصت المادة / -ٕ
                                             , عمى أن و ) يحؽ لمدولة أف تحتج كدولة مضرورة ٕٔٓٓالصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  ٖٛ/ٙ٘

                                                ً                                                       بمسؤولية دولة أخرى إذا كاف االلتزاـ الذي خرؽ واجبا  تجاه ىذه الدولة بمفردىا, أو تجاه مجموعة مف الدوؿ بما 
رؽ االلتزاـ يمس بوجو خاص تمؾ الدولة, أو ذا طابع يغير فييا تمؾ الدولة, أو تجاه المجتمع الدولي ككؿ وكاف خ

 : انظر    ً                                              ً                                               جذريا  موقؼ جميع الدوؿ األخرى التي يكوف االلتزاـ واجبا  تجاىيا فيما يتعمؽ بمواصمة الوفاء بااللتزاـ (. 
United Nations, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly{on 

the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.1)}, op.cit.. 
 .ٜٗص  ,مرجع سبؽ ذكره محمد عبد اهلل نعماف, -ٕ
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ذادلطلبذاؾثاؾثذ

ذاستخدامذاؾطاؼةذاؾنووقةذوؼتذاؾدلمذوحرقةذاؾبحارذاؾعاؾوةذذ

 

مع حرية البحار العالية,  -مف حيث المبدأ –الطاقة النووية وقت السمـ  ـال يتعارض استخدا
لمعاىدة المعقودة في مرة في ا ألوؿالسممية  لؤلغراضوقد استعمؿ تعبير تخصيص البحار 

                                                بشأف القطب الجنوبي, ثـ  في المعاىدة المعقودة في  ٜٜ٘ٔاألوؿ مف كانوف األوؿ/ديسمبر 
بشأف المبادئ التي تحكـ نشاط الدوؿ في موضوع استكشاؼ  ٜٚٙٔكانوف الثاني/يناير  ٕٚ

أرفيد  " تصريحأما في ميداف قانوف البحار فقد ورد ألوؿ مرة في  واستعماؿ الفضاء الخارجي.
 إعبلف, وفي المتحدة لؤلمـأماـ الجمعية العامة  ٜٚٙٔآب/أغسطس  ٚٔ في ٔ"باردو

المبادئ التي تحكـ قيعاف البحار والمحيطات خارج حدود الوالية الوطنية لمدوؿ, وفي معاىدة 
ذات التدمير الشامؿ في قيعاف البحار  األخرى واألسمحةالذرية  األسمحةتحريـ وضع 

, وفي معاىدة األمـ المتحدة ٜٔٚٔشباط/فبراير  ٔٔباطنيا المعقودة في  والمحيطات وفي
                                              تـ  إقرار معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  ٜٜٙٔوفي عاـ  .ٕٜٛٔلقانوف البحار لعاـ 

    ً                                                ووفقا  لممادة األولى مف ىذه المعاىدة  فإن و يتوجب عمى ) لـ تدخؿ حيز النفاذ حتى تاريخو(, 
المعاىدة أف تتعيد بعدـ تنفيذ أو إجراء أي تجربة نووية في أي بيئة كانت الدولة الطرؼ في 

مف البيئات, وبأية طريقة, سواء باستخداـ تقنيات التفجير فوؽ سطح األرض, أـ في الجو, أـ 
تمؾ التقنيات غير الظاىرية كإجراء التجارب تحت سطح األرض والتجارب المائية الديناميكية 

لذا سنبحث في ىذا المطمب في  .رب لؤلغراض السممية أـ العسكريةاسواء كانت ىذه التج
 ,الطبيعة القانونية لمبدأ حرية البحر العالي, و مفيـو البحر العالي                  ً  أربع فروع ترد تباعا  

جراء محتوى حرية البحر العاليو   التجارب النووية وحرية البحار العالية.          , وا 
                                                           

              أف   مفاده بتصريح المتحدة األمـ ىيئة لدى مالطة دولة سفير" باردو رفيدأ"  أدلى ٜٚٙٔآب/أغسطس  ٚٔفي  -ٔ
 وجوب مؤداىا دعوى ظيور إلى أدى البحار أعالي يف وتطمعاتيا وسيادتيا الدوؿ لمواقؼ السريع التطور) 

 القارية الجروؼ يجاوز وما لمدوؿ اإلقميمية المياه عف يخرج فيما البحار أعالي في السمكية غير الثروات إخضاع
وقد  (, لئلنسانية       ً مشتركا        ً تراثا   بوصفيا الختصاصاتيا وتخضع واليتيا تحت تصبح حيث المتحدة األمـ لرقابة

 قرارىا المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية أصدرت ذلؾ أثر وعمى " بتصريح أو صرخة أرفيد باردو" التصريحُ        ع رؼ ىذا 
 البحار لقاع السممية لبلستخدامات لجنة بإنشاء يقضى ٜٛٙٔ ديسمبر/األوؿ كانوف ٕٔ في( ٖٕ) أ /ٕٚٙٗ رقـ

 .دولة وأربعيف ثنيفأ مف وتتكوف اإلقميمية الوالية حدود يجاوز فيما والمحيطات
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ذاألولاؾفرعذ

ؿفهومذاؾبحرذاؾعاؾيذذ
1

ذ

 

           ُ                                                                بحر العالي ي عر ؼ عمى أن و ذلؾ الجزء مف المحيط الواقع وراء خط ممتد  عمى طوؿ كاف ال
          َ يشمؿ عمود                                                                        الساحؿ وعمى مسافة منو, وحسب القانوف الدولي التقميدي فإف  البحر العالي 

                                           ً وما تحتو مف القاع وباطف القاع باعتباره ماال  , لمدوؿ الساحمية اإلقميمي الماء الذي يمي البحر
 :ٕكاآلتيويخضع لنظاـ قانوني مزدوج ألحد ممموؾ غير 

غير قابؿ بطبيعتو لوضع اليد وال لمسيادة  وىو اإلقميمي,عمود الماء خارج البحر  -أ
 . اإلقميمية

ر حؽ الدولة في   ّ فس                          ُ وىو قابؿ لوضع اليد بما ي   اإلقميمي,القاع وباطف القاع خارج البحر  -ب
عت الدوؿ     اد   األساسوعمى ىذا  اإلقميمي,البحر خارج  األنفاؽالمصائد واستغبلؿ مناجـ 

حقيا في استكشاؼ واستغبلؿ الثروات  ٜ٘ٗٔعاـ  "ترومان"  الساحمية وخاصة منذ تصريح
الطبيعية الكامنة في جرفيا القاري باعتباره الجزء المغمور مف امتدادىا الساحمي خارج البحر 

  .اإلقميمي
الحديث لمبحار أخذت معالـ ىذا التعريؼ تتحدد وبشكؿ                                    لكف مع ات ضاح معالـ القانوف الدولي 

نيساف/أبريؿ  ٜٕأدؽ, فقد عرفتو المادة األولى مف اتفاقية البحر العالي المبرمة بجنيؼ في 
                                                                          عمى أن و ) جميع أجزاء البحر التي ال تعود ال إلى البحر اإلقميمي وال إلى المياه  ٜٛ٘ٔ

أرفيد "خبلؿ الفترة الممتدة بيف تصريح ة الدولية . وقد تبنت المجموعٖالداخمية ألية دولة(

                                                           
1

" ) المادة كؿ أجزاء البحار التي ال تشمميا البحار اإلقميمية أو المياه الداخمية" اصطبلح البحار العالية ُ      ي قصد ب -
                                                       , بعبارة أخرى أف  اصطبلح البحار العالية أو أعالي البحار (ٜٛ٘ٔاألولى مف اتفاقية جنيؼ ألعالي البحار لعاـ 

واقعة خارج حدود المياه الوطنية والبحار اإلقميمية أو المتاخمة لمدوؿ يشير إلى جميع مناطؽ بحار العالـ ال
الوسيط في القانوف الدولي العاـ, الكتاب الثاني, القانوف الدولي العاـ  عبد الكريـ عمواف,: انظر, الساحمية

 .ٔٓٔمرجع سبؽ ذكره, ص المعاصر, 
القانوف الدولي حوؿ مسؤولية الدوؿ عف أعماليا زىير الحسني, مبلحظات حوؿ القراءة الثانية لمشروع لجنة  -ٕ

 .ٕٚٓ, ص ٕٕٓٓغير المشروعة, بحث منشور في المجمة المصرية لمقانوف الدولي, المجمد الثامف والخمسوف, 
3
-Ian Brownlie CBE ,QC, Basic Documents In International Law , OXFORD 

University press New York, Fifth Edition ,2002 ,p74. 
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المتحدة وبيف صدور قرار  لؤلمـأماـ الجمعية العامة  ٜٚٙٔآب/أغسطس ٚٔ في ٔ"باردو
مفيـو التراث المشترؾ  ٜٓٚٔكانوف األوؿ/ديسمبر ٚٔفي  xxv  / 2442/ العامةالجمعية 

ىذه المنطقة     ف  أو  ,ٕلمدوؿ الساحمية خارج الوالية الوطنية لممنطقة الدولية لقاع المحيط وباطنو
ى استكشافيا واستغبلليا      ّ سيتول        ً دوليا          ً ف نظاما  أو  اإلقميميةغير قابمة لوضع اليد وال لمسيادة 

جمعاء وبناء عمى ذلؾ انفصمت ىذه المنطقة عف النظاـ القانوني لمبحر  اإلنسانيةلصالح 
البحر  وأصبح ,عمى الشيوع       ً ممموكا                ً باعتبارىا ماال  اإليجابي العالي لتخضع لنظاـ التدويؿ 

الذي يعمو قاع البحر وباطنو التابع  اإلقميميعمى عمود الماء خارج البحر               ً العالي مقتصرا  
ّ  خؿ  ألكف ظيور مفيـو المنطقة االقتصادية الخالصة قد , لممنطقة الدولية أولمجرؼ القاري   

الساحمية في ىذه المنطقة حقوؽ لمدوؿ  أصبحبوحدة النظاـ القانوني الحاكـ لعمود الماء حيث 
قامةسيادة مانعة في الصيد والبحث العممي  مما يعني حرماف المجموعة  ؛الجزر الصناعية        وا 

مف بيف الحريات الست لمبحر العالي مع  الدولية مف التمتع بيذه الحريات الثبلث فييا
 .واألنابيب ألسبلؾا                             ّ  وىي المبلحة البحرية والجوية ومد   األخرىاحتفاظيا بالحريات الثبلث 

وتعتبر البحار العالية حسب تعريؼ القانوف الدولي السائد ) كؿ أجزاء البحار والمحيطات 
التي ال تدخؿ في البحر اإلقميمي أو في المياه الداخمية لدولة مف الدوؿ أو ىي الجزء مف 

                                                           
              أف   مفاده بتصريح المتحدة األمـ ىيئة لدى مالطة دولة سفير" باردو رفيدأ"  أدلى ٜٚٙٔآب/أغسطس  ٚٔفي  -1

 وجوب مؤداىا دعوى ظيور إلى أدى البحار أعالي في وتطمعاتيا وسيادتيا الدوؿ لمواقؼ السريع التطور) 
 القارية الجروؼ يجاوز وما لمدوؿ اإلقميمية المياه عف يخرج فيما البحار أعالي في السمكية غير الثروات إخضاع
وقد  (, لئلنسانية       ً مشتركا        ً تراثا   بوصفيا الختصاصاتيا وتخضع واليتيا تحت تصبح حيث المتحدة األمـ لرقابة

 قرارىا المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية أصدرت ذلؾ أثر وعمى رفيد باردو"أعرؼ ىذا التصريح " بتصريح أو صرخة 
 لقاع السممية لبلستخدامات لجنة بإنشاء يقضى ٜٛٙٔ ديسمبر/األوؿ كانوف ٕٔ في(  ٖٕ)  أ /ٕٚٙٗ رقـ

 أصدرت ٜٜٙٔ عاـ وفي. دولة وأربعيف ثنيفأ مف وتتكوف اإلقميمية الوالية حدود يجاوز فيما والمحيطات البحار
 القرار ىذا ونص اإلقميمية الوالية حدود يجاوز فيما والمحيطات البحار قيعاف ثروات استغبلؿ بوقؼ يقضي      ً قرارا  
 االعتراؼ وعدـ, الدولي البحر قاع موارد استغبلؿ أوجو كؿ عف االمتناع الدوؿ عمى ينبغي دولي نظاـ إنشاء عمى

 دوؿ مف خاصة كبيرا       ً تأييدا   باردو مبادرة لقيت وقد,  مواردىا مف أو المنطقة ىذه مف جزء أي في باألحقية بدعوى
 .ثالثال العالـ

كانوف األوؿ/ديسمبر  ٚٔالصادر في  ٜٕٗٚ/   xxv/ تضمف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المرقـ ٕ-
    ً                                                                                           إعبلنا  لممبادئ المنطبقة عمى قاع البحار والمحيطات وباطف أرضيا الموجوديف خارج حدود الوالية الوطنية  ٜٓٚٔ
 .A/RES/2749 (XXV))الوثيقة رقـ  انظر
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البحار مف البحر الذي يمي مباشرة الحد الخارجي لمبحر اإلقميمي في اتجاه البحر, وأعالي 
المنطقة المبلصقة  وتعتبر ,ٔ                          ً                                   أكثر المناطؽ البحرية اتساعا  وليا دور كبير في الحياة الدولية (

               ً                                                                         أو المجاورة جزءا  مف البحر العالي المجاور لممياه اإلقميمية, ويبدو أف  ىذه التعريفات معيبة 
 :ٕمف ناحيتيف

وتوضيح, فالبحر العالي لـ تحدد  : استنادىا إلى تعابير تحتاج ىي األخرى إلى تحديداألولى
                                                            َ  ً                  اتفاقيات جنيؼ مداه ولـ يستقر العرؼ الدولي عمى حد معيف لو, وت بعا  لذلؾ يبقى البحر 

ر العالي كما عبر عف ذلؾ العالي غير محدد وخاضع ليوى الدوؿ, وليذا كاف وجود البح
الدوؿ ال يوجد بحر        ً                                         " مرتبطا  بعدـ وجود سيادة الدوؿ ) حيث توجد سيادة شارلييو" األستاذ 

, وحيث ال توجد سيادة لمدوؿ يوجد بحر عاؿ ( ٍ                                         عاؿ    ٖ. 
: فيي عدـ تحديد األجزاء المختمفة لمبحر العالي كالمياه والقاع والفضاء الجوي الثانيةأما  

                                                                              الذي يعموه, وىؿ أف  جميع ىذه األجزاء تدخؿ ضمف مفيـو البحر العالي, وقد بقي األمر 
ّ    , حيث عر فت ٕٜٛٔاتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  عمى ىذه الحاؿ حتى جاءت        

                                                    ( عمى أن و ) جميع أجزاء البحر التي ال تشمميا المنطقة ٙٛلعالي في مادتيا )البحر ا
االقتصادية الخالصة أو البحر اإلقميمي أو المياه الداخمية لدولة ما أو ال تشمميا المياه 

 .ٗاألرخبيمية لدولة أرخبيمية (
 كف إبداء بعض المبلحظات عمى ىذا التعريؼ :ويم
: إحداث ىذه االتفاقية منطقتيف بحريتيف جديدتيف لـ تكونا موجودتيف في ظؿ القانوف      أوال  

الدولي السابؽ ليذه االتفاقية وىما المنطقة االقتصادية الخالصة والمياه األرخبيمية, وبذلؾ 
 إخراجيا مناطؽ واسعة مف مفيومو.                  ِ                         قمصت ىذه االتفاقية م ساحة البحر العالي وذلؾ ب

                                                           
 .ٜٕص  مرجع سبؽ ذكره, ,عمر محمد المحمودي -ٔ
, ٕٓٓٓمطبعة األديب البغدادية المحدودة,  ,محمد الحاج حمود, القانوف الدولي لمبحار, البحر العالي, بغداد -ٕ

 .ٕٔص
3-R.E.Charlier, Résultats et enseignements des conferences du droit de la mer, 

A.F.D.I,1960, p 67. 
4 -Robert McCorquodale & Martin Dixon ,Cases and Materials on international law, 

Oxford university press و Fourth Edition, New York  ,2003 , p 389 . 



93 
 

( لتعريؼ ٙٛ: حددت االتفاقية مدى وحدود المناطؽ البحرية التي اعتمدت عمييا المادة )       ثانيا  
 .ٔالبحر العالي, لذا أصبحت حدود البحر العالي األفقية معمومة

بحا : أخرجت االتفاقية بصراحة القاع وباطف القاع مف مفيـو البحر العالي, وبذلؾ أص       ثالثا  
مف  ٘ٛ -ٙٚيخضعاف في جزء منيما لنظاـ الجرؼ القاري وفؽ ما حددتو المواد مف 

ختمؼ االتفاقية أو لنظاـ المنطقة الدولية الذي حدده الجزء الحادي عشر مف االتفاقية الذي ي
 .   ً                      كميا  عف نظاـ البحر العالي

فالفقرة األولى ) أ ( مف                                                            : إف  نظاـ البحر العالي يمتد ليشمؿ الحيز الجوي الذي يعموه,        رابعا  
( جعمت مف حؽ جميع الدوؿ التمتع بحرية التحميؽ في أجواء البحر العالي, كما ٚٛالمادة )

مف االتفاقية التي تتحدث عف السفف والطائرات في  ٚٓٔ-ٖٓٔ             ً            يستشؼ ذلؾ أيضا  مف المواد 
ف الجزء الحادي مف االتفاقية التي تتحدث ع ٖ٘ٔالوقت نفسو, باإلضافة إلى ما أكدتو المادة 

                                     َ                                                 عشر الخاص بالمنطقة الدولية بقوليا: ) ي كفؿ النظاـ القانوني لممياه التي تعمو المنطقة أو 
لمحيز الجوي فوؽ تمؾ المياه عدـ المساس بمزاعـ الحقوؽ الممنوحة لمزاولة أي عمؿ في تمؾ 

روثة التي نشأت المنطقة (. ويتضمف قانوف البحار العالية مجموعة مف القواعد القانونية المو 
                                                                                  نتيجة تفاعؿ مستمر لمقابمة الظروؼ المتطورة, وقد استقر  مبدأ حرية البحار العالية في 
                                                                                ً   منتصؼ القرف التاسع عشر وأصبح قاعدة مف قواعد القانوف الدولي العاـ المسمـ بيا دوليا , 

تطبيؽ مف أجؿ      ّ                                                                  وقد رك ز فقياء القانوف الدولي خبلصة جيودىـ وأفكارىـ ودع موىا بالتجربة وال
الوصوؿ إلى قواعد قانونية تكفؿ أقصى استخداـ سممي مشروع لمنطقة شاسعة تشمؿ ثمثي 
ِ                                                                            م ساحة الكرة األرضية ومف أجؿ تحقيؽ االنتفاع السممي العاـ بمصدر مف مصادر الثروة 

 .  ٕالعالمية ووسيط يربط بيف أركاف العالـ
 
 

                                                           
تنطبؽ أحكاـ ىذا الجزء ) أعالي البحار(  {                                               مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار عمى أن و  ٙٛنصت المادة  -ٔ

 تشمميا المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر اإلقميمي أو المياه الداخمية لدولة عمى جميع أجزاء البحر التي ال
ما, أو ال تشمميا المياه االرخبيمية لدولة أرخبيمية, وال يترتب عمى ىذه المادة أي انتقاص لمحريات التي تتمتع بيا 

 . }ٛ٘                                           ً         جميع الدوؿ في المنطقة االقتصادية الخالصة وفقا  لممادة 
 .٘ٛ, مرجع سبؽ ذكره, ص وخيري بنونمحمد  ٕ-
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ذاؾفرعذاؾثاـيذ

ذاؾبحرذاؾعاؾيذاؾطبوعةذاؾقاـوـوةذدلبدأذحرقةذذ

 

يخضع البحر العالي لمبدأ حرية البحار الذي يعتبر المبدأ الرئيس المسيطر والمؤثر عمى 
ن ما مر  1مجمؿ النظاـ القانوني لمبحار                                                              , غير أف  ىذا المبدأ لـ يمر بسيولة ودفعة واحدة ؛ وا 

والوضوح,  بمراحؿ عديدة مف التعثر واالزدىار حتى وصؿ إلى ما ىو عميو اآلف مف الدقة
" ممكة إليزابيثوترجع نشأة ىذا المبدأ إلى أواخر القرف السادس عشر حيث أعمنت الممكة " 

رفضيا الدعاءات إسبانيا والبرتغاؿ بحقيما في السيادة عمى بعض  ٓٛ٘ٔبريطانيا في العاـ 
ي                                                                               أجزاء البحر العالي, وأعمنت أف  ) استعماؿ البحر واليواء حؽ عاـ لمجميع وال يمكف أل

                                                                               شعب أو ألي شخص أف يمتمؾ أي جزء مف المحيط, ذلؾ أف  طبيعة الماء واليواء واعتبارات 
استخداميما العاـ ال تسمحاف بخضوعيما لممكية أحد ( وقد تأكدت ىذه السياسة خبلؿ 
المفاوضات التي جرت بيف بريطانيا وممؾ الدانمرؾ التي انتيت بعقد عدة اتفاقيات بيف 

في ذلؾ الحيف, لكف مبدأ حرية البحار لـ يأخذ مضمونو الحقيقي إال عمى  البمديف بيذا الشأف
                 ) أن و ال يمكف ألي  ٗٓٙٔ" الذي أكد ىذا المبدأ بإعبلنو في العاـ جروسيوسيد الفقيو " 

شخص أو دولة االدعاء بسمطة أو سيادة مطمقة عمى البحر العالي أو جزء منو, وال يمكف 
سو أف تحد مف حرية استخداـ األمـ كافة لمبحر العالي سواء في ألي سمطة ولو كانت البابا نف

" واستقرت بعد ذلؾ, وجرت مجرى جروسيوسالمبلحة أو في الصيد(, وقد تأكدت نظرية "
    ً     إعبلنا  عف  ٕٜٚٔالعرؼ بيف الدوؿ, كما أصدر معيد القانوف الدولي في دورتو بموزاف العاـ 

مبدأ حرية البحار يتضمف: حرية المبلحة والصيد,                                  ً      الوضع القانوني لمبحر العالي مقررا  أف  
رساء الكاببلت بالبحر العالي, وحرية الطيراف فوقو, كما بحث مؤتمر " الىاي" األوؿ لعاـ                                                                                     وا 

ف كاف لـ يصؿ إلى اتفاقية في ىذا الشأف  -موضوع البحار في ظؿ عصبة األمـ  ٖٜٓٔ                                          وا 
اىـ القضاء الدولي في تأكيد مبدأ حرية كما س -لعدـ االتفاؽ عمى امتداد المياه اإلقميمية 

                                                           
                                                                                    ً              مف المبادئ األساسية في القانوف الدولي أف  البحر العاـ حر, وىذا يعني أف  البحر ليس ممكا  ألي دولة, وال  -ٔ

                                                                                         ً  يخضع ألي سمطة إقميمية, وىنا يختمؼ األمر عما كانت عميو الحاؿ في العصور القديمة, حيث كاف سائدا  
 .ٕٕ٘مرجع سبؽ ذكره, ص  : شارؿ روسو,انظرؿ بممكية البحار, المفيـو الروماني القائ
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 لوتسففي رأيو المخالؼ في قضية "  ,                  ً                         البحر العالي متمشيا  في ذلؾ مع االتجاه الفقيي
Case  Lotusأعمف القاضي  ٕٜٚٔعاـ  " التي نظرتيا المحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي       

 "Moore أن و ) وفقا  لمبدأ المساواة بيف الدوؿ المستقمة فإف  لجميع األمـ حقا  متساويا  في "     ً        ً                                                      ً            
                                                                         ً      استعماؿ أجزاء المحيطات التي ال يممكيا أحد في المبلحة بشكؿ منتظـ, وليس مسموحا  ألية 
دولة التدخؿ في حركة النقؿ البحري لدولة أخرى في البحر العالي زمف السمـ عدا حالة 

 .ٔ   ً                                                                    وفقا  لمقانوف الدولي أو في الحاالت االستثنائية التي تخوؿ حؽ الدفاع الشرعي(القرصنة و 
                                                                                      والحقيقة أف  مبدأ حرية أعالي البحار قد مر بثبلث مراحؿ منذ المحظة التي استقر فييا بصورة 
غير قابمة لمشؾ خبلؿ القرف السابع عشر وحتى يومنا ىذا, حيث تطورت اآلراء والمذاىب 

 :ٕالقانونية ألعالي البحار ويمكف تقسيـ ىذه المراحؿ إلىحوؿ الطبيعة 
 المرحمة التقميدية. -
 المرحمة االنتقالية. -

 مرحمة االستقرار وتبمور الطبيعة القانونية لمبحر العالي. -

ذأوالذذ:ذادلرحلةذاؾتقلودقةذ: ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ًذذ ذ ذذ

في ىذه المرحمة كانت الطبيعة القانونية ألعالي البحار قد بدأت حيف ترسخت فكرة كوف 
لبحر يحتوي عمى منطقتيف, األولى تخضع لبلختصاص التشريعي والقضائي لمدولة الساحمية ا

عدا بعض الحقوؽ والواجبات التي يقرىا ويمـز الدوؿ التمسؾ بيا, ويقصد بيا عمى سبيؿ 
 .            ً                 , وتسمى حاليا  البحار اإلقميميةالمثاؿ : المرور البريء وحدود البحر اإلقميمي

ؾ التي ال تخضع ألي مف االختصاصات الداخمية لمدوؿ؛ بؿ عمى والمنطقة الثانية ىي تم
              ً                                                               العكس تخضع كميا  لبلختصاص التشريعي ولقواعد القانوف الدولي وباألخص قواعد القانوف 
                               ً           ً            ً                                     الدولي لمبحار ما كاف منيا عرفيا  أو اتفاقيا  وتسمى حاليا  البحار العالية أو البحار المفتوحة. 

                                                           
1-C.P.J.I, Série A,No.10, Judgment  No.  9., Opinion Dissidente de M.  MOORE, p 69, 

He said (( Conformément au principe de l'égalité des ةtats indépendants, toutes nations 

ont un droit égal à faire usage, d'une façon ininterrompue, pour leur navigation, des 

parties de l'océan qui n'appartiennent à personne ; et aucun ةtat n'est autorisé à 

intervenir dans le trafic maritime d'un autre en haute mer, en temps de paix, sauf le cas 

de piraterie du droit des gens ou dans certains cas extraordinaires de légitime defense ). 
 . ٕٛ, ص  ٕٔٓٓدار الكتب,  ,إبراىيـ البدري, الفنار لمقانوف الدولي لمبحار, بغداد قيس -ٕ
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لمرحمة عدة معايير لبناء آرائيـ في محاولة منيـ لتأسيس وترسيخ       ّ                   وقد تبن ى الفقياء في ىذه ا
العالي لـ تكف نابعة مف                                                           حرية البحر العالي فمف أحد الجوانب اعتقدوا بأف  حرية البحر

ف  موقفيـ  القانوف                                                                              الطبيعي؛ بؿ ىو نتيجة لرضا ولقبوؿ الرأي مف قبؿ كؿ الدوؿ المتحضرة وا 
 الي البحار مف مجرد رأي إلى مبدأ قانوني إلزامي إيجابي. ىذا ىو الذي رفع مقولة حرية أع

                                                                              ومف جانب آخر رأى بعض الفقياء أف  أساس مبدأ حرية البحر العالي كاف يكمف في مبدأ 
َ      المساواة بيف جميع الدوؿ األعضاء في الجماعة الدولية, فالجميع ليـ الحؽ  نفس و في                                                                         

                                        ت ولمعبلقات بيف الدوؿ, ورأوا أن و في حاؿ استعماؿ البحر, مثؿ: استعمالو كطريؽ لممواصبل
عدـ األخذ بحرية البحار العالية سيكوف ىناؾ زعزعة وعدـ استقرار في النظاـ الدولي, فيما 

 احتبلؿ البحر. إمكانية                                               رأى آخروف أف  حرية البحار العالية نابعة مف عدـ 
ذذثاـواذذ:ذادلرحلةذاالـتقاؾوةذ:ذ ذذ ذ ذذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذًذذ ذ ذذذ

                                ً                          مرحمة التقميدية وأخرى مفترضة أيضا  عمى أن يا مرحمة استقرار وىي المرحمة التي كانت بيف ال
مبدأ حرية أعالي البحار, أي وضوح الطبيعة القانونية ألعالي البحار, وىذه المرحمة االنتقالية 
                                                              ً       ً                تبدأ منذ بدايات القرف العشريف وحتى ذلؾ اليـو الذي يعتبر تاريخيا  ومميزا , إذ دخؿ قانوف 

ذلؾ اليـو الذي وقعت فيو  ٜٛ٘ٔنيساف/أبريؿ  ٜٕتفاقية وىو يـو البحار فيو مرحمتو اال
 .لبحار مف بيف أربع اتفاقيات أخرىاتفاقية جنيؼ ألعالي ا

                           ّ                                                  تميزت ىذه المرحمة بتكرار تبن ي مبدأ حرية أعالي البحار مف جية, وتساوي الدوؿ في 
لقانوني ىو األساس االستفادة مف ىذه الحرية مف جية أخرى, وبقي ذلؾ االستقرار الفكري ا

النظري والمذىبي الذي تمسؾ بو فقياء القانوف الدولي في ىذه المرحمة, وما يميز ىذه 
                                                                                  المرحمة عف السابقة ىو إصرار فقياء المرحمة عمى أف  أعالي البحار ليست قابمة لمسيطرة 

         أف  جميع                                                                             الفردية مف قبؿ جميع الدوؿ؛ بؿ إف  حؽ استعماؿ البحار المشترؾ يعني في الحقيقة
َ                                                                   الدوؿ ليا الحؽ  نفس و وأف  مبدأ حرية البحار يؤكد كذلؾ عمى عدـ شرعية محاولة أي دولة أو                    

 مجموعة مف وضع قواعد دائمة وممزمة لكؿ الدوؿ في أعالي البحار.
          ؛ بؿ إن و ر العالي ليس فقط طريؽ لممواصبلت                 ً                          وبيذه المرحمة أيضا  تحوؿ التأكيد مف أف  البح

                                                                    يحتوي عمى ثروات مادية, إال أف  ىذه المرحمة اتسمت بالتناقض بيف الجانب    ً      أيضا  وسط 
النظري المتمسؾ بالحرية والمساواة بيف الدوؿ في االستفادة مف البحار وبيف الجانب العممي 
التطبيقي الذي ىو بدوره ينقسـ ويتسـ بالصراع بيف الدوؿ الجديدة التي ظيرت كثمرات لمرحمة 
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ورغبة ىذه الدوؿ في االستفادة مف ثروات البحار وبيف الدوؿ المتقدمة تصفية االستعمار 
رغبات الدوؿ  ى        ً       ً                                                          تكنولوجيا  وعمميا  والعارفة بسبب تقدميا بمحتويات البحر مف الثروات, مما نم  

                 ً                                                                 المتقدمة تكنولوجيا  في استغبلؿ البحار بصورة استحواذية, وخير مثاؿ عمى موقؼ ىذه الدوؿ 
                                                           " الذي تـ  التخمي بموجبو عف المفيـو القديـ لمحريات المقررة الن ترومانإعاألخيرة : صدور" 

" إعالن ترومانلمدوؿ في البحر العالي, ووجود حقوؽ لكؿ دولة كما لمثيبلتيا, وقد أغمؽ " 
االستغبلؿ مف قبميا في  مناطؽ واسعة مف البحر لصالح الواليات المتحدة ألجؿ االستثمار أو

 .المستقبؿ
ذذثاؾثاذذ:ذ ذًذذ ذؿرحلةذاستقرارذؿبدأذحرقةذأعاؾيذاؾبحارذيفذاؾقاـونذاؾدوؾيذادلقنن.ذذذ

في ىذه المرحمة استقر مبدأ حرية أعالي البحار بوضوح كقاعدة قانونية اتفاقية ذات طابع     
عالمي, إضافة لما يحممو المبدأ مف قوة أحرزىا بسبب كونو قاعدة قانونية عرفية مف المراحؿ 

مة الحالية ىي محصمة التطورات التي طرأت عمى مفيـو حرية البحار                      السابقة, إذ إف  المرح
ً                                                باعتبار ىذه المرحمة قدمت تسييبل  لقبوؿ حؽ الجميع في البحار, وذلؾ باعتباره طريؽ                               
المواصبلت والعبلقات بيف الدوؿ كما أكدتو المرحمة التقميدية, وما طرأ عمى مفيـو البحار مف 

 صوص إضافة حرية استثمار واستغبلؿ أعالي البحار.تطور في المرحمة االنتقالية بخ
                 ُ                                                                    ففي ىذه المرحمة ق بمت جميع المفاىيـ المتعمقة بزيادة التمسؾ في االستغبلؿ االقتصادي لمبيئة 
َ                      البحرية, حيث أزالت كؿ التباس وغموض حوؿ ىذا الموضوع ع ر ؼ  في المراحؿ السابقة,   ِ  ُ                                                    

                                             في أعالي البحار إال أف  الفقو ينقسـ حوؿ تفسير                       ً                  ورغـ االتفاؽ العاـ حاليا  حوؿ حرية المبلحة 
 األساس القانوني الذي يعتمد عميو في تفسيره ليذه الحرية إلى اتجاىيف:

                                                                         : يقوؿ أف  البحر ال يعود ألحد وال يخضع ألية سيادة أو ألي نظاـ قانوني, وال يوجد األول
"  Res nulliusة بعبارة "ألية دولة مف الدوؿ حؽ خاص عميو, وىو ما يعبر عنو بالبلتيني

 . ٔأي الماؿ المباح

                                                           
د,                                                      , بمعنى أن يا ال تخضع لسيادة أية دولة وال تدخؿ ممكية أحز أعالي البحر ىو الحرية المطمقة              إف  أىـ ما يمي -ٔ

: عبد المجيد العبدلي, قانوف انظر, لممزيد حوؿ ىذا الموضوع ٕٜٛٔاتفاقية مف  ٜٛوىذا ما نصت عميو المادة 
-ٗٛ, ص ٜٜٗٔمطبعة فف وألواف,  –العبلقات الدولية, تقديـ محمد البجاوي, الطبعة األولى, دار أقواس لمنشر 

ٛ٘. 
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                                                                      : يقوؿ أف  البحر مشترؾ لجميع الدوؿ ويخضع لمنظاـ القانوني لمجماعة      واالتجاه الثاني
" أي الماؿ المشترؾ, ويستند كبل  Res communisالدولية, وىو ما يعبر عنو بعبارة "

 .ٔا إليوالفريقيف إلى مجموعة مف الحجج التي تؤكد صحة ما ذىبو 

فشأنيا شأف معيد القانوف الدولي في دورة لوزاف  ٜٛ٘ٔأما اتفاقية جنيؼ لمبحر العالي لعاـ 
تجنبت ىذا الخبلؼ الفقيي واكتفت  ٕٜٛٔمف اتفاقية  ٜٛو ٚٛوالمادتاف  ٕٕٜٚٔعاـ 

باالىتماـ بالنظاـ القانوني الواجب التطبيؽ عمى البحار العالية فنصت في مادتيا الثانية عمى 
    ً                 شرعيا  السيادة عمى أي                                                               ) أف  البحر العالي مفتوح لجميع الدوؿ وال يجوز ألية دولة أف تدعي 

 .جزء منو (
                               ً                                                          والحقيقة أن و ال يمكف النظر حاليا  إلى الطبيعة القانونية لمبحر العالي بالمعايير نفسيا لتمؾ 

فمـ يعد البحر مجرد الفترة التي نشأ فييا الخبلؼ حوؿ فكرة الماؿ المباح والماؿ المشترؾ, 
ن ما ينظر إليو في الوقت الحاضر كمستودع كبير لمثروات الحية وغير                                                                                   طريؽ لممواصبلت؛ وا 

    ً       ً  تراثا  مشتركا   »الحية, ومف ىنا نشأت فكرة اعتبار قيعاف البحار والمحيطات وباطنيا 
مدوؿ بؿ                                                                 باعتبار أف  جميع ما تحتويو تمؾ القيعاف وباطنيا مف ثروات ال يعود ل «لمبشرية

يخص جميع البشرية, األمر الذي يستوجب إعادة تنظيـ البحار بحيث يتطابؽ وضعيا 
القانوني مع واقع العبلقات الدولية  الجديدة, وما حصؿ مف تطورات ىائمة في ميداف عمـو 

 البحار.
 :ٖويترتب عمى مبدأ حرية البحر العالي مجموعة مف النتائج أىميا

ما فييا الدوؿ التي ال تممؾ شواطئ بحرية أو ما يسمى بالدوؿ                    : إف  لجميع الدوؿ ب     أوال  
 الحؽ في استعماؿ تمؾ البحار عمى قدـ المساواة مع الدوؿ األخرى. الحبيسة

: ال يمكف ألية دولة أف تمنع الدوؿ األخرى مف استعماؿ البحر العالي, وعمى الدوؿ أف        ثانيا  
 .                     ً       ً جزء مف البحار استخداما  معقوال  تستخدـ ىذا ال

                                                           
 . ٘ٔ, ص ذكره محمد الحاج حمود, مرجع سبؽ -ٔ
و ) ليس ألية دولة أو مجموعة مف                                               مف المشروع الذي أعده المعيد والتي تنص عمى أن   ٖٔء في المادة كما جا -ٕ

الدوؿ أف تدعي السيادة أو االمتياز عمى أي جزء مف البحر العالي أو أف تعرقؿ الحرية أو االستعماؿ الكامؿ 
  لمبحار (.

 .ٜٔ, ص  ذكره محمد الحاج حمود, مرجع سبؽ -ٖ



99 
 

ن ما تعني الخضوع لقواعد القانوف الدولي, وقد التفتت        ثالثا                                                                                    : إف  الحرية ال تعني الفوضى وا 
                                            إلى ىذه اآلثار, فقضت أن و إذا كانت جميع األمـ  ٜٛ٘ٔاتفاقية جنيؼ لمبحر العالي لعاـ 

ولي,                                                            ً      ً             حرة في استعماؿ البحر العالي, فيجب أف يكوف ىذا االستعماؿ معقوال  ووفقا  لمقانوف الد
العتبار مصالح بقية كما أوجبت عمى الدوؿ عند استعماليا لمبحر العالي أف تأخذ بعيف ا

وفي  ٕٜٛٔالعبلقة, وىذا ما ذىبت إليو اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  الدوؿ ذات
 .                             ً د مف موادىا وبصورة أكثر تفصيبل  العدي

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذاؾفرعذاؾثاؾثذ

ذاؾعاؾيذحمتوىذحرقةذاؾبحرذ

 

محتوى حرية البحر العالي  ٜٛ٘ٔحددت المادة الثانية مف اتفاقية جنيؼ لمبحر العالي لعاـ 
 :ٔبأربعة عناصر أساسية كاآلتي

 حرية المبلحة. -
 حرية الصيد. -

 حرية مد األسبلؾ واألنابيب المغمورة. -

 حرية الطيراف. -

 سببيف:ل                                                        إال أف  ىذا النص لـ يحدد ىذه الحريات عمى سبيؿ الحصر وذلؾ 
تي ال تعني الحصر                                                             ً     إف  الفقرة األولى مف تمؾ المادة استعممت تعبير )وخصوصا ( ال -ٔ

ن ما تدؿ عمى وجود حريات أخرى غير تمؾ المذكورة فييا, وقد أكدت لجنة القانوف     ً أبدا                                                                                  ؛ وا 
 .في تعميقيا عمى مشروع االتفاقية الدولي ذلؾ

                                       ً          فسيا تقر بوجود حريات أخرى معترؼ بيا وفقا  لممبادئ                               إف  الفقرة الثانية مف المادة ن -ٕ
العامة لمقانوف الدولي؛ لذا يمكف القوؿ بوجود حريات أخرى غير تمؾ المشار إلييا صراحة في 

 المادة الثانية مف تمؾ االتفاقية. 
                                                إلى تمؾ الحريات نفسيا إال إن يا أضافت إلييا حرية  ٕٜٛٔمف اتفاقية  ٚٛكما أشارت المادة 

قامة الجزر االصطناعية وغيرىا مف المنشآتا , وقد عددت ىذه المادة ٕ                                                     لبحث العممي وا 
ن ما تركت ال ٜٛ٘ٔ كاتفاقية عاـ  مجاؿ لبلجتياد بوجود                                             ىذه الحريات ال عمى سبيؿ الحصر وا 

                                                                       أخرى, غير أف  التطورات الحديثة في تكنولوجيا المواصبلت وفي ميداف استثمار  حريات
ر الحية في البحار أدت إلى التقميص التدريجي لميداف ممارسة تمؾ الموارد الحية وغي

الحريات, وأدت ىذه التطورات بشكؿ أساسي إلى توسيع مدى البحر اإلقميمي والى إنشاء 

                                                           
1-Ian Brownlie CBE ,QC, Basic Documents In International Law , OXFORD 

University press  New York , Fifth Edition ,2002 , p74. 
2-Robert McCorquodale & Martin Dixon ,Cases and Materials on international law, 

Oxford university press و Fourth Edition, New York  ,2003 ,  P.P 389-390 . 
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والمياه األرخبيمية والمنطقة االقتصادية الخالصة والمنطقة الدولية  ٜٛ٘ٔالجرؼ القاري عاـ 
, لذا أصبح محتوى ٕٜٛٔقية األمـ المتحدة لمبحار لعاـ لقيعاف البحار والمحيطات في اتفا

 .ٔحرية البحر العالي تختمؼ مف جزء منو إلى جزء آخر
ذحرقةذاؾبحثذاؾعلميذاؾبحريذ:

حرية إجراء البحث العممي  ٜٛ٘ٔلـ تورد المادة الثانية مف اتفاقية جنيؼ لمبحر العالي لعاـ 
اؿ لمتفكير بمضاميف أخرى                إن ما فسحت المجضمف الحريات التي يشمميا مبدأ أعالي البحار, 

                                                           ف  حرية إجراء البحث العممي ىي أىـ الحريات التي يمكف الحديث إالمبدأ, ويمكف القوؿ  ليذا
( ٚٛأما المادة ). ٜٛ٘ٔية مف اتفاقية جنيؼ لعاـ عنيا خارج التعداد الوارد في المادة الثان

فقد أوردت حرية البحث العممي ضمف  ٕٜٛٔمف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ 
      ً                                               , ونظرا  لمتطورات الحديثة في قانوف البحار حددت المادة ٕحريات البحر العالي بشكؿ صريح

( مف ىذه االتفاقية ميداف ممارسة ىذه الحرية بالعمود المائي خارج حدود المنطقة ٕٚ٘)
  ً ا     ً                          وفقا  لبلتفاقية الجديدة إما جزء                                                      االقتصادية الخالصة, إذ إف  قاع وباطف البحر العالي أصبح 

                  ً             ( ميؿ بحري, أو جزءا  مف المنطقة  ٕٓٓ                                      ً         مف الجرؼ القاري إذا كاف ىذا الجرؼ ممتدا  وراء ) 
الدولية لقاع البحار والمحيطات, ويخضع البحث العممي البحري في ىاتيف المنطقتيف لنظاـ 

 .ٖخاص بيما يختمؼ عف نظاـ البحر العالي
( المبادئ العامة إلجراء البحث العممي البحري في البحر العالي ٕٓٗكما حددت المادة )
 بأربعة مبادئ كاآلتي:

 أف يجري لؤلغراض السممية وحدىا. -
 يجري بوسائؿ وطرؽ عممية مناسبة تتفؽ مع ىذه االتفاقية. أف -  

                                                           
 . ٖٙ, ص ذكره محمد الحاج حمود, مرجع سبؽ -ٔ
أعالي البحار مفتوحة لجميع  )        عمى أف   ٕٜٛٔمف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  ٚٛنصت المادة  -ٕ

الدوؿ, ساحمية كانت أو غير ساحمية, وتمارس حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينيا ىذه االتفاقية 
وقواعد القانوف الدولي األخرى, وتشتمؿ فيما تشتمؿ بالنسبة إلى كؿ مف الدوؿ الساحمية وغير الساحمية, عمى 

لكاببلت وخطوط األنابيب المغمورة, حرية إقامة الجزر االصطناعية حرية وضع ا ,حرية التحميؽ, حرية المبلحة
 . (حرية البحث العممي, صيد األسماؾوغيرىا مف المنشآت المسموح بيا بموجب القانوف الدولي, حرية 

 .ٕٓٔ, ص ذكره محمد الحاج حمود, مرجع سبؽ -ٖ
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أف ال يتعرض بطريقة ال يمكف تبريرىا ألوجو االستخداـ المشروعة األخرى لمبحار  -
 ة مع ىذه االتفاقية.المتفق

           ً                                     ً                                أف يجري وفقا  لكافة األنظمة ذات الصمة المعتمدة طبقا  ليذه االتفاقية بما فييا األنظمة  -
 المتعمقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا.

( مف االتفاقية التي ٛٛ                         ً                                     وقد جاء المبدأ األوؿ تجسيدا  لمقاعدة األساسية الواردة في المادة ) 
 لي البحار لؤلغراض السممية.تقضي بتخصيص أعا

                                                                            والحقيقة أف  أصؿ مبدأ حرية استعماؿ أعالي البحار بصورة منفردة لؤلىداؼ السممية 
كموضوع مستقؿ يمكف إرجاعو لمفقرة العاشرة مف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

اـ مف الذي طمب فيو السكرتير الع ٖٜٚٔتشريف الثاني/نوفمبر  ٙٔ( المؤرخ في ٖٚٙٓ)
لجنة االستعماؿ السممي ألعماؽ البحار والمحيطات خارج حدود االختصاص القانوني 

عنيا في  يأخذ بالحسباف اآلراء المعبر الوطني ) تييئة مشروع تنظيـ مناسب " يقدـ لبلتفاقية"
المجنة المختصة باالستعماؿ السممي ألعماؽ البحار والمحيطات خارج حدود االختصاص 

ني( وبعد أف نقمت تقارير المجنة والوثائؽ المتعمقة بالموضوع إلى المؤتمر الثالث القانوني الوط
لقانوف البحار اعتمدت في صياغتيا عمى مضموف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

وكذلؾ عمى قرار الجمعية العامة  ٖٜٚٔفي تشريف الثاني/نوفمبر  ٖٚٙٓالمذكور ) القرار
          الذي أقر   ٜٓٚٔكانوف األوؿ/ديسمبر  ٚٔالصادر في  ٜٕٗٚ/  xxvلؤلمـ المتحدة المرقـ /

مبدأ اعتبار ) المنطقة الدولية مف البحر وثرواتو مف حيث المبدأ ثروة مشتركة لكؿ شعوب 
العالـ (, وقد برزت داخؿ المؤتمر بشكؿ حاد مناقشات حوؿ تفسير مبدأ االستخداـ السممي 

 .ٜٙٚٔالرابعة لممؤتمر الثالث لقانوف البحار عاـ                   ً                 ألعالي البحار خصوصا  في دورة الجمسات
                                                                                    وبموازاة ذلؾ ناقشت بعض الدوؿ مدلوؿ المبدأ وعرضت أن و ) إذا كاف المبدأ يفيـ عمى أن و 
                                        ً                                                  استبعاد واستثناء لكؿ استعماؿ لمبحر مخالفا  لما ىو مثبت في المادة الثانية " الفقرة الرابعة" 

ة بمنع التيديد باستعماؿ القوة في العبلقات الدولية, وكذلؾ مف ميثاؽ األمـ المتحدة والمتعمق
مف الميثاؽ والتي تخص شرعية الدفاع عف  ٔ٘فيما يتعمؽ برد العدواف المقرر في المادة 

             ً                                                                        النفس (؛ ووفقا  ليذا الطرح فإف  تحقيؽ النشاطات العسكرية أو المناورات الحربية في أعالي 
                                              ً  ماؿ البحار لؤلغراض السممية, ألن يا ال تشكؿ انتياكا  البحار ال تكوف معارضة لواجب استع

                                                                                        لممادة الثانية في فقرتيا الرابعة, ويسمح ىذا الطرح إذف بأية استعدادات حربية ألن يا تتناسب 
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مف الميثاؽ, وقد وقفت بعض الدوؿ مثؿ  ٔ٘مع حؽ الدفاع عف النفس المثبت في المادة 
  ً                                              ادا  ألي نوع مف التحديد لمنشاطات العسكرية, بما في                              ً    الواليات المتحدة األمريكية موقفا  مض

                                                                                      ذلؾ إجراء المناورات البحرية, وطرح مندوبيا في المؤتمر الثالث لقانوف البحار بوضوح ) أف  
                                                           ً                        الواليات المتحدة تعتقد أف  تحقيؽ النشاطات العسكرية ينسجـ كميا  مع ميثاؽ األمـ المتحدة 

ف   تحديد شكؿ النشاطات العسكرية يستمـز مفاوضات ألجؿ                                 ومع مبادئ القانوف الدولي, وا 
 إقامة اتفاؽ نوعي لمسيطرة عمى األسمحة (. 

                                                                                 مف جانب آخر ووفؽ طرح مضاد فقد رأى االتحاد السوفييتي آنذاؾ أف  ىذه األفعاؿ العسكرية 
      قة                                                                                يمكف تفسيرىا عمى أن يا شرعية بما ينسجـ مع ميثاؽ األمـ المتحدة, إال أن يا في الحقي

) أفعاؿ قوة (, ومثؿ ىذا النوع مف األفعاؿ ال يمكف إضفاء صفة السممية عمييا, وقد اعتبر 
                                                                                        فقياء القانوف الدولي السوفييت أف  التجارب النووية والمناورات الحربية يمكف أف تسبب إضافة 

ذا تنتيؾ             ً     ً                                                       لخطورتيا نوعا  خطرا  مف التموث وأضرار أخرى, فيي في النياية أخطار جسيمة وبي
, وبالرغـ مف التفسيرات المختمفة التي طرحت خبلؿ ىذا ٔمبدأ االستعماؿ السممي لمبحار

المؤتمر التي تمحورت حوؿ تفسير معنى مبدأ االستعماؿ السممي ألعالي البحار, فقد ثبت 
                                                                                        النص عميو في كؿ الدورات البلحقة ثـ  استقر في االتفاقية الثالثة لقانوف البحار 

«Montego Bay ( إذ نصت عمى أف  ) البحر العالي يستخدـ ٛٛفي المادة )« ٕٕٜٛٔلعاـ                                       
 .ٔبصورة منفردة لؤلغراض السممية (

                                                           
 .  ٙٓٔ, ص مرجع سبؽ ذكرهالبدري,  إبراىيـقيس  -ٔ
 كانوف ٓٔفي  جمايكا, باي, مونتيغو البحار في لقانوف المتحدة األمـ اتفاقية عمى التوقيع باب فتح -4

نتجت عف المؤتمر الثالث لؤلمـ  , ٜٜٗٔ نوفمبر/الثاني تشريف ٙٔ في االتفاقية نفاذ وبدأ ٕٜٛٔ ديسمبر/األوؿ
         دولة 383 ممزمة وىي اآلف ,ٕٜٛٔ – ٖٜٚٔي عقد مف ذال (,UNCLOS III)المتحدة لقانوف البحار 

 ( ٕٛٓٓويولي /تموز ٕٗ مف اعتبارا ) األوروبي االتحاد عف    ً فضبل   ,(  ٕٓٔٓنوفمبر تشريف الثاني/ ٖٓ) حتى
 الدولي القانوف لتدويف اآلف حتى نوعو مف وفريد مثيؿ لو يسبؽ لـ جيد نتيجة وتمثؿ “المحيطات دستور” برتعتو 

 التي مرفقات والتسعة االتفاقية نص منيا يتألؼ والتي ٓٓٗ عمى عددىا يزيد التي المواد     إف  . التدريجي وتطويره
 حتى بنجاح الدوؿ بو اضطمعت تدويني نشاط ألي  ً بل  وتفصي     ً شموال   ثركاأل الناتج تمثؿ منو يتجزأ ال     ً جزءا   تشكؿ
          المتحدة . األمـ رعاية تحت اآلف

قد االجتماع العشريف لمدوؿ األعضاء في اتفاقية األمـ  ُ ع   ٕٓٔٓيونيو حزيراف/ ٛٔ-ٗٔالفترة مف  وخبلؿ
ىافاس اويجروسينو" المتحدة لقانوف البحار في مقر األمـ المتحدة في نيويورؾ وانتخب االجتماع " عارؼ 
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إذف ىذا الشرط ىو نتيجة لتفسيريف أساسييف مزدوجيف, فيو نتيجة لتواتر المبادئ األساسية 
ىذا  سيخ السبلـ واألمف الدولييفعنى بتر                                                  ُ الدولية والعرؼ األساسي لميثاؽ األمـ المتحدة, التي ت  

جانب, ومف جانب آخر ىو نتيجة لميدؼ النيائي لمتطبيؽ األمثؿ لحرية أعالي البحار, مف 
لف ووفؽ ىذا المنظور  .أي جزء منوات السياسية بإخضاع وذلؾ لمنع أي احتماؿ لبلدعاء

عمقة فقط باألفعاؿ                                                       استنتاج أف  حرية أعالي البحار يجب أف تفيـ عمى أن يا مت        ً  يكوف صعبا  
                                                                        ً        ذات الطبيعة السممية, وىذا يعني أف  أي فعؿ ذي طبيعة غير سممية سيكوف معاديا  لحرية 

ً        ً أعالي البحار نفسيا, وسيكوف بالتالي مرفوضا  منطقيا  وعمبل  ممنوعا        ً       ً                                        ٕ. 
( لنفس االتفاقية ٖٔٓ( يجب أف يتـ باالتفاؽ مع المادة )ٛٛ                             الحقيقة أف  أي تفسير لممادة )

                                                                                ي تنص عمى ) أف  الدوؿ تمارس حقيا وتكمؿ واجباتيا بما ينسجـ مع ىذه االتفاقية, وأف  الت
الدوؿ األعضاء تمتنع عف االلتجاء بالتيديد أو استعماؿ القوة ضد السبلمة اإلقميمية أو 
االستقبلؿ السياسي ألية دولة أو بأي شكؿ مخالؼ لمبادئ القانوف الدولي المدرجة في ميثاؽ 

 .ٖلمتحدة(األمـ ا
إذ جاء فيو  ٜٙ٘ٔكما أيدت لجنة القانوف الدولي التابعة لؤلمـ المتحدة ذلؾ في تقريرىا عاـ 

                                                                 ً     ً              ) إف  القاعدة العامة أف تمتـز الدوؿ باالمتناع عف أي عمؿ يؤثر تأثيرا  سيئا  عمى استعماؿ 
ف البحار                                                                  ً   اآلخريف لمبحار العالية (, كما أوضحت أن و ) ليس ألي دولة أف تخضع جزءا  م

                                   ومف المسمـ بو أف  االستعماؿ المشروع  .يا(العالية لسيادتيا وال تفرض سيادتيا الشرعية عمي
لمبحار العالية ال يتضمف إغبلؽ منطقة منيا وحرماف الدوؿ األخرى مف مباشرة األعماؿ 
ذا كاف العرؼ الدولي قد خو ؿ الدوؿ أف ّ           المشروعة التي قررتيا المبادئ األربعة فييا, وا                                                                        
                                                                                                                                                          

بينما انتخب " اوانا فموريسو" مف )رومانيا( ؛ وعدف تشارلز مف )ترينيداد       ً   ( رئيسا , إندونيسيامف )جميورية 
, و" نبيؿ نيعاـ " مف )مصر( و" إنغو وينكمماف" )فنمندا( كنواب لمرئيس. وشمؿ جدوؿ أعماؿ االجتماع  (وتوباغو

؛ والمعمومات المقدمة مف (ٜٕٓٓف البحار في اجتماع الدوؿ األعضاء )النظر في تقرير المحكمة الدولية لقانو 
األميف العاـ لمسمطة الدولية لقاع البحار؛ لجنة حدود الجرؼ القاري, والنظر في المسائؿ المتعمقة بميزانية المحكمة 

ضاء بشأف المسائؿ ذات لممعمومات مف الدوؿ األع ٜٖٔالدولية لقانوف البحار, وتقرير األميف العاـ بموجب المادة 
 الطابع العاـ و ذات الصمة بالدوؿ األعضاء التي نشأت فيما يتعمؽ باتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار.

 .ٕٜٛٔلعاـ األمـ المتحدة لقانوف البحاراتفاقية  -ٔ
 .ٚٓٔ, ص , مرجع سبؽ ذكرهالبدري إبراىيـقيس  -2

 .ٚٓٔ ص ,المرجع السابؽ -ٖ
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 أال                                                                       تستخدـ بعض المناطؽ في البحار العالية ألغراض المناورات فإف  االستعماؿ يجب 
يتضمف إغبلؽ إال مناطؽ محدودة ولوقت قصير, دوف التسبب في أضرار تصيب اآلخريف, 

وفي                     ً      ً                                                   ويجب أال يكوف ىذا حقا  مطمقا  تباشره الدوؿ كيؼ تشاء بؿ بروح مف االعتداؿ والتعقؿ.
                                                              ضحت لجنة القانوف الدولي ) أف  التشجيع أو السماح بأعماؿ تتعارض أو  ٖٜ٘ٔتقرير عاـ 

                                         ً                                         مع مبدأ حرية البحار العالية أو تسبب تدميرا  لممصادر الطبيعية بيا يعتبر مخالفة ليذه 
                      ً                                                          المبادئ التي تيدؼ أساسا  إلى المحافظة عمييا وضماف ممارستيا مف قبؿ جميع الدوؿ كما 

 .ٔلمبادئ (          ً                  يعتبر تعسفا  في استعماؿ ىذه ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٙٛ, مرجع سبؽ ذكره, ومحمد خيري بنون -ٔ



:6 
 

ذاؾفرعذاؾرابعذ

ذاؾتجاربذاؾنووقةذوحرقةذاؾبحارذاؾعاؾوةذذ

 
ذ

ذأوالذ:ذإجراءذاؾتجاربذاؾنووقةذوؿبدأذحرقةذاؾبحارذاؾعاؾوة. ذ ذ ذذذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ًذ ذ ذذ

 

      يفي أعقاب التجارب الذرية التي أجرتيا الواليات المتحدة األمريكية في المحيط الباسفيك
وما نتج عنيا مف أضرار متباينة  ٜٗ٘ٔنيساف/أبريؿ في شيري آذار/مارس و  )اليادي(

 مف قبؿاليابانييف واألسماؾ حتى خارج نطاؽ المنطقة المحظورة والمحددة  لحقت بالصياديف
القائميف عمى التجربة, ثارت مجادالت فقيية حوؿ مدى مشروعية ىذه التجارب ومدى 

العالي, وبالتالي مدى مسؤولية تعارضيا مع قواعد القانوف الدولي المتعمقة بحرية البحر 
ف كاف النزاع بيف الحكومتيف                                                       ً                                 الواليات المتحدة عف إجرائيا ىذا العمؿ غير المشروع دوليا , وا 
األمريكية واليابانية قد انتيى بدفع األولى تعويضات لمثانية عف األضرار التي نتجت عف ىذه 

                          لمتحدة قد تحفظت عمى الشؽ                                                      التجارب, وقبوؿ الياباف ىذه التعويضات, فإف  الواليات ا
القانوني ليذه القضية, واعتبرت ىذه التعويضات بصفة إعانة وليست كتعويض ناتج عف 
                                                                                مسؤوليتيا الدولية عف عمؿ غير مشروع, ورغـ انتياء ىذا النزاع عمى ىذا الشكؿ إال أف  

افع عف المجادالت الفقيية استمرت حوؿ ىذا الموضوع, ومف الفقياء مف اتخذ موقؼ المد
" Mc Dougal, A. Schlei "مشروعية إجراء ىذه التجارب 

ومنيـ مف وصفيا بعدـ  ٔ
نقده ليذه التجارب  الذي أقاـ ٕ" E. Margolis المشروعية لتعارضيا مع حرية البحار مثؿ "

ً                ً    ً  األمريكية عمى أساس تعارضيا مع حرية البحر العالي؛ واعتبارىا عمبل  غير مشروع دوليا  أيا                                                               
مصمحة التي تعود عمى الدولة التي تقـو بيا, فحرية البحر عنده حرية مطمقة ال يرد كانت ال

 عمييا مف القيود إال ما استحدثو العرؼ الدولي واالتفاقيات الدولية لمقابمة احتياجات الجماعة
                                                                                    الدولية, وفيما عدا ىذه االستثناءات فإف  القاعدة تبقى واضحة ) ال تستطيع أي دولة ممارسة 

 ٓٓٓ,ٓٓٗ                                                                       دتيا عمى البحار العالية زمف السمـ ... إف  إقامة منطقة محظورة ىناؾ تشمؿ سيا

                                                           
1-Mc dougal and Schlei, The Hydrogen Bomb Tests in Perspective ; Lawful measures 

for security , Yale Law Journal , Vol 64, April 1955, p.p 648-710. 
2-Emanuel Margolis , The Hydrogen Bomb experiment and international law, Yale 

Law Journal , Vol 64, April 1955, p.p 629-647. 
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ميؿ مربع ال يمكف أف يتفؽ مع حرية المبلحة في البحار العالية وما يعموىا مف مجاؿ 
إلى األضرار التي أصابت الصياديف اليابانييف والتموث  "E. Margolisكما أشار " . ٔجوي(

ىذا التداخؿ  يؾ نتيجة التجارب الذرية األمريكية في الباسيفيكالذي لحؽ باألسما                        وذكر ) أف  
وبعد أف  .ٕ            ً                                                              يعتبر انتياكا  لقاعدة القانوف الدولي الخاصة بحرية الصيد في البحار العالية (

أشار إلى إدانة الرأي العاـ العالمي ليذا التمويث الذي يدمر مارد الثروة الطبيعية لمبحار 
ً  قالو قائبل  العالية ختـ م                                                 ً           ) إف  قوانيف اإلنسانية وقانوف األمـ تتطمب الكؼ فورا  عف تجارب         

    . ٖالقنابؿ النووية الحرارية في المحيط الباسيفيكي (
                                                                                          والحقيقة أف  مبدأ حرية البحر العالي يعتبر مف المبادئ األساسية والتقميدية في القانوف الدولي 

والمادة  ٜٛ٘ٔف اتفاقية جنيؼ لمبحر العالي لعاـ وقد نصت عميو صراحة المادة الثانية م
المبادئ العامة  ٕٜٛٔ( مف اتفاقية ٕٓٗ, كما حددت المادة )ٕٜٛٔ( مف اتفاقية ٚٛ)

 إلجراء البحث العممي البحري في البحر العالي بأربعة مبادئ كاآلتي :
 وحدىا. السممية لؤلغراض يجري أف -
 االتفاقية. ىذه عم تتفؽ مناسبة عممية وطرؽ بوسائؿ يجري أف -
 المتفقة لمبحار األخرى المشروعة االستخداـ ألوجو تبريره يمكف ال بشكؿ يتعرض أال -

 االتفاقية. ىذه مع
 عمييا. والحفاظ البحرية البيئة بحماية المتعقمة الصمة ذات األنظمة لكافة     ً وفقا   يجري أف -

                                                           
1-Emanuel Margolis , The Hydrogen Bomb experiment and international law, Yale 

Law Journal , Vol 64, April 1955, p 635. He said ( No state can exercise sovereignty 

over the high seas in time of peace … The establishment there of a 400,000 square 

mile " warning area " cannot be reconciled with freedom of navigation on the high seas 

and in the air space above the seas ).   
2-Emanuel Margolis , The Hydrogen Bomb experiment and international law, Yale 

Law Journal , Vol 64, April 1955, p 640. He said ( That this interruption is a violation 

of the international law rule of freedom of fisheries on the high seas ). 
3-Emanuel Margolis , The Hydrogen Bomb experiment and international law, Yale 

Law Journal , Vol 64, April 1955, p 647. He said ( The laws of humanity suggest and 

the law of nation requires immediate Cessation of thermonuclear experiments in the 

Pacific ). 
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( مف االتفاقية التي تقضي ٛٛ)                       ً                                   وجاء المبدأ األوؿ تجسيدا  لمقاعدة األساسية الواردة في المادة
 .ٔبتخصيص أعالي البحار لؤلغراض السممية

ذثاـواذذ:ذإجراءذاؾتجاربذاؾنووقةذوؿعارضتهاذؾالستعمالذاؾدلميذؾلبحارذ ذذ ذ ذ ذذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذًذذ ذ ذ.ذذذ

تعرضت لجنة القانوف الدولي لمشكمة إجراء التجارب النووية في أعالي البحار أثناء بحثيا 
ولـ تتخذ أي موقؼ واضح منيا,  ٜٙ٘ٔنة في العاـ لمشروع اتفاقيات البحار في دورتيا الثام

" اعتبار التصريح اآلتي فرانسواواقترح المقرر الخاص ليذا الموضوع في المجنة األستاذ " 
    ً                                                                             أساسا  لممناقشة ) ال تتضمف حرية البحر العالي الحؽ باستعمالو بصورة تمنع الدوؿ األخرى 

                 إف  البحث العممي     ً              ووفقا  ليذا القيد ف, ٕبصورة غير معقولة مف االستفادة مف تمؾ الحرية
شرعية التجارب الذرية يجب أف )                          مسموح بيا(, كما أعمف أف  ة غير وتجارب األسمحة الجديد

                                ؛ إال أف  لجنة القانوف الدولي لـ ( تحدد بقرار تحكيمي أو قضائي باالستناد إلى معيار معقوؿ
ن   لذرية يجب أف ينظر إلييا باالعتماد عمى              أف  التجارب ا رأتما                           تذىب وفؽ ىذا المذىب وا 

                                                                               مبدأ أف  الدوؿ ممزمة باالمتناع عف كؿ عمؿ يمكف أف يؤدي إلى اإلضرار باستعماؿ البحر 
                                            كما أف  مؤتمر جنيؼ لـ ينجح بالنص عمى حؿ ىذه  .ٖالعالي مف قبؿ رعايا الدوؿ األخرى

دة في المادة الثانية مف اتفاقية البحر المشكمة باستثناء إيراده عبارة " االستعماؿ المعقوؿ" الوار 
موضوع التجارب الذرية في  ٜٛ٘ٔ, في حيف أحاؿ مؤتمر جنيؼ عاـ ٜٛ٘ٔالعالي لعاـ 

                                                           
1-Robert McCorquodale & Martin Dixon ,Cases and Materials on international law, 

Oxford university press و Fourth Edition, New York  ,2003 , P 390 . 
" التي نظرتيا Case  Lotus لوتس" في رأيو المخالؼ في قضية " Mooreسبؽ أف أعمف القاضي "  -ٕ

عدـ جواز التعرض لممبلحة في البحار العالية ألي سبب كاف عدا حالة  ٕٜٚٔالمحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي عاـ 
 :انظرلتي تخوؿ حؽ الدفاع الشرعي, القرصنة أو في الحاالت االستثنائية ا

 C.P.J.I, Série A,No.10, Judgment  No.  9., Opinion Dissidente de M. MOORE, p 69, 

He said (( Conformément au principe de l'égalité des ةtats indépendants, toutes nations 

ont un droit égal à faire usage, d'une façon ininterrompue, pour leur navigation, des 

parties de l'océan qui n'appartiennent à personne ; et aucun ةtat n'est autorisé à 

intervenir dans le trafic maritime d'un autre en haute mer, en temps de paix, sauf le cas 

de piraterie du droit des gens ou dans certains cas extraordinaires de légitime defense ). 
3-G.Fischer, Droit international et experimentation des armes nucléaire,A.F.D.I,1956, 

p 313. 
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                                                                ً                   البحر العالي إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لتتخذ ما تراه مناسبا  بشأنو, وذلؾ بسبب 
 .ٔالخبلؼ الذي نشب بيف الدوؿ بشأنو

جميع الدوؿ بعدـ تمويث  ٜٛ٘ٔاتفاقية جنيؼ لمبحر العالي لعاـ ( مف ٕ٘وقد ألزمت المادة )
                       , ورأى بعض الفقياء أف  ٕالبحر بإغراؽ النفايات المشعة فيو أو إجراء التجارب بالمواد المشعة

( ٛٛفي المادة ) ٕٜٛٔىذه المادة تشمؿ نتائج التفجيرات الذرية, في حيف اكتفت اتفاقية عاـ 
( التي ٕٓٗ, وأوردت مبادئ المادة )ٖالية لؤلغراض السممية () تخصص البحار الع بالقوؿ

                                          ً                                  سبؽ ذكرىا, ورغـ أف  ىذه النصوص تتضمف تحريما  لتجارب السبلح النووي إال أف  األمر 
                                                                           غير واضح تماـ الوضوح, وقد يؤدي إلى الخبلؼ والمنازعات, وباإلضافة إلى ذلؾ فإف  

د في وثائؽ دولية أخرى سواء عف طريؽ االتفاؽ تحريـ إجراء التجارب الذرية في البحار تأك
الصريح أو بصورة غير مباشرة عف طريؽ تحريـ استخداـ الطاقة الذرية لؤلغراض العسكرية, 
إلى جانب وجود قواعد عرفية تحكـ ىذا الموضوع, فيناؾ اتفاقيات تحـر إجراء التجارب 

الثانية عمى أساس معاىدات  الذرية عمى دوؿ معينة كالدوؿ المنيزمة في الحرب العالمية
 ٜٗ٘ٔتشريف األوؿ/أكتوبر ٖٕ                            ً                            السبلـ, كألمانيا االتحادية وفقا  التفاقات باريس المعقودة في 

                          ً          ودوؿ أمريكا البلتينية وفقا  لمعاىدة  ٜ٘٘ٔأيار/مايو  ٘ٔ           ً                       والنمسا وفقا  لممعاىدة المعقودة في 
ـ األسمحة الذرية في أمريكا التي تحر  ٜٚٙٔشباط/فبراير  ٗٔ" المعقودة فيتالتيمولكو" 

, ٜٛٙٔالبلتينية, وكؿ الدوؿ المتعاقدة في معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ 
باإلضافة إلى المعاىدة التي تحـر إجراء التجارب الذرية في بعض المجاالت البحرية كالقطب 

اىدة الحظر الشامؿ , ومعٗالجنوبي وأمريكا البلتينية وقيعاف البحار والمحيطات بصورة عامة
التي تحظر جميع تفجيرات التجارب النووية لؤلغراض  ٜٜٙٔإلجراء التجارب النووية لعاـ 

                                                  ً                      ً  العسكرية, أو ألي غرض آخر وفي جميع البيئات وال تضع حدا  أدنى ينطبؽ الحظر بدءا  

                                                           
 .ٗٓٔ, ص ذكره مرجع سبؽ محمد الحاج حمود, -1

2-Ian Brownlie CBE ,QC, Basic Documents In International Law , Oxford University 

press. New York , Fifth Edition ,2002 , p79. 
3-Robert McCorquodale & Martin Dixon ,Cases and Materials on international law, 

Oxford university press , Fourth Edition, New York  ,2003 , P 390 . 
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النووية                                                                               منو, لذلؾ فإف  اليدؼ الرئيس لممعاىدة ىو المساىمة الفعالة في منع انتشار األسمحة 
 بجميع وجوىو وفي عممية نزع السبلح النووي. 

وحددت المادة األولى مف معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية االلتزامات األساسية التي 
 :ٔتقع عمى عاتؽ الدوؿ األطراؼ حيث نصت عمى اآلتي

أو أي تتعيد كؿ دولة طرؼ بعدـ إجراء أي تفجير مف تفجيرات تجارب األسمحة النووية,  -ٔ
تفجير نووي آخر وبحظر أي تفجير نووي مف ىذا القبيؿ, في أي مكاف يخضع لواليتيا 

 سيطرتيا.
, باالمتناع عف التسبب في إجراء أي تفجير مف تفجيرات تجارب تتعيد كؿ دولة طرؼ -ٕ

طريقة  ةاألسمحة النووية, أو أي تفجير نووي آخر, أو التشجيع عميو أو المشاركة فيو بأي
 كانت.

                                                                                    ما بالنسبة لبعض فقياء القانوف فإف  حرية أعالي البحار تعني أف  ىذه المنطقة ال يمكف أف أ
تكوف خاضعة لمممكية الوطنية, وال يمكف ألية دولة, وكذلؾ ليس ليا حؽ ممارسة 
اختصاصات في أي جزء مف أعالي البحار, وبيذا يكوف استعماليا ) أي البحار( إلجراء 

النووية بصورة منفردة ىو أمر معارض لواجب االمتناع عف إجراء التجارب عمى األسمحة 
                                                           ً       ً        التجارب عمى األسمحة النووية مف جانب إحدى الدوؿ, وىو كذلؾ أمرا  معارضا  لواجب 
استعماؿ أعالي البحار مع األخذ بعيف االعتبار مصالح الدوؿ األخرى في ممارسة الحرية 

       ً  وىو أيضا   ٜٛ٘ٔقية جنيؼ لمبحر العالي لعاـ فيو, وىذا ما أكدتو المادة الثانية مف اتفا
األمـ المتحدة  ة( مف اتفاقيٛٛمعارض لواجب استعمالو لؤلغراض السممية المثبت في المادة )

, وىذا يمنع أية دولة مف اتخاذ منطقة مف أعالي البحار إلجراء ىذا النوع مف ٕٕٜٛٔلعاـ 
                                         اتات والحيوانات في البحار, إضافة إلى أف  جسيمة عمى النب  ً ا                       ُ          التجارب النووية التي ت سبب آثار 

                            ً                                                  إجراء ىذه التجارب سيشكؿ عائقا  أماـ استعماؿ البحر العالي كمنطقة جماعية ومشتركة 
                                                                     خاصة وأن و لـ تعرؼ حتى اآلف أية منظومة قادرة عمى إبطاؿ احتماالت التموث ٖلئلنسانية

                                                           
1-United Nations , General Assembly , document No , A/50/1027. 

2-Robert McCorquodale & Martin Dixon ,Cases and Materials on international law, 

Oxford university press و Fourth Edition, New York  ,2003 , p390 . 
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طور كبير في أنظمة مكافحة التي تسببيا التجارب والفضبلت النووية بالرغـ مف وجود ت
خفاء الفضبلت النووية.                                  التموث وا 

فقد  ٜٛ٘ٔ( مف اتفاقية جنيؼ ألعالي البحار لعاـ ٔف ) ؼو أما المادة الخامسة والعشر 
لى تغطيس الفضبلت                                                                                  ألزمت جميع الدوؿ باتخاذ الوسائؿ الكفيمة لمنع التموث في البحر وا 

ألنظمة التي يمكف أف تصدرىا المنظمات الدولية النووية مع األخذ بعيف االعتبار القواعد وا
ّ                                          نص ت االتفاقية الدولية لسبلمة الحياة اإلنسانية  ٜٓٙٔالمتخصصة, وفي تطور الحؽ عاـ   

                                                                                   في البحر الموقعة في لندف في المادة السادسة مف الفصؿ الثامف عمى أف  السمطات اإلدارية 
الوسائؿ الكفيمة بضماف الحماية ضد  لمدولة المسجمة فييا السفينة ) يجب عمييا أف تتخذ

اإلشعاعات الضارة وضد المخاطر األخرى ذات األصؿ النووي لحماية طاقـ السفينة والركاب 
( مف ٖٕ٘. كما نصت المادة )ٔأو الجميور أو لخطوط المبلحة ولؤلغذية ولمثروات المائية (

دوؿ ممزمة بإتماـ واجباتيا             عمى أف  ) ال ٕٜٛٔاتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ 
الدولية فيما يتعمؽ بحماية وحفظ البيئة البحرية وتكوف مسؤولة بما ينسجـ مع القانوف الدولي, 
وأف تضمف الدوؿ تطبيؽ نظميا القانونية بشأف المواد التي تسمح بالتعويض الفوري والمناسب 

ة مف قبؿ األشخاص أو اإلصبلحات األخرى لؤلضرار المتسببة عف تموث البيئة البحري
الطبيعييف أو القانونييف الخاضعيف الختصاصيـ القانوني, ومف أجؿ ضماف التعويض الفوري 
                                                                                   والمناسب لكؿ األضرار الناجمة عف تموث البيئة البحرية فإف  عمى الدوؿ أف تتعاوف لتطبيؽ 

وليات والواجبات القانوف الدولي القائـ, وفي التطور البلحؽ لمقانوف الدولي فيما يتعمؽ بالمسؤ 
المتعمقة بتقدير اإلضرار وتعويضاتيا وطرؽ فض المنازعات المتعمقة بالموضوع وكؿ ما ينشأ 

) التأميف اإللزامي, مف دفع التعويضات المناسبة, مثؿ: عف استحضار المعايير واإلجراءات 
نشاء صندوؽ لمتعويضات (. وقد جاءت ىذه المادة أكثر وضوحا  مف سابقاتيا حيث  ألزمت                                                         ً                  وا 

الدوؿ بضرورة التعاوف مع المنظمات الدولية بشكؿ عاـ والمنظمة االستشارية الدولية البحرية 
                                                                             ً  بشكؿ خاص بكؿ ما يتعمؽ بحماية وحفظ البيئة البحرية وجعمت إتماـ ىذا الواجب إتماما  
لواجب دولي وذلؾ عندما نصت عمى تطبيؽ ىذا الواجب, بما ينسجـ مع قواعد ومبادئ 

                    ً                                                     دولي, كما تضمنت واجبا  آخر في فقرتيا الثانية يخص القانوف الداخمي لمدوؿ مف القانوف ال
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أجؿ وضع التسييبلت أماـ النظـ القانونية الداخمية التي تسمح بالتعويض الفوري والمناسب 
ضرار المتسببة عف التموث في البيئة البحرية, وىذا الواجب يضع ومعالجات أخرى عف األ

وطني بوضع النظـ القانونية المناسبة فيما يتعمؽ بالموضوع, إضافة إلى     ً               واجبا  عمى المشرع ال
الواجبات واإلجراءات التي نصت عمييا الفقرة الثالثة مف ىذه المادة التي تتعمؽ بإجراءات 

 .     ٔالتعويض عف األضرار الناجمة عف تموث البيئة البحرية بشكؿ فوري ومناسب
لتجارب األسمحة الذرية في البحار العالية مع ما يتبع ذلؾ                        يتضح أف  إجراء دولة ما مما تقدم

                                                                              ً  مف إغبلؽ مناطؽ شاسعة في البحر العالي ومنع المبلحة والصيد فييا والطيراف فوقيا نظرا  
لممخاطر الشديدة وقت التجربة والتموث الذي يستمر لفترات طويمة بعدىا يعتبر مخالفة 

ا مف حريات وحقوؽ الدوؿ األخرى في البحر صريحة لمبدأ حرية البحار, وما يتفرع عني
خضاع جزء مف البحر العالي لسيادة ىذه الدولة ولو لفترة مؤقتة مما يتعارض مع                                                                                      العالي, وا 
أحكاـ القانوف الدولي العرفية واالتفاقية في ىذا الخصوص, وال يقدح في ذلؾ أي مبرر أو 

الدولة التي تقـو بمثؿ ىذه  قياس مما أورده دعاة مشروعية ىذه التجارب, ولذلؾ تتحمؿ
التجارب في البحر العالي المسؤولية بما تستتبعو مف االلتزاـ بتعويض األضرار التي تصيب 

 غيرىا مف الدوؿ نتيجة عمميا غير المشروع ىذا. 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثاؾثاذذ:ذؿوؼفذاؾقضاءذاؾدوؾيذؿنذإجراءذاؾتجاربذاؾترقةذيفذاؾبحار.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذًذذ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ف كاف القضاء الدولي بمنأى عف المجادالت التي ثارت حوؿ مشروعية التجارب الذرية                                                                                وا 
               ُ                                                               مريكية إال أن و د عي لبحث مشروعية التجارب الذرية الفرنسية التي تجرييا في المحيط األ

                        ً                 ُ                                 , ويكاد اتجاىو يكوف واضحا  منذ أوؿ إجراء ط مب منو اتخاذه في الدعاوى المقامة يالباسيفيك
, لذلؾ يمكننا استخبلص موقؼ القضاء ٖٜٚٔمف كؿ مف أستراليا ونيوزلندا ضد فرنسا سنة 

 إجراء التجارب النووية في البحار مف خبلؿ ىاتيف القضيتيف. الدولي مف
ذدعوىذأسرتاؾواذضدذػرـدا:

إلى محكمة العدؿ الدولية ضد  ٖٜٚٔأيار/مايو  ٜتقدمت أستراليا بعريضة دعواىا في  
فرنسا طالبة مف المحكمة الحكـ بعدـ مشروعية استمرار التجارب الفرنسية لؤلسمحة الذرية في 

صدار األمر المحيط الباسي                                                                        فيكي الجنوبي لمخالفتيا لقواعد القانوف الدولي المعموؿ بيا, وا 
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لمحكومة الفرنسية بالكؼ عف إجراء ىذه التجارب وطمبت مف المحكمة ريثما يصدر الحكـ 
النيائي في القضية اتخاذ اإلجراءات التحفظية المناسبة بأف تطمب مف الحكومة الفرنسية 

. وقد  ً                             را  لصدور حكـ المحكمة في القضيةة في الجو انتظاالكؼ عف إجراء أي تجارب ذري
                                   عمى أساس أف  إعبلف الحكومة الفرنسية ٔدفعت فرنسا بعدـ اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

                                            ً         بقبوليا الخضوع لقضاء محكمة العدؿ الدولية وفقا  لممادة  ٜٙٙٔأيار/مايو  ٕٓالصادر في 
استبعد في الفقرة الثالثة منيا قبوؿ اختصاص ( مف النظاـ األساسي ليذه المحكمة ٕ) ؼ ٖٙ

المحكمة بالنسبة لمقضايا الخاصة بالنشاطات المتعمقة بالدفاع الوطني, وىو ما ينطبؽ عمى 
ىذه القضية الخاصة بالتجارب الذرية الفرنسية في المحيط الباسيفيكي, وقد أصدرت المحكمة 

القاضي بأف ) تكؼ  ٖٜٚٔف/يونيو حزيرا ٕٕأمرىا بأغمبية ثمانية أصوات مقابؿ ستة في 
الحكومة الفرنسية عف إجراء التجارب الذرية التي تسبب تساقط الغبار الذري عمى إقميـ 
أستراليا ( وذلؾ بصفة مؤقتة لحيف صدور الحكـ النيائي في الدعوى, وأخذت المحكمة في 

بعريضة الدعوى  حيثيات قرارىا ىذا بوجية نظر الحكومة األسترالية إذ استندت إلى ما ورد
 األسترالية مف أسانيد لدعواىا تتمخص بما يمي: 

                                                                                 إف  سقوط الغبار الذري المشع الناتج عف التجارب الذرية الفرنسية عمى إقميـ أستراليا  -ٔ
                                                                  ً                      وانتشاره في المجاؿ الجوي األسترالي دوف موافقة مف أستراليا يعتبر خرقا  لسيادة أستراليا عمى 

حقيا في تقرير األعماؿ التي تجري عمى إقميميا وخاصة تقرير إمكانية إقميميا, واعتداء عمى 
 تعرضيا وسكانيا لئلشعاعات.

                                                                                   إف  ما تسببو التجارب الذرية الفرنسية مف إعاقة لمسفف والطائرات في البحر العالي, وفي  -ٕ
اعدة                                                                           ً    المجاؿ الجوي الذي يعموه مف تمويث لمبحر العالي بالغبار الذري المشع يشكؿ خرقا  لق

 العالي.حرية البحر 
                                                                               إف  إصدار الحكومة الفرنسية عدة بيانات عف عزميا إجراء سمسمة جديدة مف التجارب في  -ٖ

عبلنيا أماـ البرلماف الفرنسي في  عزميا ٖٜٚٔأيار/مايو  ٕ                                                            الجو في المحيط الباسيفيكي وا 
ت أستراليا وغيرىا عمى االستمرار في برنامج التجارب الذرية المقرر دوف تعديؿ رغـ احتجاجا

                                                           
1-International Court Of Justice , Reports of Judgments , Advisory of Opinions and 

Orders, Nuclear Tests Case (AUSTRALIA c. FRANCE) Order of 22 June 1973, 

General list No. 58, Para 15, p 102. 
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, ولما كانت التجارب الذرية ٔ                                   ً                   مف الدوؿ يؤكد احتماؿ قياـ فرنسا فورا  بتجارب ذرية جديدة
الفرنسية السابقة في الباسيفيكي قد نتج عنيا سقوط الغبار الذري فوؽ مساحة كبيرة مف اإلقميـ 

 ً             را  مف العناصر                                                            ً     األسترالي ونصؼ الكرة األرضية الجنوبي بصفة عامة مما أحدث تركيزا  كبي
ّ  المشعة في الموارد الطبيعية ورفع جرعة اإلشعاع الذي يتعرض لو سكاف ىذه المنطقة, فإف                                                                                 
                                                     ً                       أي ترسيب جديد لممواد المشعة عمى أرض أستراليا يشكؿ خطرا  عمى أستراليا وسكانيا 

 .ٕويصيبيا بأضرار لف يكوف باإلمكاف إصبلحيا
                                             أف  المعمومات المتوافرة لدى المحكمة بما فييا وأضافت المحكمة في حيثيات تبرير قرارىا ) 

تقارير المجنة العميا لؤلمـ المتحدة الخاصة بدراسة آثار اإلشعاعات الضارة المقدمة عف 
ال تستبعد احتماؿ حدوث أضرار عمى أستراليا نتيجة ترسيب  ٖٜٚٔإلى  ٜٛ٘ٔاألعواـ مف 

 .ٖألسترالي (المواد المشعة الناتجة عف ىذه التجارب عمى اإلقميـ ا

استعراض حيثيات قرار المحكمة مدى قناعتيا باألضرار التي يمكف أف  خبلؿ ويتضح مف
        ً                                                  ال اعتمادا  عمى ما ورد بعريضة الدعوى االسترالية فقط ؛ بؿ مما  النووية تجاربالتنتج عف 

لمتحدة توافر لممحكمة مف أدلة قائمة عمى التقارير العممية الصادرة عف المجنة التابعة لؤلمـ ا
, وبصرؼ النظر عف ىذه التجاربالخاصة بدراسة آثار اإلشعاعات الضارة الناتجة عف 

في قرارىا  نرىنا                                                               اختصاص المحكمة مف عدمو بنظر ىذه القضية وحكميا في الموضوع فإن  
                                            ً                        المؤقت ىذا إدانة ليذه التجارب باعتبارىا خرقا  لقواعد القانوف الدولي.

                                                           
1
-International Court Of Justice , Reports of Judgments , Advisory of Opinions and 

Orders, Nuclear Tests Case (AUSTRALIA c. FRANCE) op.cit, Para 25, p 102. 
اإلشعاعات                            تجاربيا ستتوقؼ ودفعت بأف      أف  مف جانبيا أكدت فرنسا مشروعية تصرفيا ولـ تعط أي إشارة عمى  -ٕ

التي نتجت عف تجاربيا النووي والتي تساقطت عمى األراضي االسترالية كانت متناىية الصغر وغير ذات أىمية, 
 : انظر,  أستراليا                   ً               وبالتالي ال تشكؿ خطرا  عمى صحة سكاف 

International Court of Justice, Nuclear Tests Case ( Australia, France, op.cit , p 258. 
3
- International Court Of Justice , Reports of Judgments , Advisory of Opinions and 

Orders, Nuclear Tests Case (AUSTRALIA c. FRANCE) ORDER OF 22 JUNE 1973, 

General list No. 58, p 105. (Whereas for the  purpose  of the  present  proceedings  it 

suffices  to observe  that the information submitted  to the Court, including Reports of  

the  United  Nations  Scientific Committee  on  the  Effects of  Atomic Radiation  

between  1958 and  1972, does not exclude  the possibility  that damage  to Australia  

might  be  shown  to  be caused  by  the  deposit   on Australian territory of radio-active 

fall-out resulting  from such tests and to be  irreparable). 
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دعوىذـووزقلنداذضدذػرـداذ
1

ذ:ذ

إلى محكمة العدؿ الدولية طالبة  ٖٜٚٔأيار/مايو  ٜتقدمت نيوزيمندا بعريضة دعواىا في 
                                                                                ً  الحكـ باعتبار التجارب الذرية الفرنسية في الجو في جنوب المحيط الباسيفيكي تشكؿ خرقا  
ف  أي تجارب ذرية جديدة تجرييا فرنسا تعتبر انتياكا  جديدا  ليذه                                                                             ً      ً       لحقوؽ نيوزيمندا الدولية وا 

                                         أف تأمر المحكمة فرنسا بالكؼ  عف إجراء أي  ٖٜٚٔأيار/مايو  ٗٔلحقوؽ, وطمبت في ا
تجارب ذرية تؤدي إلى سقوط الغبار الذري عمييا كإجراء تحفظي حتى يتـ الفصؿ في القضية 

ً                                 وبناء  عمى ذلؾ أصدرت المحكمة أمرىا في                  القاضي بأف تكؼ   ٖٜٚٔحزيراف/يونيو  ٕٕ    
الذرية التي تسبب تساقط الغبار الذري عمى أراضي نيوزيمندا فرنسا عف إجراء التجارب 

رارىا في قضية والجزر التابعة ليا, وقد وردت حيثيات قرار المحكمة مطابقة لحيثيات ق
 .أستراليا ضد فرنسا

ذؿوؼفذػرـداذؿنذاؾقضوتنيذ:ذ

امتنعت الحكومة الفرنسية عف الحضور أماـ المحكمة مكتفية بدفاعيا بعدـ اختصاص 
محكمة بنظر الدعوى في كتاب أودعتو لدى قمـ المحكمة بيذا الشأف, ولـ تودع مذكرات ال

بالرد عمى مذكرات كؿ مف أستراليا ونيوزيمندا بخصوص اختصاص المحكمة ولـ تحضر 
التي ترافع فييا مندوبو كؿ مف أستراليا ونيوزيمندا  ٜٗٚٔجمسات المحكمة في تموز/ يوليو 
 ظر الدعوى.بخصوص اختصاص المحكمة بن

                            ً      َ                                              وأصدرت الحكومة الفرنسية كتابا  أبيض  عف تجاربيا الذرية في الباسيفيكي لمرد فيو عمى 
           ُ    ن و ما لـ ت تخذ إدعاوى كؿ مف أستراليا ونيوزيمندا ضدىا, وقد استيمت ىذا الكتاب بالقوؿ 

الذي إجراءات فعمية لنزع السبلح العالمي, كما طالبت وال تزاؿ تطالب الحكومة الفرنسية و 
                                                                           سيحقؽ حظر األسمحة النووية وصناعتيا وتدمير الموجود منيا تحت إشراؼ دولي, فإف  
الحكومة الفرنسية ستستمر في سياستيا الدفاعية التي تتضمف إعداد السبلح النووي الضروري 
                                                                                ألمنيا واستقبلليا, ثـ  لخصت أوجو دفاعيا عف تجاربيا الذرية في الباسيفيكي عمى النحو 

 : ٕاآلتي

                                                           
1
-International Court of Justice, Nuclear Tests Case ( New Zealand, France) ,20 

December 1974,  General list , No 59, p 458. 
 .ٖٜٕص, سمير فاضؿ, مرجع سبؽ ذكره -ٕ
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                                                                       أن يا اتخذت جميع االحتياطات لكي ال تتسبب ىذه التجارب بأي أضرار لئلنساف أو  -ٔ
 لمحيوانات أو لمنباتات .

وعي فييا أف تكوف  -ٕ                                                       ُ                  اختيرت مواقع التجارب بحيث توفر احتياطات األمف الكافية ور 
خالية مف السكاف وبعيدة عف الخطوط التجارية البحرية والجوية وعمى بعد كبير عف 

المأىولة, فجميع المدف اليامة في نيوزيمندا وأستراليا والقارة األمريكية تبعد  المناطؽ
 كـ مف منطقة التجارب.  ٓٓٓٗأكثر مف 

                                                                      أف  تحديد مناطؽ األمف المحظورة لـ يصادؼ صعوبات ألف  مناطؽ التجارب تتميز  -ٖ
بقمة كثافة السكاف وضعؼ حركة النقؿ البحري والجوي فييا مما ال يشكؿ إعاقة 

 تذكر لحركة المبلحة البحرية والجوية أو حركة الصيد.

                                                                      إف  ىذه التجارب ال تخالؼ مف ناحية أخرى أي نص في القانوف الدولي المعموؿ   -ٗ
                                         ً                                      بو, وال يوجد ما يبرر تقييـ ىذه التجارب وفقا  لقواعد جديدة يجيميا القانوف الوضعي, 

عمى تجارب الدوؿ األخرى,             ً       ً                              وتختمؼ اختبلفا  أساسيا  مع القواعد التي سبؽ تطبيقيا 
     ُ                                                              وقد أ نشئت محطات في المناطؽ القريبة مف مناطؽ التفجير لمراقبة التموث 
اإلشعاعي الناتج عف ىذه التجارب وترسؿ فرنسا نتائج أبحاث ىذه المحطات إلى 
المجنة العممية لدراسة آثار اإلشعاعات الذرية التابعة لؤلمـ المتحدة في تقرير سنوي 

لمندوبي الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة, وأثبتت ىذه التقارير  تسمـ صورة منو
                                                                             وتقارير المجنة العممية لئلشعاعات الذرية أف  العناصر المشعة الناتجة عف التجارب 

 الفرنسية ضئيمة لمغاية بالنسبة لما نتج عف التجارب السابقة لمدوؿ األخرى .
أستراليا ونيوزيمندا لبياف مخالفة التجارب أما عف األسانيد القانونية التي قدمتيا كؿ مف 

                                                                                    الفرنسية لقواعد القانوف الدولي, فقد ردت الحكومة الفرنسية عمييا في كتابيا األبيض بأف  
أستراليا ونيوزيمندا قد أقرتا بمشروعية التجارب في الجو التي أجرتيا كؿ مف الواليات المتحدة 

قواعد القانوف الدولي الوضعي يبرر الحكـ عمى وبريطانيا العظمى, ولـ يطرأ أي تعديؿ عمى 
                                                                                      التجارب الفرنسية عمى نحو يخالؼ الحكـ عمى التجارب األمريكية والبريطانية, مما يعني أن يا 

 .ٔال تخالؼ في الواقع أي قاعدة مف قواعد القانوف الدولي الوضعي
                                                           

ونيوزيمندا ضد  أسترالياحكميا في قضيتي  ٜٗٚٔكانوف األوؿ/ديسمبر  ٕٓأصدرت محكمة العدؿ الدولية في  -ٔ
المحكمة لـ       وأف  , مستنفذتيف لمطالبيماا تيف أصبحتالدعو                                                فرنسا بخصوص التجارب الذرية ويقضي الحكماف بأف  
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                 وما تـ  خبلليا مف حيثيات الدعوى المقامة أماـ محكمة العدؿ الدولية  استعراضخبلؿ ومف 
لـ تستند إلى دفوع قانونية تجيز ليا إجراء الحكومة الفرنسية                           دفوع وحجج قانونية نرى أف  

التجارب عمى ىذه حقيا في إجراء تجاربيا الذرية في المحيط الباسيفيكي؛ لذلؾ أقامت فرنسا 
              حقيقة أف  ىذه , والةالدولي عمى الساحةمكانتيا تقوية اعتبارات سياسية وعسكرية تتعمؽ ب

          ً       ً              ي ثبت عمميا  وعمميا  أن يا تتأثر تالدولي ال المجتمعاالعتبارات ال يمكف ترجيحيا عمى مصالح 
يتضح كما                                                 ً                           إلى حد بعيد بإجراء التجارب عمى األسمحة الذرية أيا  كانت الدولة التي تباشرىا.
أف تنتج عف  مف خبلؿ استعراض حيثيات قرار المحكمة مدى قناعتيا باألضرار التي يمكف

                        ً                                                        التجارب النووية ال اعتمادا  عمى ما ورد بعريضة الدعوى االسترالية فقط ؛ بؿ مما توافر 
لممحكمة مف أدلة قائمة عمى التقارير العممية الصادرة عف المجنة التابعة لؤلمـ المتحدة 
الخاصة بدراسة آثار اإلشعاعات الضارة الناتجة عف ىذه التجارب, وبصرؼ النظر عف 

                                                                           صاص المحكمة مف عدمو بنظر ىذه القضية وحكميا في الموضوع فإن نا نرى في قرارىا اخت
                                            ً                        المؤقت ىذا إدانة ليذه التجارب باعتبارىا خرقا  لقواعد القانوف الدولي.

                                                                                                                                                          

يف تالموضوع األصمي والحقيقي لمدعو                                وورد في حيثيات ىذه األحكاـ أف   ,شأنيمابدار قرار تعد مطالبة بإص
ونيوزيمندا بوقؼ التجارب الذرية الفرنسية في الباسيفيكي, ولما كانت فرنسا قد  أسترالياينحصر في مطالبة كؿ مف 

باسيفيكي فور االنتياء مف أعمنت في عدة تصريحات رسمية عف عزميا إيقاؼ تجاربيا في الجو في جنوب ال
فرنسا تتحمؿ مسؤولية تنفيذ ىذه التعيدات فمـ يعد ىناؾ موضوع لمدعوى يقضي     ف  إ, وحيث ٜٗٚٔسمسمة تجارب 

 : انظرونيوزيمندا ,  أستراليااالستمرار فييا إذ تحققت مطالب كؿ مف 
International Court of Justice, Nuclear Tests Case ( Australia, France), op.cit ,p 272. 
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ذاملبحثذالثاني

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالضوابطذواحملدداتذالقانونوةذوالدواسوةذالستخدامذالطاقةذالنوويةذذ

ذيفذاألغراضذالدلموة

       

ً                               " سواء  بما حممتو ىذه الثورة مف فتوح الثورة الذرية قرف " كاف ف                            يمكف القوؿ إف  القرف العشري      
أو بما ألحقتو باإلنسانية مف كوارث  ,لسمميةعممية الستخداـ الطاقة النووية في األغراض ا

خالؿ الحرب العالمية الثانية "ىيروشيما" و" ناغازاكي" بقنبمتيف نوويتيف ينتي تمثمت بقصؼ مد
 راح ضحيتيما اآلالؼ مف السكاف المدنييف, وتسببتا بأضرار بالغة عمى البيئة والحيواف

 والنبات...! 
 أزمة طاقةستكوف سمتو األساسية               مف المؤكد أف  ف فقد بات الحادي والعشرو أما القرف 
األمر الذي  ,, وزيادة السكاف, وتنامي االىتماـ بالبيئةفي ظؿ تضخـ الطمب عمييامتسارعة, 

باتجاه جعؿ العديد مف الدوؿ المتقدمة تعكؼ عمى وضع خطط مستقبمية لتطوير إمكاناتيا 
الصيف عمى سبيؿ المثاؿ وضعت خطط , ف1االىتماـ المتجدد بجيؿ جديد مف الطاقة النووية

 لمضاعفة االستفادة مف الطاقة النووية في توليد الكيرباء بمقدار خمسة أضعاؼ حتى العاـ

                                                           
حزيراف/يونيو  03بتاريخ  أللمانيالبرلماف ا تصديؽعف الطاقة النووية بعد التخمي , ولألبد, ألمانياقررت  -1

غالؽ كؿ     عد     ي   "أنجيال ميركل"مشروع قرار طرحتو حكومة المستشارة  عمى 1311                                          ؿ قانوف استخداـ الطاقة النووية وا 
كما أقر البرلماف حزمة  .1311مفاعالت البالد النووية, والتحوؿ إلى مصادر الطاقة البيئية والمتجددة بحموؿ 

لتطبيؽ التحوؿ التاريخي أللمانيا باتجاه التخمي عف الطاقة النووية في ألمانيا ؼ الحاكـ قوانيف اقترحيا االئتال
تتضمف ىذه الحزمة خطوات لتوسيع شبكات الكيرباء في ألمانيا بشكؿ أسرع , و لصالح مصادر الطاقة المتجددة

صديؽ لمبيئة بشكؿ واسع حتى  وتحسيف ترشيد استيالؾ األبنية لمطاقة وزيادة حصة التيار الكيربائي المنتج بشكؿ
مف نواب االئتالؼ الحكومي المكوف مف الحزب المسيحي  310 وصوت عمى مشروع القرار .1313عاـ 

الديمقراطي والمسيحي االجتماعي البافاري الديمقراطي الحر وحزبي االشتراكي الديمقراطي والخضر المعارضيف, 
لمشروع       ً ووفقا   ض, فيما امتنع ثمانية نواب عف التصويت.معظميـ مف حزب اليسار المعار       ً نائبا   97وعارضو 

, عمى أف يغمؽ آخرىا في                                         ً , في حيف تغمؽ تسعة مفاعالت متبقية تدريجيا         ً ونيائيا                                  ً القرار ستغمؽ ثمانية مفاعالت فورا  
وجاء , وبالتصويت عمى مشروع القرار تصبح ألمانيا أوؿ دولة صناعية كبرى تتخمى عف الطاقة النووية .1311

الياباني منتصؼ  "فوكوشيما" التحوؿ بسبب اتساع نطاؽ المعارضيف لمطاقة النووية عقب كارثة مفاعؿ 
 . 03/6/1311: شبكة الجزيرة نت, بتاريخ انظر, 1311مارس/آذار 
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, بينما تخطط اليند إلى مضاعفة االستفادة مف ىذه الطاقة بمقدار ثمانية أضعاؼ 1313
 .13111حتى العاـ 

لذي يعد أضخـ مشروع لالندماج  اITER) كما انخرطت بعض الدوؿ المتقدمة في مشروع ) 
النووي, وىو عبارة عف مفاعؿ التحاـ نووي ييدؼ إلى تطوير مصدر رخيص لمطاقة, وقد 

( دولة عمى إقامتو منيا االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية والياباف 03اتفقت )
( 13ثمارات تقدر بػ )واليند وروسيا وكوريا الجنوبية والصيف وسيقاـ المشروع في فرنسا باست

قع أف يبدأ تشغيمو في العاـ   .13121                                               مميارات يورو, وي تو 
                                               ً                                     إال أف  استخداـ ىذه الطاقة في األغراض السممية خاصة  مف قبؿ الدوؿ النامية يرتبط بالعديد 
مف المحددات السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية والعممية وربما العسكرية التي 

صوؿ عمى التقنية النووية السممية والتوجيات المستقبمية ليذه الدوؿ في ىذا تعترض الح
                                      ً                                       الصدد, في ظؿ سعي بعض القوى النووية خاصة  الواليات المتحدة األمريكية إلى السيطرة 
عمى مصادر الطاقة النووية والتحكـ فييا, مف خالؿ السعي لحرماف الدوؿ غير النووية أو 

ولوجيا النووية؛ لذلؾ سنحاوؿ تسميط الضوء عمى المحددات تضييؽ استفادتيا مف التكن
 السياسية والقانونية الستخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية.

الضوابط والمحددات السياسية الستخدام الطاقة النووية لذا سنحاول في ىذا المبحث تحديد 
ت القانونية الستخدام الضوابط والمحددامنو, و  المطمب األولفي  في األغراض السممية

 ي منو.المطمب الثانفي  الطاقة النووية في األغراض السممية
 
 
 
 
 

 

                                                           
1-Dana sacchetti , What Lies Ahead , Generation Next nuclear ’s future workers ,IAEA 

Bulletin 49-2 , March 2008 , p 64. 
ىاني عبادي المغمس, المحددات القانونية والسياسية لحؽ الدولة في االستخداـ السممي لمطاقة النووية, مركز  -1

 . 113, ص 1332شتاء  19دراسات الوحدة العربية , المجمة العربية لمعمـو السياسية, العدد 
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ذاملطلبذاألولذ

ذالضوابطذواحملدداتذالدواسوةذالستخدامذالطاقةذالنوويةذذ

ذيفذاألغراضذالدلموة

 

 1793عاـ اليابانيتيف  "ناغازاكي" و "ىيروشيما" تفجير القنبمتيف الذريتيف في مدينتي  ىأد
حتى اآلف, األمر الذي  خمؽ موجة مف الرعب النووي ماتزاؿ آثاره تتجذر في عقوؿ الناس ىلإ

محاولة وضع ضوابط الستخداـ الطاقة النووية واالستفادة منيا بما  إلىدفع المجتمع الدولي 
لذلؾ لعبت األمـ المتحدة وغيرىا مف المنظمات الدولية  في كافة المجاالت. اإلنسانيةيخدـ 
                                            ً     ً                                  وعمى رأسيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية دورا  ىاما  في تنظيـ استخداـ الطاقة النووية  األخرى

بذؿ جيود كبيرة باتجاه إبراـ اتفاقيات  إلى ةوتسوية المشاكؿ الناتجة عف ىذا االستخداـ, إضاف
نياء التجارب النووية.                                                            دولية لمحد مف انتشار السالح النووي وا 

ً                  وبناء  عمى ما تقدـ سنحا دور األمـ المتحدة في  مف ىذا المطمب بياف الفرع األوؿوؿ في     
فسنحاوؿ  الفرع الثاني, أما في تشجيع نشر استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية

الطاقة في ىذه دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في تشجيع نشر استخداـ  تسميط الضوء عمى
ىذه مواقؼ الدوؿ المختمفة تجاه استخداـ  فسيتناوؿ تحديد ثالفرع الثال, أما األغراض السممية

 الطاقة في األغراض السممية.
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ذالفرعذاألولذ

ذدورذاألممذاملتحدةذيفذتشجوعذنشرذاستخدامذالطاقةذالنوويةذ

ذيفذاألغراضذالدلموةذذذذذذذذذذذذذذ

     

سوية المشاكؿ المتعمقة باستخداـ                                        ً     ً             لعبت األمـ المتحدة بأجيزتيا المختمفة دورا  ىاما  في تنظيـ وت
                                                                                      الطاقة النووية منذ نشأتيا, غير أف  التغيرات الكبيرة التي حصمت نتيجة الكتشاؼ ىذه الطاقة 
                                                                 ً              والتطور السريع في مجاؿ استخداميا في األغراض المختمفة والعسكرية خاصة  جعمت الحاجة 

اريع التسويات السممية وجيود                                      ً                 إلى نزع السالح والدعوة إليو أكثر إلحاحا , وبذلؾ احتمت مش
                 ً      ً                                                              األمـ المتحدة مكانا  بارزا  في عالـ السياسة واألمف الدولييف, وىذه الجيود تنطمؽ مف الميمة 

وتوطيدىما  «إقامة السمـ واألمف الدولييف »التي أوكميا الميثاؽ إلى مجمس األمف الدولي في 
 .   1حية التسميحويؿ لموارد العالـ اإلنسانية واالقتصادية إلى نابأقؿ تح

نشاء لجنة                                                                                         لذلؾ تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قراراتيا المتعمقة بنزع السالح النووي وا 
القضاء النيائي والتاـ عمى األسمحة  ؽلمطاقة بيدؼ ضماف حياة آمنة لمبشرية عف طري

نبمتيف النووية وأسمحة الدمار الشامؿ األخرى وذلؾ بعد عدة شيور قميمة مف إسقاط أوؿ ق
حيث اعتمدت األمـ  1793آب/ أغسطس  7و 6ذريتيف عمى " ىيروشيما" و" ناغازاكي" في 

    ً                                           قرارا  يدعو إلى استخداـ الطاقة الذرية في األغراض  1796المتحدة في دورتيا األولى عاـ 
 19                                                                           ً         السممية فقط, وقد شكمت ) لجنة الطاقة النووية ( في ىذه الدورة, ثـ  اتخذت قرارا  آخر في 

اعترفت فيو بالعالقة بيف نزع السالح واألمف والسالـ في العالـ,  1796انوف األوؿ/ديسمبر ك
بعد ذلؾ أصبحت قضية نزع السالح وحصر استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية 
                                                                               فقط ت ناقش في مجمس األمف, وتبحث في جمسات الجمعية العامة والييئات الدولية األخرى, 

                   ً                                     األسمحة النووية واحدا  مف األىداؼ الرئيسة لألمـ المتحدة منذ  بالتاـ لتجار  كما أصبح الوقؼ
                                                    ً               حيث اتخذت األمـ المتحدة حتى اآلف ما يزيد عف خمسيف قرارا  تنادي جميعيا  1793عاـ 

 . 1إلنياء التجارب النووية

                                                           
 .73, ص مرجع سبؽ ذكره محمد عبد اهلل نعماف, -1
 .71ص لسابؽ,المرجع ا -1
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 ةالطاقاألمـ المتحدة العديد مف األجيزة المعنية بنزع السالح وتنظيـ استخداـ  أنشأتكما 
 النووية في األغراض السممية, وأىـ ىذه األجيزة : 

 مػػػاؿ البحػػػث والتػػػدريب المتقػػػدـ ونشػػػر                        : مقرىػػػا طوكيػػػو وتقػػػـو بأع                  جامعةةةة األمةةةم المتحةةةدة                                
                 األمػػػػف اإلقميمػػػػي وحػػػػؿ    ؿ                                 السػػػػمـ والتحػػػػوؿ العػػػػالمي ودراسػػػػة مسػػػػائ   ى                 المعرفػػػػة, وتركػػػػز عمػػػػ

           النزاعات .
 وث الخاصػة بتحويػؿ صػناعات األسػمحة                         : تخطط لتنفيذ بػرامج لمبحػ                   منظمة العمل الدولية                               

                                                                   واستخداميا ألغراض مدنية بإعادة تخصيص الموارد لصالح البمداف النامية.

 ويسػػمى معيػػد / اليونيتػػار/ ويسػػعى إلػػى تحقيػػؽ                                 معيةةد األمةةم المتحةةدة لمتةةدريب والبحةةث :                                          
                                                           أىداؼ األمـ المتحدة خاصة فيما يتعمؽ بالسمـ واألمف الدولييف .

  تعمػػؿ عمػػى خمػػؽ جػػو مالئػػـ لػػدى الػػرأي                        لمتربيةةة والعمةةم والثقافةةة                   منظمةةة األمةةم المتحةةدة :                                 
                                                العاـ بشكؿ يسيـ في وقؼ التسمح وتحقيؽ نزع السالح.

 يتركػز عمػػؿ المنظمػة فػػي ميػداف السػػالح عمػى نشػػر الدراسػػات                     منظمةة الحةةحة العالميةةة :                                                    
                            الخاصة بآثار الحرب النووية.

 ف األنشػػػطة الدوليػػػة الخاصػػػة                    : وىػػػي ىيئػػػة مسػػػؤولة عػػػ                               الوكالةةةة الدوليةةةة لمطاقةةةة الذريةةةة                        
  .1                                 باالستخدامات السممية لمطاقة الذرية

وحؿ  ة                ً     ً                                لألمـ المتحدة دورا  ىاما  في تنظيـ استخداـ الطاقة النووي ةوقد لعبت لجنة الطاقة التابع
مف المقترحات والمبادرات والدراسات والتقارير  دالمشاكؿ الناتجة عنيا, وقدمت المجنة العدي

النووية وتطويرىا وتبادؿ المعمومات العممية األساسية عف  ةالطاق المتعمقة باستخداـ
السممية لمطاقة النووية وفرض الرقابة عمى ىذه الطاقة بالقدر الضروري لضماف  تاالستخداما

 بفي أداء مياميا بسب تالمجنة فشم ىذه     أف  قصر استخداميا في األغراض السممية, إال 
                                         ً     ) الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي سابقا  (. يف ياختالؼ مصالح الدولتيف العظم

وقد تحولت المجنة فيما بعد إلى لجنة نزع السالح وفي فترة الحقة عرفت بمؤتمر نزع 
تخمت األمـ المتحدة عف أي  1739                                               , ثـ  بإنشاء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عاـ 1السالح

 ةمسالـ والتقدـ بيف األمـ, وتعمؿ الوكالدور مباشر في نشر التكنولوجيا النووية كدعامة ل
                                                           

 .73ص  ذكره,مرجع سبؽ  محمد عبد اهلل نعماف, -1
 .139 –130, ص المرجع السابؽ -1
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السالـ والصحة واالزدىار في العالـ أجمع,  يالطاقة الذرية ف ةتعجيؿ ومساىم ىالدولية عم
إلى ضماف عدـ استخداـ المساعدة التي تقدميا أو تحت إشرافيا أو  –            وسع  طاقتيا  –وتسير

 .1أي غرض عسكري ـنحو يخد ىرقابتيا عم
 االدولية سمطة التفتيش والمراقبة عمى نطاؽ العالـ عندم ةت إلى الوكال     أ سند 1793وفي عاـ

                                                                                 ً  طمبت إلييا الدوؿ األطراؼ في معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية تطبيؽ ضماناتيا استنادا  
 إلى أحكاـ المادة الثالثة مف تمؾ المعاىدة وىي األحكاـ المتعمقة بالضمانات.

وظائؼ أجيزتيا والوكاالت التابعة  يحداث توازف فإزت عف                             والحقيقة أف  األمـ المتحدة عج
 ة          أف  الوكال ففيما يتعمؽ بتنظيـ استخداـ الطاقة النووية, فعمى الرغـ مأو المرتبطة بيا ليا 

المنوط بو تنظيـ ورقابة استخداـ الطاقة                                                  الدولية لمطاقة الذرية ت عد  الجياز العممي والفني 
منع ىذا المجاؿ تحت ذريعة الكبير الذي يؤديو مجمس األمف في  نالحظ تزايد الدور, النووية

 .لألمـ المتحدةغياب أي دور لمجمعية العامة  في ظؿ ةانتشار األسمحة النووي
وخالؿ السنوات األخيرة اتجيت الممارسة الدولية إلى تمكيف مجمس األمف مف انتزاع بعض 

                                        قاريرىا عند مستوى معيف, ومف ثـ  إقصائيا صالحيات الوكالة الدولية واالكتفاء باالسترشاد بت
وىو ما حصؿ في قضيتي البرنامج النووي  1الفعؿ فيما يتصؿ بالقضايا النووية ةعف دائر 

الممؼ النووي  ة                                       ً                             العراقي والكوري الشمالي, وما نشيده حاليا  في تولي مجمس األمف إدارة أزم
فمجوء الوكالة الدولية إلى معالجة أي  األمـ المتحدة, ؽ           ً                      اإليراني وفقا  لمفصؿ السابع مف ميثا

لـ تكف مشجعة عمى األقؿ في تجربتيف سابقتيف,  ةمخالفة لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووي
التي  ر                                       , والتي بي نت فيما بعد أف  جميع التقاري1771: كانت العراؽ في العاـفالتجربة األولى

الدولييف  فر صحيحة, وباعتراؼ المفتشيالحرب كانت غي اشنت الواليات المتحدة عمى أساسي
, فبعد تيديدات ومفاوضات متعددة 0: فتتعمؽ بكوريا الشماليةأما التجربة الثانية أنفسيـ.

 ةكوريا الجنوبي وإلى توقيع اتفاؽ بيف بيونغ يانغ وواشنطف تعيدت بموجب 1779أفضت عاـ 

                                                           
1-IAEA,  IAEA  Safeguards Glossary , International Nuclear Verification Series No. 3, 

2001 Edition, Vienna , 2002, p1. 
 . 112ص مرجع سبؽ ذكره, ىاني المغمس, -1
وقبمت ضمانات الوكالة, وفي  1723يا الشمالية إلى معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية عاـ انضمت كور  -0

 أعمنت انسحابيا مف المعاىدة. 1330كانوف الثاني/ يناير 
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ائية مقابؿ وقؼ النشاطات النووية لكوريا الشمالية ببناء مفاعميف ضخميف إلنتاج الطاقة الكيرب
الواليات المتحدة أف توقؼ العمؿ بو في  ت            إلى أف  قرر  ؽفي كوريا الشمالية, وقد صمد االتفا

 .13311نياية العاـ
     ً                        وخصوصا  في السنوات األخيرة بعد  ةوعمى الرغـ مف التحفظات الواسعة حوؿ دور الوكال

الدوؿ النووية الكبرى تحت حجة تقوية النظاـ  وتشجيع مف عجديدة بدف ت                    إت باع الوكالة سياسا
لـ  ة                                                                                  الدولي لمضمانات النووية التي تقـو الوكالة بتنفيذىا في العالـ, إال أف  الجمعية العام

بطمب التقارير كأي جياز آخر ضمف األمـ  تتستخدـ حقيا في مساءلة الوكالة, واكتف
وعدـ  ؽ    ً                 ناجما  عف غموض ذلؾ الحالمتحدة, يمكنو طمب تقارير الوكالة, وربما كاف ذلؾ 

الجمعية العامة وتضخـ صالحيات مجمس األمف  ؼحدوده وآلياتو, ناىيؾ عف ضع حوضو 
 في ىذا المجاؿ. 

تأميف عدـ انتشار األسمحة النووية بدفع  ىعمى العمـو فقد انصب اىتماـ األمـ المتحدة عم
لمعاىدات الدولية واإلقميمية في مف الدوؿ الكبرى ويؤكد ذلؾ وجود العشرات مف االتفاقيات وا

األمف في ىذا  سمجاؿ منع االنتشار النووي, إضافة إلى عشرات القرارات الصادرة عف مجم
الصدد, بينما ال يمثؿ نقؿ استخداـ التكنولوجيا النووية ألغراض سممية سوى اىتماـ عارض 

ووية في السعي في عداد تمؾ الوثائؽ, وقد ترتب عمى ذلؾ زيادة مخاوؼ الدوؿ غير الن
                                                 ً                         ً        لمحصوؿ عمى التكنولوجيا النووية لألغراض السممية نأيا  بأنفسيا عف الشبيات وحفظا  ألمنيا 

            ً                                 ىذا الحؽ سمبا  عمى حؽ تمؾ الدوؿ الثابت واألصيؿ  سالوطني وعالقاتيا الدولية, وقد انعك
ئي القائـ ظؿ النيج االنتقا ي, وخاصة ف1في امتالؾ التكنولوجيا النووية لألغراض السممية

الكيؿ بمكياليف الذي تفرضو الواليات المتحدة وحمفاؤىا الرئيسيف لمعالجة المسائؿ  ىعم
المتصمة بنزع السالح ومنع انتشار األسمحة النووية وتحديدىا وفرض قيود عمى انتقاؿ 

ىا بالسيطرة عمى ؤ الواليات المتحدة وحمفا تالقدرات التكنولوجية النووية السممية, وقد نجح
                                               تعرض فيو أي حالة أو أي بمد أمامو عمى إن و يشكؿ  عمى نحومس األمف واستغاللو مج

     ً                              ً                                                         تيديدا  لمسمـ واألمف الدولييف؛ استنادا  إلى نيج انتقائي تمييزي يكيؿ بمكياليف, معتبرة أن و بذلؾ 
                                                           

شبكة اإلنترنت مف  عمى ةمنشور  ةخميؿ حسيف, ازدواجية المعايير الدولية في نزع األسمحة غير التقميدية, مقال -1
 . 19/9/1336, بتاريخ اإللكترونيإيست أوف اليف  موقع ميدؿ خالؿ

 . 117, صمرجع سبؽ ذكره ىاني المغمس, -1
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 اأو ارتكاب أعماؿ إرىابية متصمة بتمؾ األسمحة وىذ ةعمى انتشار األسمحة النووي عيشج
                                                                               ع قياـ المجمس باتخاذ تدابير  أو توصيات لحفظ األمف والسمـ الدولييف أو إحالليما مف يستتب

( مف الميثاؽ إضافة إلى منح 91جديد مما يتيح لو إمكانية استعماؿ القوة بموجب المادة )
 االمجمس نفسو ميمات وصالحيات في مجاؿ نزع السالح ومنع انتشار األسمحة وتحديدى

جب المعاىدات واالتفاقيات الدولية, فعمى سبيؿ المثاؿ اتخذ المجمس تتجاوز اختصاصو بمو 
أذف مسبؽ ألي دولة يعطي الذي  1393/1339القرار رقـ  1339باإلجماع في نيساف/أبريؿ

أو  ة                             ي عتقد بامتالكيا األسمحة النووي «جيات مف غير الدوؿ  »أو بمد باستخداـ القوة ضد 
, وىو 1ات. إضافة إلى إنشاء القرار لجنة تابعة لممجمسحتى الدوؿ التي توجد فييا تمؾ الجي

ً                                                       ما يعتبر نظاما  منفصال  لمنع االنتشار مف شأنو أف يؤدي إلى تقويض دور ومياـ نظـ        ً             
المعاىدات والمنظمات الدولية القائمة في ىذا المجاؿ والحموؿ محميا في واقع األمر بحجة 

العديد مف القرارات المثيرة لمجدؿ عمى . كما أصدر مجمس األمف الدولي 1مكافحة اإلرىاب
                                                  ً                                        الساحة الدولية بعد حرب الخميج الثانية خاصة  تمؾ المتعمقة بالبرنامج النووي العراقي 

( وتجاىمو إصدار أي قرار يديف 1331لعاـ  1991والقرار  1771لعاـ  629) كالقرار 
عدد مف القرارات المتعمقة  ...!! واتخاذ المجمسائيؿ عمى امتالكيا السالح النوويإسر 

                            ً                                                             بالبرنامج النووي اإليراني وفقا  لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة بالرغـ مف تأكيد الوكالة 
الدولية عمى عدـ وجود أي دليؿ عمى انحراؼ البرنامج النووي اإليراني مف النطاؽ السممي 

, 1336لعاـ  1909 ,1336لعاـ  1676إلى النطاؽ العسكري, ومف ىذه القرارات ) 
( التي قوبمت بمعارضة مف  1313لعاـ  1717, 1332لعاـ  1230,  1339لعاـ  1999

                                                                                     قبؿ إيراف باعتبارىا برأييا غير قانونية ومبنية عمى باطؿ, ألف  ما استندت إليو مجرد شكوؾ 
ـ ولـ تقدـ أي مستند حقيقي يؤكد خرؽ إيراف لمقوانيف والقرارات الدولية وتجاوز معاىدة عد

 .0وتحوؿ البرنامج النووي اإليراني إلى برنامج نووي عسكري ةانتشار األسمحة النووي

                                                           
1-UN , Disarmament Year book, New York, 2007, volume 31, 2006, p29, Sale No 

E.07.IX.1. 
2-NPT/CONF.2005/WP.26، p 6 .  

 ت, مجمة مختارااالستراتيجيةز األىراـ لمدراسات محمد السعيد عبد المؤمف, إيراف والمقاطعة الدولية, مرك -0
 .1339شباط / فبراير  97العدد , إيرانية
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ذالفرعذالثانيذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدورذالوكالةذالدولوةذللطاقةذالذريةذيفذتشجوعذنشرذاستخدامذذ

ذالطاقةذالنوويةذيفذاألغراضذالدلموة

 

ً                       بناء  عمى قرار أصدرتو بيذا  1739تموز/يوليو  17تأسست الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في     
               ً       اصمة النمسا مقرا  ليا,                                                                    الشأف الجمعية العامة لألمـ المتحدة, وات خذت الوكالة مف مدينة فيينا ع

( 0( مكاتب تنسيؽ واتصاالت مقرىا في نيويورؾ وكندا وجنيؼ والياباف, و)9)ولموكالة 
ي في قرية " سايبردورؼ" بالقرب مف فيينا, والثالث مختبرات دولية أحدىا بمقر الوكالة, والثان

 في مقاطعة " موناكو" ومركز بحوث لمفيزياء النظرية في إيطاليا .
ات تقيـ ياتفاق وبموجبمستقمة, ليا نظاميا األساسي وأجيزتيا, منظمة دولية الوكالة  وتعتبر

                ً      ً  مميا وتقدـ تقريرا  سنويا  الوكالة عالقات مع األمـ المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصمة بع
, وتعمؿ الوكالة الدولية عمى تعجيؿ ومساىمة لألمـ المتحدة بإنجازاتيا إلى الجمعية العامة

عمى  –            وسع  طاقتيا  –السالـ والصحة واالزدىار في العالـ أجمع وتسير يالطاقة الذرية ف
ا أو تحت إشرافيا أو ضماف عدـ استخداـ المساعدة التي تقدميا أو التي تقدـ بناء عمى طمبي

, كما تتصرؼ الوكالة بما ينسجـ مع سياسات 1عمى نحو يخدـ أي غرض عسكري ارقابتي
األمـ المتحدة الرامية إلى تشجيع نزع عالمي لمسالح, وباالنسجاـ مع االتفاقيات الدولية التي 

 .1تتبنى ىذه السياسات
تحقيؽ رؤية الطاقة النووية تكريس نفسيا ل يتأسيسيا ى ذفالميمة األساسية لموكالة من

بغية القضاء  ةالنووي ةوالحؤوؿ دوف انتشار األسمح ةلألغراض السممية وتعزيزىا مف ناحي
, باإلضافة إلى االستفادة المشتركة مف التقنيات 0عمييا في نياية المطاؼ مف ناحية أخرى

                                                           
 لموكالة الدولية لمطاقة الذرية . األساسيالمادة الثانية مف النظاـ  -1

2-Eric Arnett, Implementing the Comprehensive Test Ban New Aspects of Definition 

Organization and Verification, SIPRI, research report No,8, Oxford University press 

New York , 1994, p 92. 
 تاريخ, 93, التصدي النتشار األسمحة النووية, مجمة خالد العسكرية , العدد عبد الرحمف محمد عثماف مميباري -0
 , ممحؽ العدد . 1/11/1330
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ة, ولتحقيؽ ىذه األىداؼ النووية اآلمنة والسممية في التطبيقات السممية التي فييا منفعة لمبشري
تتبنى الوكالة بحث وتطوير االستخدامات السممية لمطاقة الذرية وترويج تبادؿ المعمومات 
دارة نظاـ لمضمانات لحماية المواد النووية, ووضع                                                                                       العممية والتقنية بيف الدوؿ األعضاء, وا 

ي دفع النظاـ الدولي                                                       ً     ً   معايير لمحماية مف اإلشعاع والسالمة النووية, كما تمعب دورا  ميما  ف
 .1لحظر انتشار األسمحة النووية ونزع السالح النووي

في ثالثة مجاالت ىي ) التقنية النووية, السالمة النووية واألمف  ةوتنشط الوكالة الدولي
( حيث يركز برنامجا التقنية النووية والتعاوف التقني  ةالنووي, التحقؽ مف األسمحة النووي

ة الدولية عمى االستفادة مف التقدـ الذي تحقؽ في مجاؿ العمـو لتمبية الوكال فالمنبثقاف ع
دارة                                                                                   احتياجات الدوؿ األعضاء في مجاالت أساسية, مثؿ صحة اإلنساف واإلنتاجية الزراعية وا 

 والتعويض البيئي والطاقة.  ةالموارد اإلنمائي
نووية والسالمة اإلشعاعية أما المجاؿ الثاني الذي تنشط فيو الوكالة الدولية فيو السالمة ال

باإلضافة إلى األمف النووي واإلشعاعي, أي سالمة أمف محطات الطاقة النووية ومنشآت 
والمصادر اإلشعاعية  وسالمة استخدامات المواد النووي توليد الطاقة بالوقود مف ناحية, وأمف

 مف ناحية أخرى.
, وتستخدـ ةمف األسمحة النووي ؽالتحقأما المجاؿ الثالث الذي تنشط فيو الوكالة الدولية فيو 

 1                  ً                                                              الوكالة عدد متزايدا  مف التقنيات لمتحقؽ مف ذلؾ, مثؿ : المحاسبة عمى المواد النووية
والرقابة عف بعد, وأعماؿ التفتيش في المواقع ذات الصمة, والرقابة مف خالؿ األقمار 

خالؿ تقديـ الدعـ التقني المحظورة مف  ةاالصطناعية, ودعـ مكافحة التيريب لممواد النووي
( دولة تتمقى مساعدات تقنية مف  23واالستشاري لمدوؿ وتحسيف األمف النووي ألكثر مف )

 .  0الوكالة
                                                           

1-Piet de Klerk , The evolution of IAEA safeguards , Office of External Relations and 

Policy Co-ordination , International Atomic Energy Agency, p1. 
اإلجراءات الكفيمة بالحد مف الخاص بػػ "  1333لعاـ  69 رقـ المرسـو التشريعيعرفت المادة األولى مف  -1

 أي مادة انشطارية كالبموتونيـو عمى أال           ( بأن يا )  ةالمادة النووي" في سورية )  أضرار استخداـ مصادر األشعة
, وأي 100أو  103, واليورانيـو المخصب بأحد النظيريف100-٪ واليورانيـو23فيو عمى 102يزيد تركيز النظير

 .(  مادة تحتوي واحدة أو أكثر مما سبؽ
3-UN , Disarmament Year book, New York, 2007, op.cit, p 25. 
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التي يتعيف عمى الدوؿ  « اتفاقية اإلجراءات الوقائية الشاممة » وتستمد الوكالة سمطاتيا مف
    ً            ووفقا  لالتفاقيات  1762لعاـ  ةنووي                      ً                              إبراميا مع الوكالة وفقا  لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة ال

 . 1األخرى الخاصة بحظر انتشار أسمحة الدمار الشامؿ
وتقدـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مساعدات ذات طابع عممي وفني إلى دوؿ مختمفة في      

                     ً     ً                                                            العالـ, وقد لعبت دورا  ميما  في تبادؿ المعمومات وتنمية الخبرة العالمية لمدوؿ النامية في
    ً       ً     طابعا  ثنائيا  مف  ةالمجاؿ النووي السممي, وقد اتخذت ىذه المساعدات المقدمة مف الوكال

                                           ً       ً                            خالؿ توقيع اتفاقيات تعاوف مع بعض الدوؿ وطابعا  جماعيا  عبر إقامة برامج تعاوف فني 
( منظمة 91عمى المستوى اإلقميمي. ولدى الوكالة الدولية اتفاقات رسمية مع أكثر مف )

( اتفاقية دولية بشأف األماف 11إضافة إلى ) ,وغير حكومية عمى نطاؽ العالـ حكومية دولية
( اتفاقات إقميمية 9النووي واألمف النووي والمسؤولية النووية اعتمدت تحت رعاية الوكالة و)

 .1( دولة191ضمانات نافذة في ) اتتتعمؽ بالعمـو والتكنولوجيا النووية إضافة إلى اتفاق
نياية كؿ عاـ باستخالص استنتاجات رقابية فيما يخص كؿ دولة تطبؽ وتقـو الوكالة في 

فييا الضمانات يستند إلى تقييـ جميع المعمومات التي تتاح لموكالة فيما يتعمؽ بذلؾ العاـ, 
وفيما يخص دولة لدييا اتفاؽ ضمانات شاممة تسعى الوكالة إلى توفير توكيدات موثوقة بشأف 

 :0نقطتيف وىما
                                                النووية المعمنة ما زالت في إطار األنشطة السممية.           أف  المواد  - 1
                                                  وأن و ال توجد أية مواد أو أنشطة نووية غير معمنة .  - 1

                                                                                     وتجدر اإلشارة إلى أف  المساعدات التي تقدميا الوكالة الدولية لمدوؿ األعضاء ال تعتبر بأية 
ً                                              حاؿ مف األحواؿ بديال  عف تفعيؿ الدوؿ لبرامج نووية سممية خاصة بيا؛             بؿ إف  ىذه                  

قرارا  مف الوكالة بالحقوؽ الكاممة ليا في المجاؿ النووي                        ً                    ً                                                  المساعدات تعتبر م حف زا  لتمؾ الدوؿ وا 

                                                           
مساىمة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية", سمسمة  ,"ات السممية لمطاقة النوويةبرادعي, االستخداممحمد ال -1

 .  11, ص االستراتيجية, مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث (91)محاضرات اإلمارات 
2 - IAEA , Annual Report 2009, Vienna , Austria , 2010, GC(54)/4,p v. 

منشورات الوكالة  ,, فيينا1333, التقرير السنوي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية لعاـ طاقة الذريةالوكالة الدولية لم -0
 . 70ص, GC/50/4رقـ الوثيقة , 1333الدولية لمطاقة الذرية, 
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السممي, فالدوؿ التي تشرع في دخوؿ المجاؿ النووي سواء بإنشاء ىيئات وطنية لمطاقة الذرية 
  .دات الوكالةأو إصدار التشريعات الوطنية الالزمة لذلؾ تكوف مؤىمة لمحصوؿ عمى مساع

                        ً                                                               والواقع أف  الوكالة غالبا  ما تخضع لتأثير القوى الكبرى بما يؤثر عمى مصداقيتيا, فيي تحيد 
في بعض األحياف عف مياميا األصمية, وتتجو لتعقب ما تعتبره بعض الدوؿ الكبرى 

 . ةمحاوالت لمحصوؿ عمى األسمحة النووي
               ً                                ً  ـ  تحديات  كبيرة , ويمثؿ أكثر ىذه التحديات إلحاحا                                ف  الوكالة الدولية تواجو اليو إ ويمكن القول

وجوب تقوية نظاـ ضماناتيا التحققي مف أجؿ تحسيف الكشؼ عف أي برنامج تسمح نووي 
سري ينتيؾ االلتزامات الدولية حيث يتوجب أف تكوف الوكالة قادرة عمى توفير تأكيد موثوؽ ال 

نما أيضا  بشأف عدـ وجود مواد وأنشطة نووية بشأف المواد النووية المعمنة داخؿ الدولة فقط            ً                                  وا 
 غير معمنة.

     ً                                                    ( عاما  عمى تأسيس الوكالة فإف ميمتيا التحققية ال ت ق ؿ  في 33اليـو وبعد مضي أكثر مف )
                                                                              أىميتيا عما كانت عميو في أي وقت مضى, وال أدؿ  عمى ذلؾ مف التحديات اليائمة التي 

يراف و  الشماليةكوريا العراؽ و التحقؽ في                                      صادفتيا في السنوات األخيرة فيما يخص   وليبيا قبؿ        ا 
. لذلؾ تسعى الوكالة إلى تحقيؽ كامؿ قدرات نظاميا التحققي 1تخمييا عف برنامجيا النووي

                                                       ً                  مف خالؿ إدخاؿ جميع الدوؿ اتفاقات الضمانات الخاصة بيا عالوة  عمى البروتوكوالت 
 اإلضافية لتمؾ االتفاقات حيز النفاذ.

                                                                               ة أف  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قد تحولت بالفعؿ إلى العب شرس عمى الساحة     والحقيق
الدولية, فقد كاف الدور التقميدي لموكالة يتمثؿ في تشجيع االستخدامات السممية لمطاقة النووية 
وضماف عدـ تحوؿ تمؾ النشاطات في اتجاىات عسكرية مع اإلشراؼ عمى التزاـ الدوؿ 

                       ً                     , وقد ظؿ ىذا الوضع قائما  حتى بداية تسعينيات ةدة عدـ انتشار األسمحة النوويبتطبيؽ معاى
                                                          ً      ً                  القرف العشريف عمى األقؿ, إال أف  ثمة مؤشرات متتالية بأف  تحوال  كبيرا  قد بدأ يحدث فقد 
أصبحت الوكالة أحد األطراؼ األساسية في التعامؿ مع مشكمة الطموحات النووية العسكرية 

كما                                                                  لية وكانت التقديرات الصادرة منيا تؤكد أف  بيونغ يانغ مصدر خطورة.لكوريا الشما
تحولت الوكالة إلى فاعؿ أساسي في مشكمة النشاطات النووية العراقية خالؿ فترة ما بعد عاـ 

                                                           
) اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية التي  ياف لودينغ, عدـ انتشار األسمحة النووية واألمف النووي -1

 . 1333منشورات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, أيار/مايو , ا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية (, النمساتعقدى
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                  ً      ً                                                     ثـ  بدأت تمارس دورا  رئيسا  في إدارة ممؼ البرنامج النووي اإليراني إلى الحد الذي  1772
ً                                                                   ا  إليراف بالكشؼ عما لدييا قبؿ تاريخ محدد, وشيد اجتماعيا السنوي لعاـ أصدرت فيو إنذار 

محاولة لفرض البروتوكوؿ اإلضافي كأساس لنظاـ ضماناتيا عمى الدوؿ األعضاء  1330
, وىو ما يدؿ عمى وجود اتجاه إكراىي واضح يسيطر ةفي معاىدة منع انتشار األسمحة النووي

كميا تتعمؽ بظروؼ دولية أتاحت لموكالة الدولية أف تعيد , فالمسألة 1الوكالة عمى توجيات
 .تشاؼ قدراتيا وصالحياتيا مف جديداك

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
محمد عبد السالـ, أداء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ظؿ إدارة البرادعي, ممؼ األىراـ االستراتيجي, المجمد  -1

 . 1330, تشريف الثاني/ نوفمبر 139التاسع العدد 
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ذالفرعذالثالثذ

ذمواقفذالدولذاملختلفةذجتاهذاستخدامذالطاقةذالنوويةذذ

ذيفذاألغراضذالدلموة

 

لـ القمؽ والخوؼ في نياية الحرب العالمية الثانية ساد العا يعمى إثر استخداـ السالح النوو 
مف مخاطر ىذا السالح المدمر, ولـ يقتصر األمر عمى مجموعة محددة مف دوؿ العالـ بؿ 
شمؿ كافة الدوؿ, بما فييا حمفاء الواليات المتحدة في الحرب العالمية الثانية, وىو ما دفع 

رؾ مف أجؿ السيطرة عمى التسمح النووي وكاف أوؿ بوادر ىذا التح عالدوؿ لمتحرؾ السري
اجتماع رؤساء حكومات كؿ مف الواليات المتحدة والمممكة المتحدة وكندا في واشنطف عاـ 

صدارىـ بيانا  مشتركا  حوؿ الطاقة النووي 1793 ىيئة تحت  ؿ                          , تـ  االقتراح فيو عمى تشكية              ً       ً                   وا 
األغراض  يتقديـ التوصيات حوؿ منع استخداـ الطاقة النووية ف ارعاية األمـ المتحدة ميمتي

 . 1استخداماتيا لألغراض السممية عسكرية, وتوسيالع
المتحدة األمريكية  توفي كانوف األوؿ مف العاـ نفسو اجتمع وزراء خارجية كؿ مف الواليا

قرار لمجمعية  عموسكو واتفقوا عمى تقديـ مشرو  يوالمممكة المتحدة واالتحاد السوفييتي ف
عمى الطاقة النووية, وقد تبنت  رقابةبالىيئة مختصة  ثحداإلألمـ المتحدة يتضمف  ةالعام

           وتـ  تشكيؿ  1796الجمعية العامة مشروع القرار المذكور في كانوف الثاني/يناير مف عاـ 
( مف األعضاء الدائميف في مجمس األمف (UNAEC ةىيئة األمـ المتحدة لمطاقة الذري

بوصفيا  ةاليات المتحد. لقد كاف الموقؼ الدولي في تمؾ الفترة في صالح الو 1إضافة إلى كندا
التفوؽ وتقديـ مقترحات تيدؼ إلى إبقاء  افي موقؼ المحتكر لمسالح النووي الذي يضمف لي

" باروخ ىذا التفوؽ ومنع اآلخريف مف معرفة وامتالؾ ىذه التقنية الجديدة, وكانت خطة " 
ـ دولي واحدة مف ىذه المقترحات وقد رفضيا المجتمع الدولي بوصفيا خطة تقترح وضع نظا

 . 0لجميع مجاالت الطاقة الذرية وبشكؿ يضمف االحتكار األمريكي
                                                           

1- Paul c. Szasz, The law practices of the international Atomic Energy , Legal series, 

NO .7 IAEA, Vienna, Austria, 1970, p13. 
2- op.cit, p13. 

 . 131, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -0
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وفي غمرة التحضير لعمؿ ىيئة األمـ المتحدة الجديدة شكمت حكومة الواليات المتحدة 
                       ً  " وعينت ىذه المجنة مجمسا  Dean (Geoderham) Achesonاألمريكية لجنة يرأسيا "

مت ىاتاف المجموعتاف بإعداد تقرير حوؿ " وقاDavid E.Lilienthel       ً         استشاريا  يرأسو "
" وقد Lilienthel - Acheson1أصبح يعرؼ بتقرير "  1الدولية عمى الطاقة النووية الرقابة

 : 0نقاط أىميا ةتضمف التقرير عد
  لى حد ما مادة الثوريـو ىما المفتاحاف الرئيساف عمى  لمرقابة                                                                       تعتبر مادة اليورانيـو وا 

ادتاف ضروريتاف وأساسيتاف ألي برنامج لمطاقة النووية سواء الطاقة النووية, ألنيما م
         ً           ً  كاف سمميا , أو عسكريا .

  إف  المتفجػػرات النوويػػة تشػػابو الوقػػود النػػووي المسػػتخدـ فػػي األغػػراض غيػػر العسػػكرية                                                                          
     التػي                    عمييػا بالشػدة نفسػيا          الرقابػة                                                وعميو فإف  المنشآت التي تنتج مثؿ ىذا الوقود يجب 

        عسكرية.        لمواد ال           تراقب بيا ا

       مػػػف أجػػػؿ إقامػػػة صػػػناعة نوويػػػة سػػػممية مػػػع ضػػػماف عػػػدـ توسػػػيعيا لمبػػػرامج العسػػػكرية                                                                         
ً                                                                    مستقباًل, سيكوف مف الضروري إخضاع كافػة المػواد النوويػة والمنشػآت المنتجػة لمثػؿ       
                                                                            ىػذه المػواد والمفػاعالت التػي تسػتخدـ كميػات أكثػػر مػف القميػؿ مػف المػادة النوويػة إلػػى 

                                               فػػػة, أمػػػا المفػػػاعالت الصػػػغيرة وبعػػػض النشػػػاطات النوويػػػة                        رقابػػػة عالميػػػة كاممػػػة ومكث
                                   الثانوية فيي تتطمب رقابة أقؿ شدة .

  إف  الحصػػػوؿ عمػػػى رقابػػػة فعالػػػة ال يمكػػػف التوصػػػؿ إليػػػو عػػػف طريػػػؽ التفتػػػيش فقػػػط أو                                                                     
                                                                       اإلشػراؼ الخػػارجي ولكػػي تكػوف الييئػػات المسػػؤولة عػف التفتػػيش ذات فعاليػػة يجػػب أف 

                                              ت التػي تجػري فػي المنشػآت كالعػامميف فييػا أنفسػيـ,                               تكوف عمى عمـ تاـ بكافة العمميا
                                              ً                            لذلؾ فوجود سمطة رقابية دولية يمكف أف يعطي ضمانًا بعػدـ وجػود أي تحويػؿ لممػواد 

                                 النووية لغرض االستخداـ العسكري . 

                                                           
1-A Report on the international control of atomic of energy, Prepared for the secretary 

of State's Committee on Atomic Energy by a Board of Consultants: Chester I. Barnard, 

Dr. J. R. Oppenheimer, Dr. Charles A. Thomas, Harry A. Winne , David E. Lilienthal, 

Chairman, Washington, D. C. March 16, 1946. 
2-The Acheson-Lilienthal Report on the International Control of Atomic Energy 

Washington, D. C. March 16, 1946. 
3- Paul c. Szasz, op.cit, p14. 
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                                                                    ً            إال أف  خطط الواليات المتحدة ىذه لـ تحظ  بموافقة االتحاد السوفييتي مطمقا  بسبب وضوح 
وىو احتفاظ الواليات المتحدة األمريكية باحتكارىا وسيطرتيا عمى ىذه اليدؼ مف ورائيا 
, وبعد أف استطاع االتحاد السوفييتي كسر االحتكار األمريكي لمسالح 1التكنولوجيا الجديدة

                              , وح ر ص عمى الحظر التاـ لنشر ة                                  رك ز عمى تعزيز قوتو النووية الجديد 1797النووي عاـ 
 1731مع الواليات المتحدة األمريكية. وخالؿ الفترة مف عاـ  الخبرة النووية فالتقى بذلؾ

        ً        ً                                                   بدا واضحا  أف  دوال  أخرى تسير نحو الطريؽ النووي خاصة المممكة المتحدة  1769ولغاية 
وتقنيتيا دوف  ة                                       ً        ً                         وفرنسا والصيف, وقد رتبت ىذه الحقيقة قمقا  متزايدا  مف انتشار األسمحة النووي

" الذرة مف أجؿ السالـ" مف قبؿ الواليات المتحدة  تـ طرح مشروع دولية عمييا, لذلؾ رقابةأي 
 بيدؼ إبراز أىمية الجانب السممي لمطاقة النووية.

إلى اتفاؽ  االسوفييتي وبريطاني دتوصمت الواليات المتحدة األمريكية واالتحا 1732وفي عاـ 
لنووي وحصر عضويتو إقفاؿ أبواب النادي ا ؼعمى معاىدة تحـر إجراء التجارب النووية بيد

عمى أمؿ االستئثار  1760بيا دوف سواىا, وقد وقعت الدوؿ الثالث عمى ىذه المعاىدة عاـ
بميزات حيازة األسمحة النووية, لكف ىدفيا لـ يتحقؽ بسبب رفض الصيف وفرنسا التوقيع 

تحدة واصمت الواليات الم 1762عاـ  ةعمييا, وبعد إقرار معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووي
احتكار السالح النووي, وتحريـ التحاؽ أي دولة بالنادي النووي بحيث  ىوالدوؿ النووية األخر 

الدوؿ الكبرى, وعندىا تصبح ىناؾ دوؿ نووية إلى األبد ودوؿ غير نووية إلى  ىيقتصر عم
 .1األبد

وية                                                                               وبموازاة ذلؾ جرت مفاوضات وق دمت العديد مف المبادرات الدولية لحظر التجارب النو 
الباردة, وبانتياء  بكانت تتعثر وتصؿ إلى طريؽ مسدود طواؿ فترة الحر  ا                بشكؿ عاـ, ولكن ي

ىذه الحرب وتفكؾ االتحاد السوفييتي في مطمع التسعينات بدأت المفاوضات مف جديد في 
ىذه  توقد اختتم, 1779إطار مؤتمر نزع السالح في جنيؼ في كانوف الثاني/يناير 

لممساعدة في الحد مف  1776معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية عاـ المفاوضات بإبراـ 

                                                           
المضاميف السياسية لنظاـ الضمانات في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, رسالة  ,ميسوف عبد الخالؽ عبد الغفور -1

 وما يمييا . 19, ص 1727/ جامعة بغداد ,  ماجستير مقدمة إلى كمية العمـو السياسية
موقع العرب شبكة اإلنترنت مف خالؿ , ما مصير معاىدة حظر االنتشار النووي, مقالة منشورة عمى نبيؿ زكي -1

 .13/13/1336بتاريخ  ,أوف اليف
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نياء سباؽ ىذا التسمح ومنع جميع التجارب النووية في المستقبؿ بصورة                                                                                    التسمح النووي وا 
                                                                                         نيائية؛ إال أف  ىذه المعاىدة لـ تمنع عمى سبيؿ المثاؿ )كوريا الشمالية( مف إجراء أوؿ اختبار 

وىو ما شكؿ ضربة  1336تشريف األوؿ/أكتوبر 7االثنيف  ـصباح يو ليا تحت األرض  ينوو 
 . 1لنظاـ حظر االنتشار النووي كما أثارت ىذه التجربة ردود فعؿ دولية متباينة ةقوي

                                                                  ً                لقد حكـ الجيود  الرامية لمحد مف االنتشار النووي عامالف متناقضاف عمميا , وىما : ح رص  
ووي, ومنع الدوؿ المتوسطة والصغيرة مف حيازتو الدوؿ الكبرى عمى احتكار السالح الن

وسباؽ محمـو لتطوير فاعمية ىذا السالح ومراكمة كميات ىائمة منو في الترسانتيف األمريكية 
والسوفييتية, بحيث بات مخزوف ىذه األسمحة يتجاوز ما يحتاجو تدمير الكرة األرضية بأسرىا 

                                       موضوع االنتشار النووي عمى اىتماـ ص ن اع  ذعدة مرات, وبعد انتياء الحرب الباردة استحو 
دوائر وزارتي الدفاع  تأكثر مف أي وقت مضى حيث ركز  ةالقرار في الواليات المتحد

وأبحاث الدوؿ الطامحة لصناعة  جمتابعة برام ىوالخارجية ووكالة المخابرات المركزية عم
ولوجي باتجاه مناطؽ أبرزىا في صناعة السالح الكيماوي والبي ةالسالح النووي والمواد الداخم

 . 1ةالشرؽ األوسط وجنوبي آسيا وأمريكا الالتيني
                                                                                        وتجدر اإلشارة إلى أف  الواليات المتحدة ىي الدولة الوحيدة التي تحظر تشريعاتيا الداخمية بيع 

لتمؾ المنشآت, حيث تبدي  ةمنشآت نووية دوف التفريؽ بيف األغراض السممية والعسكري
, «مارقة »                                                     ه امتالؾ التكنولوجيا النووية مف جانب دوؿ تصفيا بأن يا حساسية مفرطة تجا

وترمي بكؿ ثقميا لمحؤوؿ دوف ذلؾ مف خالؿ تشديد نظاـ الرقابة والتفتيش عمى منشآت تمؾ 
امتدت خشية  1331/سبتمبر ؿالدوؿ النووية, وفي أعقاب أحداث الحادي عشر مف أيمو 

لـ وسعت إلى تشديد سياساتيا النووية, والضغط ليس العا ؿالواليات المتحدة لتشمؿ كافة دو 
ن ما أيضا  تمؾ التي                                                                              ً           فقط عمى الدوؿ التي تسعى لمحصوؿ عمى التكنولوجيا النووية السممية ؛ وا 

مواجية انتشار األسمحة كما عممت عمى                                               تعتقد أن يا تساعد في نشر التكنولوجيا النووية,
القدرات النووية لـ                 والتأكد مف أف   ووية بيف الدوؿالقدرات الننشر عف طريؽ إبطاء  -النووية 

                                                           
مقالة منشورة تداعي التحكـ األمريكي بانتشار السالح النووي, ترجمة خير الديف عبد الرحمف,  ,جيمي كارتر -1

 .1/3/1339,اإللكتروني بتاريخ  مجمة الحرس الوطنيعمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ موقع 
, تاريخ            90نزار عبد القادر, انتشار أسمحة الدمار الشامؿ في الشرؽ األوسط, مجمة الدفاع الوطني, العدد  -1
1/1/1330 . 
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 ذلؾ أصبح حيث -اإلرىابية, وحماية المخزونات الموجودة تصفيا ب جماعات يأيد يتقع ف
 .1مف األولويات الممحة مثميا مثؿ ردع اليجمات النووية

ؿ المجتمع الدولي إلضافة بروتوكو  ى                               ً           كذلؾ مارست الواليات المتحدة ضغوطا  مباشرة عم 
 يقضي بحظر تكنولوجيا تخصيب اليورانيـو ووقؼ إنتاج الوقود النووي. االنتشارلمعاىدة عدـ 

بضرورة حظر تخصيب  1339" في شباط/فبرايرجورج بوشكما طالب الرئيس األمريكي " 
ف كاف ألغراض سممية, وىو ما يشير إلى رغبة الواليات المتحدة في احتكار                                                                                  اليورانيـو وا 

, 1بشروط وظروؼ تقديميا وفؽ ما يخدـ مصالحيا ـألغراض السممية والتحكالطاقة النووية ل
( لعاـ 63" في البياف الرئاسي رقـ )بيل كمينتونسبؽ ذلؾ تأكيد الرئيس األمريكي "كما 

فعؿ عمى أي اعتداء  دالنووي كر  حعمى حؽ الواليات المتحدة في استخداـ السال 1779
لنفسيا باإلطاحة بدوؿ تعتبرىا مارقة ليا قدرات عمى كيماوي أو بيولوجي يقع عمييا, وتسمح 

 .0حيازة أسمحة نووية
عبر إداراتيا المتعاقبة تجميد آليات حؿ المشكالت  ةوقد استطاعت الواليات المتحد

مف  راعات الدولية عبر األمـ المتحدة والمنظمات واألجيزة التابعة ليا أو المرتبطة بياوالص
فقادىا مصداقيتيا, أو تيميشيا وتجاىميا, فضال  عف خالؿ السيطرة عمى ىذه المؤ  ً     سسات وا                                                   

يا إلسرائيؿإفساد نظاـ حظر االنتش بخرؽ ىذا النظاـ ومنحيا الرعاية                                ار النووي عبر  سماح 
والحماية األمريكية في الوقت الذي تفرض فيو الواليات المتحدة الحصار والعقوبات 

التيديد بغزوىا لمجرد االشتباه بنشاط أو نوايا  االقتصادية والغزو العسكري لبعض البمداف أو
ىذه الدوؿ إلنتاج سالح نووي في مقابؿ صمت مطبؽ تفرضو عمى الدوؿ األخرى لمنعيا 
حتى مف االحتجاج عمى األسمحة النووية اإلسرائيمية والتيديدات العمنية باستخداميا لضرب 

 بعض الدوؿ في المنطقة.

                                                           
1-John Deutch, A nuclear posture fore today, foreign affairs ,VOL .84. NO 1, January - 

February 2005, p 49 . 
 . 111مرجع سبؽ ذكره, ص ىاني المغمس, -1
تيديد حقيقي أـ حجة أميركية ) الممؼ النووي اإليراني ( المركز  –غادة حب اهلل, انتشار السالح النووي  -0

 . 136, ص  1339ير شباط/فبرا 07العدد  , سمسمة معمومات ,العربي لممعمومات
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ية المعايير في سموؾ الواليات المتحدة إزاء القضايا النووية, وتؤكد الحالة البرازيمية ازدواج
إلنتاج أسمحة نووية وجيت لمبرازيؿ  يفرغـ عمـ الواليات المتحدة بحظر الدستور البرازيم

اتيامات تشكؾ في موقفيا مف الطاقة النووية عقب رفض البرازيؿ توقيع البروتوكوؿ اإلضافي 
                                  ً           الرفض الذي تمسكت بو البرازيؿ تجسيدا  لمصمحتيا  لمعاىدة عدـ االنتشار النووي, وىو

                                                                                      القومية, إذ إف  موافقتيا عمى ذلؾ البروتوكوؿ سيقيد حقيا في تخصيب اليورانيـو لغرض إنتاج 
الطاقة الكيربائية التي تحتاج إلييا, كما سيمنعيا مف إنتاج يورانيـو مخصب بغرض التصدير 

    بعض الدوؿ العربية إضافة إلى اتياميا الذرية,  وفؽ نظاـ ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة
 ) السعودية, سورية ( بالسعي المتالؾ أسمحة نووية. 

   ً                                                                                  الحقا  تبنت الواليات المتحدة لغة دبموماسية مرنة حياؿ تنامي التوجيات الدولية لالستفادة مف 
األمريكي الطاقة النووية في األغراض السممية, لكنيا تحافظ بصرامة عمى جوىر الرفض 

لمحاوالت بعض الدوؿ لالستفادة السممية القصوى مف التكنولوجيا النووية, والقياـ مباشرة 
نتاج الوقود النووي, حيث عب رت في أكثر مف مناسبة عف استعدادىا                                                                                   بعمميات التخصيب, وا 

عـز لتزويد الدوؿ الراغبة بحاجاتيا مف التقنيات النووية لألغراض السممية, وىو ما يشير إلى 
الواليات المتحدة تقييد توجيات الدوؿ لالستخداـ السممي لمطاقة النووية, مف خالؿ المرور 

 .1بالبوابة األمريكية
ونتيجة ليذه السياسة التي اتبعتيا اإلدارة األمريكية, تشكمت قناعة راسخة وسط الشعوب 

صبحت إحدى الذرائع قد أ ة                                                        العربية واإلسالمية بأف  أسمحة الدمار الشامؿ واألسمحة النووي
الخطرة في حروب السيطرة عمى موارد الدوؿ والذي سيؤدي إلى منع أي محاولة تقدـ وازدىار 

 .الطاقة النووية لألغراض السممية فييا عف طريؽ ممارسة حقيا الطبيعي في استخداـ
فما زالت واشنطف  يعكس ذلؾ التوجو, الحالي األمريكي النوويالوضع      إف  ولسوء الحظ ف

متغافمة ما قد تثيره سياستيا  حتفظ بترسانة نووية ضخمة كانت قد أنشئت أثناء الحرب الباردةت
و مف بيف المزايا             والواقع أن   ,النووية الحالية مف رد فعؿ لدى سياسات الحكومات األخرى

ال  النووي حيا ال تحتاج لمسال                                              خرجت بيا الواليات المتحدة مف الحرب الباردة أن   التيالعسكرية 
فقد كاف عمييا أف تخفض          ومف ثـ  , مف أجؿ الحرب وال مف أجؿ ردع الحرب التقميدية

                                                           
 .111ص ,مرجع سبؽ ذكره ىاني المغمس, -1
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القرار أف يخفضوا عدد الرؤوس  صانعي                   ً                            أنشطتيا النووية نوعا  ما, كما كاف مف الواجب عمى 
المنتشرة مع القوى العسكرية النشطة, وكذلؾ جعؿ أنشطة مخزوف الواليات المتحدة مف 

رساء معايير أمنية لمدوؿ األخرىالرؤوس النشطة والم  .1                                                                    تقاعدة والمواد النووية أكثر شفافية, وا 
                                                          ف  الرىاف عمى الحد مف انتشار السالح النووي يتوقؼ عمى تنامي إ, يمكف القوؿ الخالحة

الوعي العالمي بمخاطر ذلؾ االنتشار, وليس بإعاقة سعي الدوؿ في الحصوؿ عمى 
ة كالياباف ترفض حتى اآلف التحوؿ إلى إنتاج السالح النووي التكنولوجيا النووية السممية, فدول
لتحقيؽ توازف استراتيجي مع الصيف وروسيا في منطقة آسيا  ارغـ تشجيع الواليات المتحدة لي

                                                                                       رغـ امتالكيا لمتقنيات النووية التي تمكنيا مف الحصوؿ عميو, كما أف  العديد  مف دوؿ العالـ 
 .مناطؽ خالية مف السالح النووييا                         الثالث أنشأت بمحض  إرادت

                                                                                       لذلؾ فإف  محاولة تمغيـ الطريؽ أماـ الدوؿ الساعية لمحصوؿ عمى الطاقة النووية السممية, ىو 
مع مجموعة قميمة مف الدوؿ إلى االستئثار بالطاقة  ؼالمتحدة تيد ت                    تأكيد عمى أف  الواليا

لمسيطرة عمى مصادر  ةعماريالنووية والسيطرة عمى مصادرىا وىو ما يؤكد وجود نزعة است
 الناميةمنع الدوؿ و فشؿ في المحافظة عمى أسرار التكنولوجيا النووية, الالطاقة النووية بعد 

في األغراض السممية لما فيو خدمة الطاقة النووية  استخداـ حقيا الطبيعي في ةمف ممارس
 لشعوبيا.

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
1-John Deutch , op.cit, p.p 49- 50 . 
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ذاملطلبذالثانيذ

ذتخدامذالطاقةذالنوويةذالضوابطذواحملدداتذالقانونوةذالسذ

ذيفذاألغراضذالدلموةذ

   
منذ فجر العصر النووي وتوصؿ الواليات المتحدة األمريكية إلى صناعة القنبمة الذرية األولى 
سارت في تطوير أبحاثيا في ىذا المجاؿ عاممة عمى االنفراد بأسرار األبحاث النووية ومنع 

لسوفييتي السياسة ذاتيا ورسمت كؿ دولة تسربيا إلى الدوؿ األخرى, كما اتبع االتحاد ا
سياستيا النووية عمى ضوء موقفيا وعالقتيا مع الدوؿ األخرى وكاف ليذا الموقؼ أثره عمى 
المساعدات التي أعطيت لمدوؿ األخرى, حيث اقتصرت ىذه المساعدات عمى ما يختص 

الزمة لمصناعات باستخداـ الطاقة النووية لألغراض السممية مقابؿ إمدادىا بالخامات ال
النووية, مع وضع القيود والضمانات الكافية لمنع استخداـ ىذه المساعدات في األغراض 
العسكرية, كما وقعت اتفاقيات جماعية وثنائية تحدد أسموب التعاوف وطريقة تنظيمو بيف 

وقد بذلت جيود دولية كبيرة لتنظيـ استخداـ الطاقة النووية في خطيف  .1الموقعيف عمييا
توازييف: األوؿ : ييدؼ إلى تحريـ استخداميا في األغراض العسكرية, والثاني : ييدؼ إلى م

منع تحويميا مف األغراض السممية إلى األغراض العسكرية, وقد أسفرت ىذه الجيود الدولية 
 عف مجموعة مف المعاىدات الدولية التي دخمت جميعيا حيز التنفيذ, أىميا:

 1737                          معاىدة القطب الجنوبي سنة    .  
  معاىدة حظر تجارب األسمحة النووية في الجػو وفػي الفضػاء الخػارجي وتحػت سػطح                                                                    

  .    1760           الماء لعاـ 

  معاىدة المبادئ المنظمة لنشاط الدوؿ في ميداف اكتشػاؼ اسػتخداـ الفضػاء الخػارجي                                                                          
  .    1769                                            بما في ذلؾ القمر واألجراـ السماوية األخرى سنة 

 1762                                      معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية سنة    .  

  معاىدة حظر ومنػع األسػمحة النوويػة وأسػمحة الػدمار الشػامؿ األخػرى فػي قػاع البحػار                                                                        
  .    1793                           والمحيطات وباطف تربتيا سنة 

                                                           
 .00محمد خيري بنونو, مرجع سبؽ ذكره, ص  -1
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 سػمحة                                                                        المعاىدة بيف الواليات المتحػدة األمريكيػة واالتحػاد السػوفييتي لتحديػد تجػارب األ     
  .    1799                     النووية تحت األرض سنة 

 نتػػاج وتخػزيف ا                                             ألسػػمحة البكتريولوجيػػة ) البيولوجيػػة ( والسػػمـو                                   اتفاقيػة حظػػر وتطػػوير وا 
  .    1790                        وتدمير الموجود منيا سنة 

  1770                                  معاىدة حظر األسمحة الكيميائية لسنة    .  

  إضػافة إلػى مباحثػات الحػد مػف     1776                                         معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية لعاـ ,                            
       فرت عػػػف   أسػػػ   ي                                                            األسػػػمحة االسػػػتراتيجية بػػػيف الواليػػػات المتحػػػدة واالتحػػػاد السػػػوفييتي التػػػ

        , إضػافة 1    1311       ( لعػاـ   start 2   و)       1771     لعػاـ   1 (  start 1                    توقيع معاىػدتيف ىمػا )
                                      إلى بعض محادثات الحد مف التسمح ومنيا:

  محادثات جنيػؼ التػي تمػت بػيف الواليػات المتحػدة واالتحػاد السػوفييتي بشػأف األسػمحة                                                                        
       األسػػمحة                                                                 النوويػػة وأسػػمحة الفضػػاء واسػػتمرت المفاوضػػات بعػػد توقيػػع اتفاقيػػة تخفػػيض 

  .    1771      " عاـ Start -1              االستراتيجية " 

                                                           
1 -START = Strategic Arms Reduction Treaty. 

 االستراتيجيةمف األسمحة     د     ح  , عمى اتفاقية ال ديمتري ميدفيديف, والروسي باراك أوباماوقع الرئيساف األمريكي  -1
االتفاقية عمى كؿ مف الكونغرس األمريكي والبرلماف  وعرضت" 1-بيف روسيا والواليات المتحدة األمريكية "ستارت

, 1313كانوف األوؿ/ديسمبر  11ة في ) صادؽ مجمس الشيوخ األمريكي عمى المعاىد عمييا الروسي لممصادقة
    ً                                 ووفقا  لما نقمتو وكالة األنباء الروسية (  1311كانوف الثاني/يناير  13وسي في كما صادؽ عمييا مجمس الدوما الر 

                                                                                     " فإف  المعاىدة الجديدة بيف روسيا والواليات المتحدة حوؿ خفض ترسانتي البمديف مف األسمحة نوفوستي "
ف, مما يقؿ لدى كؿ مف الطرفي 1333اليجومية تنص عمى تقميص الرؤوس النووية الحربية إلى  االستراتيجية

( في المعاىدة الروسية األمريكية حوؿ القدرات 1133 - 1933عف السقؼ المحدد ليذه الرؤوس ) % 03بنسبة 
أو وسائؿ الحمؿ حسب  ات اإلطالؽ )    نص         أما م   ,1331اليجومية المبرمة في موسكو في عاـ  االستراتيجية

      بموجب معاىدة  1633مقارنة مع  233( فسيجري تقميصيا إلى  المصطمح الوارد في الوثائؽ السابقة
واريخ              ات إطالؽ الص      نص                    ات اإلطالؽ كؿ مف م        بمنص      د      قص        , وي  1771" التي تـ توقيعيا عاـ 1 -"ستارت 

كما تتضمف المعاىدة الجديدة  الثقيمة االستراتيجيةوالقاذفات  االستراتيجيةستية العابرة لمقارات, والغواصات يالبال
مراقبة سير تنفيذىا باستخداـ مختمؼ الوسائؿ التقنية الوطنية وتبادؿ المعمومات والبيانات       ً           أحكاما  بشأف آلية

   تطبيقو حتى اآلف بموجب معاىدة                                            ف الجانبيف, عمى أف تكوف أبسط وأرخص مما تـ  موزيارات فرؽ التفتيش 
ف موسكو وواشنطف في تموز/يوليو " التي عقدت بي1"ستارت      حؿ     م      ؿ         " ستح  1"ستارت              شار إلى أف       " ي  1 -"ستارت 
 .1337, وانتيت في الخامس مف كانوف األوؿ /ديسمبر 1771
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   الػػػذي أجرتػػػو أربعػػػيف دولػػػة حػػػوؿ نػػػزع السػػػالح فػػػي جنيػػػؼ إلعػػػداد  ف            مػػػؤتمر األربعػػػي :                                                     
                                                                    التقريػػػر السػػػنوي لألمػػػـ المتحػػػدة حػػػوؿ العديػػػد مػػػف الموضػػػوعات مػػػف أىميػػػا األسػػػمحة 

           الكيماوية.

  " في      ج بوش    جور                                                           محادثات نظاـ السماوات المفتوحة الذي عرضو الرئيس األمريكي "     
            في بودابست.      1727          أيار/مايو 

  استمرار محادثات إجراءات بناء الثقة واألمف نتيجة السػتمرار متابعػة وثيقػة فيينػا عػاـ                                                                              
                             بيدؼ زيادة شروط ىذه الوثيقة.      1773

                                                                                 وخالؿ السنوات األخيرة تـ  التركيز عمى الظالؿ العسكرية واألمنية لمسألة الطاقة النووية 
                ً             ً       ً                                  ح النووي: إيرانيا  كاف أو كوريا  شماليا , وجيود الحيمولة دوف انفجار سباؽ بمناقشة قضايا التسم

تسمح نووي في إقميـ أو منطقة بعينيا, أو وسيمة لتحقيؽ ما يعرؼ باألمف واالستقاللية في 
 .بمية عمى مصادر الطاقة التقميدية                               ً      مجاؿ الطاقة لمدوؿ التي تخشى حربا  مستق

ف الدولة كموجييف أساسييف لمعالقات الدولية خالؿ وبعد صعود عناصر خارج نطاؽ كيا
                                            ً      ً      ً                             السنوات األخيرة بدأت المسيرة النووية تأخذ بعدا  أمنيا  جديدا  لتقترف بقضايا اإلرىاب ورواج 
                                                                                   تعامالت السوؽ النووية السوداء, وىو ما أدى إلى بروز مدرسة أ طمؽ عمييا اسـ مدرسة

 ثالثة مبادئ كاآلتي :التي تقـو عمى  «السياسات الخضراء  »
      ً                                                          : ووفقًا ليذا المبدأ فإف  المدرسػة الخضػراء تػرفض سػيادة اإلنسػاف عمػى                التفاعل البيئي -   أ

                                                                              الكوف, وتنادي بالحفاظ عمى الموارد الطبيعية وحماية حقوؽ الحيػواف والمحػيط البيئػي 
                                       لإلنساف, والوقاية مف الكوارث الطبيعية .

                                  سػػة الخضػػراء إلػػى وضػػع حػػدود عمػػى عمميػػة               : وتػػدعو المدر                       حةةدود التنميةةة االقتحةةادية -   ب
                                                                        التنمية االقتصادية وتحذر مف تركيا بال سقؼ لتأكػؿ األخضػر واليػابس, فعػدـ تحديػد 
                                                                    عمميػػػػة التنميػػػػة االقتصػػػػادية سػػػػيحدث مشػػػػكمة مزدوجػػػػة باالسػػػػتنزاؼ المكثػػػػؼ لممػػػػوارد 

غراؽ المشيد البيئي بمخمفات عممية التنمية.                                                       الطبيعية وا 

                                                         لؾ فػػإف  ىػػذه المدرسػػة تػػدعو إلػػى إعػػادة تشػػكيؿ النظػػاـ العػػالمي,       ً    : ووفقػػًا لػػذ         الالمركزيةةة  - ج
قميمية ال تتسـ بالمركزيػة,                                                                                    عمى أف يتـ استبداؿ نموذج الدولة المركزية بيياكؿ دولية وا 
                                                                            وتتمتع بآليات فعالة لمتعاوف فيما بينيا ووضع الخطط المناسبة لمتعامؿ مع مشػكالت 

               البيئة وعالجيا.
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ضراء األوروبية تحقيؽ المزيد مف المكاسب السياسية بدفعيا وقد استطاعت األحزاب الخ
قضايا المناخ والبيئة إلى أولويات األجندة السياسية في أوروبا, ودفعت بيذه الممفات إلى 
                                                          ً                         الساحة الدولية, عمى سبيؿ المثاؿ: مسألة االحتباس الحراري خاصة  وىو ما دفع األميف العاـ 

وفي أوؿ كممة لو في ىذا الشأف  1339طمع آذار/مارس " بم بان كي مونلألمـ المتحدة " 
                                                                                 ً  حيث صنؼ األميف العاـ ظاىرة االحتباس الحراري بأن يا تيديد لألمف والسمـ الدولييف, جازما  
ً             بأن يا ستكوف سبب إشعاؿ نيراف الحروب والصراعات األىمية والدولية مستقبال , إضافة إلى                                                                     

القطاع الزراعي وتراجع إنتاجو وذيوع المجاعات,  ارتفاع معدالت التصحر والجفاؼ, وتدىور
وندرة الموارد الطبيعية, وىو ما يدفع إلى االعتماد عمى مصادر لمطاقة البديمة واستبداؿ 
البتروؿ ومشتقاتو بالطاقة المتولدة عف الرياح والطاقة الشمسية, والطاقة النووية التي تعتبر 

امة المفاعالت النووية بجانب مواقع االستيالؾ     ً      ً                           مصدرا  نظيفا  لمطاقة, إلى جانب سيولة إق
مداد معقدة  . 1                                        دوف الحاجة إلى إجراءات نقؿ وا 

المحددات القانونية لحق                                                            وبناء  عمى ما تقدم سنحاول في الفرع األول من ىذا المطمب بيان
 الفرع الثاني , في حين سيتناولفي استخدام الطاقة النووية في األغراض السممية ةالدول

 لطاقة.ليذه انطاق حق الدولة في االستخدام السممي  تحديد
 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
   , 162, العدد 91مجمة السياسة الدولية, المجمد يسرا الشرقاوي, الطاقة النووية والسياسات الخضراء,  -1

 . 106 -101ص  ,1339نيساف/ أبريؿ 
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ذالفرعذاألولذ

ذذاحملدداتذالقانونوةذلذحقذذالدولذيفذاستخدامذالطاقةذالنوويةذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذذ  ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ

ذيفذاألغراضذالدلموة

 

بعد أف وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارىا حاولت الواليات المتحدة األمريكية االستئثار  
كؿ عاـ, والعسكرية بشكؿ خاص, وكاف ىناؾ قناعة تامة في ذلؾ الوقت باألسرار النووية بش

بوجود عالقة وثيقة بيف االستخدامات العسكرية والتطبيقات المدنية لمطاقة النووية, وىو ما 
مف الواليات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى إصدار بياف مشترؾ في تشريف        ً دفع كال  

تخداـ العسكري لمطاقة الذرية يعتمد بدرجة كبيرة عمى              يفيد بأف  االس 1796الثاني/نوفمبر 
األساليب والعمميات نفسيا التي يمكف أف تكوف مطموبة بما يسمى بالتطبيقات الصناعية, أي 
                                                                                   في المجاؿ المدني السممي, كما أعمنت تمؾ الدوؿ أن و يجب عدـ إتاحة المعمومات المتعمقة 

دوؿ المختمفة قبؿ وضع وتطبيؽ إجراءات احترازية باالستخدامات الصناعية لمطاقة النووية لم
فعالة ومعقولة, وكاف ىذا ىو أوؿ حظر عمى نشر المعمومات المتعمقة بالطاقة النووية, 
                                                                          وساعد عمى ترسيخ ىذه األفكار اكتشاؼ عدد مف العمميات التجسسي ة عمى المعمومات 

أدت إلى انتقاؿ القدرات العسكرية  والمعارؼ النووية في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا,
ات النووية إلى االتحاد السوفييتي في ذلؾ الوقت, ولمخروج مف ىذا المأزؽ تقدمت الوالي

بخطة لألمـ المتحدة إلنشاء ىيئة لمتطوير النووي  1792يونيو المتحدة األمريكية في حزيراف/
الدولي تكوف ليا سمطة رقابية وممكية كؿ األنشطة النووية وامتالؾ سمطة الرقابة والتفتيش 

         " إال أف  باروخ                                                               والترخيص لكؿ األنشطة األخرى, وقد أ طمؽ عمى ىذه الخطة اسـ مشروع " 
                                             ن و أدرؾ أىمية المنع التاـ إلنتاج ونشر األسمحة االتحاد السوفييتي رفض ىذه الخطة أل

تالؼ المخزوف منيا كخطوة أولى ثـ  االىتماـ بالعمميات التنظيمية  .                                                                      النووية وا 
" تقدـ بيا  الذرة من أجل السالمتحت اسـ "  1730بعد ذلؾ ظيرت مبادرة جديدة عاـ 

 1لألمـ المتحدة" Dwight Eisenhower ايزنياور دوايتالرئيس األمريكي آنذاؾ " 
                                                           

1-Ben Sanders, A Short History of Nuclear Non-Proliferation, article prepared for the 

EC/IAEA/NEA Advanced Training Seminar on the Rules governing International 

Transfers of Nuclear and Nuclear-Related Material, Equipment and Technology, and 
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تضمنت إنشاء وكالة لممساعدة واإلشراؼ والرقابة عمى األنشطة النووية باإلضافة إلى تقديـ 
المساعدات لدوؿ العالـ كافة لالستفادة مما توفره العمـو والمعارؼ النووية مف إمكانات لمتقدـ 

أت تمارس عمميا في ت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وبد                              القتصادي واالجتماعي, وبذلؾ أ نشئا
 تطوير ودعـ استخدامات الطاقة النووية في األغراض السممية.

بياف حدود   ً           أوال , ومف ثـ   مفيـو االستخداـ السممي لمطاقة النوويةال بد مف تحديد  الذ
 تي:آلاالستخداـ السممي لمطاقة النووية في األغراض السممية مف الناحية العممية, كا

ذأواًل:ذمفهومذاالستخد ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ًذ ذ ذامذالدلميذللطاقةذالنوويةذ:ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ

في ديباجتيا عمى فوائد االستخداـ  1762أكدت معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ 
السممي لمتكنولوجيا النووية وضرورة إشراؾ جميع الدوؿ األطراؼ في ىذا المجاؿ, وألزمت 

ممة ألية المادة الخامسة أطراؼ المعاىدة بالتعاوف عمى ضماف إتاحة المنافع المحت
استخدامات سممية لمتفجيرات النووية لمدوؿ التي ال تممؾ أسمحة نووية عف طريؽ إجراءات 
                                                                                دولية مناسبة عمى أف يتـ  التعاوف عمى أساس عادؿ دوف تفرقة, وبأقؿ سعر ممكف دوف أف 
                                            ً                                       يتحمؿ المستفيد تكاليؼ البحث والتطوير, وتوسيعا  لنطاؽ االستخداـ السممي لمطاقة النووية 
أكدت معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية في الفقرة األولى مف المادة الرابعة عمى حؽ جميع 
نتاج واستخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية في                                                                                   األطراؼ الثابت في بحث وتطوير وا 
حدود نظاـ الضمانات دوف تعطيؿ ليذا االستخداـ, كما أكدت الفقرة الثانية مف ىذه المادة 

ؽ الدوؿ األطراؼ في تبادؿ المعمومات العممية والتكنولوجية الستخداـ الطاقة النووية عمى ح
فرادى أو جماعات أو ضمف  –لألغراض السممية, وألزمت ىذه الفقرة الدوؿ القادرة باإلسياـ 

         , إال أف  1في تحقيؽ ىذا اليدؼ لضماف االستخداـ السممي لمطاقة النووية – منظمات دولية
           ً     ً         ً                                                 ـ تضع معيارا  كميا  أو كيفيا  لممساعدة التي تقدميا الدوؿ النووية لمدوؿ األخرى المعاىدة ل

                                                                                   لنشر االستخداـ السممي لمطاقة النووية؛ إن ما تركتيا خاضعة لمظروؼ السياسية واالقتصادية 
 .والعسكرية دوف تحديد قاطع

                                                                                                                                                          
the Transport of Radioactive Materials، held at Tallinn, Estonia, on 24-28 August 

1998, p10. 

1-Ian Anthony, Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, Reforming nuclear export 

controls the future of the nuclear suppliers group, Research Report No. 22,OXFORD 

University Press  New York, First published 2007, p 4.  
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   ً     نوعا  مف وفي سبيؿ ىذه المساعدة قد تخضع الدوؿ غير النووية لنظاـ ضمانات يخمؽ 
الوصاية واإلشراؼ عمى نشاطيا في المجاؿ النووي, ولـ تورد معاىدة عدـ انتشار األسمحة 

األغراض  »             ً      ً                                                     النووية تعريفا  محددا  لالستخداـ السممي لمطاقة النووية ولـ تحدد المقصود بػ 
نتاج واستخداـ الطاقة «السممية النووية                                                                          إن ما أك دت عمى الحؽ الثابت لمدوؿ في تنمية أبحاث وا 

 لألغراض السممية.
            «األغراض السممية » ي                                                               أما الن ظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية فقد أورد عبارت

دوف تحديد مدلولييما في مواضع الحديث عف أوجو استخداـ الطاقة  «األغراض العسكرية »و
                           تيف, ترى األولى أف  المقصود النووية, ونشأ عف ذلؾ جدؿ قانوني أفرز وجيتي نظر متباين

باالستخداـ السممي لمطاقة النووية ىو) االستخداـ المدني لممواد والمعدات والمعمومات 
 .والمنشآت النووية بما يخدـ أوجو السمـ والتنمية والرخاء (

ضاءة منشآت      ً                                                                                ووفقا  ليذا الرأي فإف  استخداـ الطاقة النووية في تشغيؿ البوارج الحربية وا 
                                                    ً                               ية بكيرباء تـ  توليدىا بالطاقة النووية يعتبر استخداما  غير سممي لمطاقة النووية, أما عسكر 

وجية النظر الثانية فترى ضرورة توسيع مدلوؿ االستخداـ السممي لمطاقة النووية ليشمؿ تمؾ 
                                                                                 النشاطات العسكرية غير النووية, ويؤيد أنصار ىذا الرأي أف  ق صد  المشرع الدولي كاف 

عمى منع تصنيع واستخداـ األسمحة النووية وليس حظر االستفادة مف تطبيقات الطاقة       ً منصبا  
 . 1                               النووية في أغراض عسكرية  دفاعية

    ً                                                                                     ووفقا  لنص المادة الثانية مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية فإن و يتوج ب عمى 
إلى تعزيز السمـ واألمف الدولييف, لذلؾ                    ً                              الوكالة أف تعمؿ وفقا  لمقاصد األمـ المتحدة الرامية 

االستخداـ السممي لمطاقة النووية يشمؿ فقط أوجو االستخداـ المدني غير      إف  يمكف القوؿ 
                                                                             المسخر ألىداؼ عسكرية نووية أو غير نووية, وىو ما يثير إشكاليات عدة حيث أف  حصر 

 ً                               ما  لمواقع الدولي إذ تتزايد درجة                                                       المفيـو في االستخداـ المدني لمطاقة النووية لـ ي ع د مالئ
اعتماد الدوؿ عمى الطاقة النووية في كافة المجاالت بما فييا المجاالت العسكرية غير 
                                                                                 النووية, كما إن و ال ينطبؽ عمى الدوؿ النووية بوصفيا حائزة لمسالح النووي وىي مف باب 

خرى بما يجعؿ مف ىذه أولى تعمؿ عمى تسخير قدراتيا النووية في األغراض العسكرية األ

                                                           
 . 116ص , مرجع سبؽ ذكره,ىاني المغمس -1
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النصوص موجية إلى مجموعة الدوؿ غير النووية التي لف يكوف بوسعيا استخداـ الطاقة 
 النووية في خدمة أىدافيا العسكرية الدفاعية عمى غرار القوى النووية.

بشكؿ عاـ بدأ استخداـ الطاقة النووية بداية سيئة تمثمت بإلقاء الواليات المتحدة األمريكية 
وىو ما  1793اليابانيتيف عاـ  «ناغازاكي» و «ىيروشيما» ف نوويتيف عمى مدينتي قنبمتي

           ً      ً       ً                                                        أعطى انطباعا  سمبيا  ومخيفا  لدى الكثيريف عف الطاقة النووية في استخداماتيا السممية 
والعسكرية, لكف بعد أقؿ مف عشر سنوات مف ىذه البداية بدأ االستخداـ السممي الفعاؿ في 

ربائية مف المحطات النووية عمى نطاؽ واسع ووصمت نسبة مشاركة الطاقة توليد الطاقة الكي
% ( في بعض 93النووية لمطاقة الكمية المنتجة مف مصادر أخرى إلى مستوى يتخطى الػ )

 .  1الدوؿ مثؿ فرنسا
                                                                                والحقيقة أف  الحديث عف االستخداـ السممي لمطاقة النووية يتشعب ويطوؿ, ومع ذلؾ يمكف 

أىـ استخدامات الطاقة النووية في المجاالت السممية, وىو مجاؿ إنتاج الطاقة  اإلشارة إلى
ً       ً         حيث تعتبر الطاقة النووية بديال  ممتازا  عف البت                                  ذيف يقوؿ الخبراء إن و إذا استمرت روؿ والفحـ ال                            

                                                                                    الحاجة إلى الطاقة مضطردة بالزيادة بالمعدؿ الذي تسير عميو اآلف, فإف  المخزوف مف الفحـ 
                            ً                                                 بتروؿ سينفد في بضعة عقود خاصة  إذا عممنا بأف  احتراؽ طف واحد مف الوقود النووي وال

, كذلؾ يمكف 1( مميوف طف مف الفحـ الحجري13ينتج طاقة تعادؿ ما ينتج مف احتراؽ )
استخداـ الطاقة النووية في أغراض حيوية إنسانية أخرى في عمـو الطب والصحة والبيولوجيا 

يوفيزياء والكيمياء اإلشعاعية والطب النووي والوقاية واليندسة الوراثية والزراعة وعمـو الب
وتجاذباتيا, إضافة إلى عمـو الجيولوجيا واألرصاد واليندسة واإللكترونيات ومجاالت تنمية 

 .المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية الصناعية وحماية البيئة
مطاقة النووية في مختمؼ      السممي األمثؿ ل                                        وىكذا يبدو أف  اآلفاؽ تتسع أماـ االستخداـ

؛ لذلؾ تعتبر الطاقة النووية إحدى الدعائـ الرئيسة التي تقـو عمييا برامج التنمية, المجاالت
                                                                            ً  حيث ترتبط معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي باالحتياجات الفعمية مف الطاقة ارتباطا  

دولة يجب أف يأخذ في اعتباره تمبية الطمب المتزايد     ً                                   وثيقا , وعميو فإف  التخطيط السميـ في أي 
                                                           

, نيساف/أبريؿ 162, العدد 91يسرى أبو شادي, حتمية خيار الطاقة النووية, مجمة السياسة الدولية, المجمد  -1
 .113 -119ص , 1339

 .13, ص مرجع سبؽ ذكره محمد عبد اهلل نعماف, -1
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عمى الطاقة نتيجة لمزيادة السكانية مف ناحية, وتحقيؽ معدالت التنمية وتمبية االحتياجات 
 .1االقتصادية واالجتماعية المتزايدة مف ناحية أخرى

مات                                                                          عمى صعيد متصؿ أك د المشاركوف في المؤتمرات العربية المخصصة لمناقشة االستخدا
السممية لمطاقة الذرية, التي تتـ برعاية الييئة العربية لمطاقة الذرية عمى الضرورة النابعة مف 
                                                                                   أىمية ىذه الطاقة غير القابمة لمنضوب والنظيفة في الوقت نفسو, مشيريف إلى أف  استخداـ 

تجددة, الطاقة النووية في األغراض السممية أصبح باإلضافة إلى مصادر الطاقة الجديدة والم
                                                                              مثؿ: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتمة الحيوية فيذه ك م يا ضرورة لإلحالؿ 
التدريجي البديؿ عمى مصادر الطاقة التقميدية اآلخذة في النضوب, وىذا التأكيد مف 
المشاركيف في المؤتمرات نبع مف حقيقة مؤكدة وىي تعدد المجاالت التي أصبحت فييا 

                    ً       ً         ً                                   ضرورة ممحة وليست بذخا  حياتيا  أو عمميا , حيث فاقت جودة النتائج والعمميات الطاقة النووية 
العممية والتقنية كؿ حدود, وأثبتت ىذه الطاقة قدرتيا عمى زيادة اإلنتاج وتحسينو ورفع الكفاءة 

 .1في كافة المجاالت التي استخدمت فييا
ذثانوًا:ذحدودذاالستخدامذالدلميذللطاقةذالنوويةذيفذاألغراض ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذًذ ذ ذالدلموة:ذذذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذ

أشرنا إلى محاولة الدوؿ الكبرى السيطرة عمى األسرار النووية بشكؿ عاـ والعسكرية منيا 
بشكؿ خاص, مف خالؿ عدـ إتاحة المعمومات المتعمقة باالستخدامات الصناعية لمطاقة 
النووية قبؿ وضع وتطبيؽ إجراءات احترازية فعالة تضمف عدـ استخداـ ىذه الطاقة في 

 1792يونيو ات المتحدة األمريكية في حزيراف/سكرية, لذلؾ تقدمت الوالياألغراض الع
                       ؛ إال أف  معارضة االتحاد وليبمشروع لألمـ المتحدة إلنشاء ىيئة لمتطوير النووي الد

, حيث رأى االتحاد السوفييتي في ىذا المشروع محاولة 0السوفييتي لممشروع حاؿ دوف إقراره
القانوف الدولي ليكرس التفرد األمريكي في حيازة القوة المضافة  مف اإلدارة األمريكية لتطويع

التي يمنحيا السالح النووي, وتأبيد االحتكار األمريكي لمسالح النووي ومنح ذلؾ االحتكار 

                                                           
لعربي الثاني لالستخدامات السممية لمطاقة الذرية, الجزء , وقائع المؤتمر افي تونس الييئة العربية لمطاقة الذرية -1

 .70, ص 1773منشورات الييئة العربية لمطاقة الذرية, تشريف األوؿ/أكتوبر  تونس, ,األوؿ
 .19, ص مرجع سبؽ ذكرهمحمد عبد اهلل نعماف,  -1
العدد  ,91ة الدولية, المجمد محمود بركات, آفاؽ استخداـ الطاقة النووية في المنطقة العربية, مجمة السياس -0

 . 112ص  ,1339نيساف/أبريؿ  162
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شرعية دولية, وبقي األمر عمى ذلؾ إلى أف جاء نجاح التفجير النووي السوفييتي األوؿ 
                     ً                              يكي لمسالح النووي عمميا , بحيث قاـ توازف نووي أمريكي ليحسـ الجدؿ وينيي االحتكار األمر 

سوفيتي أسدؿ الستار عمى التفرد األمريكي في استثمار القوة المضافة الناجمة عف الحيازة  –
وقد تضمنت  1"الذرة من أجل السالمالنووية لمييمنة عمى العالـ, بعد ذلؾ ظيرت مبادرة " 

بة واإلشراؼ عمى األنشطة النووية باإلضافة إلى تقديـ المبادرة إنشاء وكالة لممساعدة والرقا
المساعدات لدوؿ العالـ كافة لالستفادة مما توفره العمـو والمعارؼ النووية مف إمكانات لمتقدـ 

 .االقتصادي واالجتماعي
بدأت الوكالة تمارس عمميا حيث قامت  1739الدولية لمطاقة الذرية عاـ ومنذ إنشاء الوكالة 

ممموسة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا الموضحة بالنظاـ األساسي فقامت بعقد  بجيود ضخمة
العديد مف الندوات العممية وأشرفت عمى المؤتمرات الدولية التي عقدت في نطاؽ األمـ 
المتحدة لالستخداـ السممي لمطاقة النووية, كما قامت بإصدار العديد مف النشرات العممية 

لمفاعالت ووقاية العامميف فييا, ومنيا ما يختص بنقؿ المواد والموائح, منيا ما يختص بأمف ا
 ,المشعة وطريقة تغميفيا وتخزينيا, وقد اقتبست التشريعات الداخمية لمدوؿ الكثير مف أحكاميا

باتجاه االستخدامات المدنية إضافة إلى العديد مف النشاطات الرامية إلى توجيو الطاقة النووية 
 العمـو المختمفة واالبتعاد عف االستخدامات العسكرية.ليذه الطاقة وفي مجاالت 

وفي سبيؿ تنفيذ الوكالة الدولية لمنظاـ الدولي لمضمانات النووية في الدولة المعنية حسب 
االتفاقيات المبرمة بينيما, فقد أصدرت الوكالة وثيقة تشتمؿ عمى مجموعة مف المبادئ التي 

بيف الوكالة والدولة المعنية, وقد أطمؽ عمى ىذه  تحكـ تنفيذ الضمانات النووية, والعالقة
الوثيقة اسـ ) نظاـ ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ( ولكي يتـ تنفيذ اتفاقية الضمانات 

نات النووية الشاممة( يتـ إبراـ االنووية المنعقدة بيف الوكالة والدولة المعنية ) اتفاقية الضم
أي : ممحؽ لكؿ منشأة نووية عمى  «اتفاقية الترتيبات الفرعية »ممحؽ اتفاقية لتنفيذىا تسمى 

ده, حيث يتحدد فييا بالتفصيؿ كؿ ما يخص تنفيذ الضمانات النووية في تمؾ المنشأة,                                                                                 ح 
وتتضمف اتفاقية الضمانات النووية الشاممة إجراء المراجعة والمعاينة المادية بالوسائؿ الفنية 

لة المعنية اللتزاماتيا حسب نصوص معاىدة عدـ انتشار المناسبة لمتحقؽ مف امتثاؿ الدو 

                                                           
1-Ben Sanders, A Short History of Nuclear Non-Proliferation, op.cit, p10. 
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األسمحة النووية بيدؼ منعيا مف تحويؿ نشاطاتيا النووية مف االستخدامات السممية إلى 
االستخدامات العسكرية, وتصنيع األسمحة النووية أو المتفجرات النووية األخرى, وبدوره إلى 

ً     ؿ, وذلؾ بإبالغ المجتمع الدولي ممثال  في ردعيا مف خالؿ االكتشاؼ المبكر لذلؾ التحوي                                 
منظمة األمـ المتحدة ومجمس األمف الدولي, وترتكز إجراءات تنفيذ الضمانات النووية عمى 
أساس مبدأ التحقؽ, أي استخداـ الوسائؿ الفنية لمتأكد مف صدؽ واكتماؿ ودقة المعمومات 

عدات والمنشآت في المؤسسات والبيانات عف كمية وأنواع ومواصفات المواد النووية والم
الخاضعة لنظاـ الضمانات النووية, والتأكد مف حسف استخداميا حسب األىداؼ المحددة ليا 

 .مقوانيف والتعميمات المنظمة لذلؾ   ً   تبعا  ل
أصدرت الوكالة الدولية مجموعة مف القرارات بغرض التأكد مف صحة  1771في عاـ 

عمؽ مانات الشاممة عف المواد النووية فييا تتواكتماؿ إعالف الدوؿ الخاضعة لنظاـ الض
: نظاـ اإلبالغ عف مواد ومعدات غير نووية , وىو نظاـ جديد التنفيذية, مثؿباإلجراءات 

                                  ً                                                 استحدثتو الوكالة لـ يكف مف قبؿ جزءا  مف النظاـ الدولي لمضمانات النووية, وكذلؾ اإلبالغ 
فيذ ىذه التوجيات الجديدة طمبت عف معمومات التصميـ والتفتيشات الخاصة, وبيدؼ تن

        الوكالة الدولية مف الدوؿ المعنية أف يكوف نظاـ اإلبالغ عف مواد ومعدات غير نووية 
         ً                                                                           " اختياريا  " وكانت قائمة تمؾ المواد والمعدات محدودة لمغاية في بداية األمر, ثـ  أصبحت 

والمجاالت غير النووية والمعدات التي ىذه القائمة اآلف تحتوي عمى المئات مف المواد النووية 
يمكف استخداميا في المجاالت النووية, والمجاالت غير النووية عمى السواء وصنفتيا الوكالة 

أي المواد التي يمكف استخداميا  «المواد والمعدات ذات االستخداـ المزدوج  »تحت مسمى 
ؿ معدات األشعة السينية ذات في المجاالت النووية وغير النووية, ومنيا عمى سبيؿ المثا

( إلكتروف فولط وبعض أكاسيد مادة الثوريـو التي تستخدـ في صناعة 133طاقة أعمى مف )
راتنجات مصابيح الغاز وأجيزة فصؿ السوائؿ وأجيزة الطرد المركزي لبعض الصناعات 

 .      1وغيرىا
ات الوكالة الدولية لسد                                              تـ  إقرار البروتوكوؿ اإلضافي الممحؽ بنظاـ ضمان 1779وفي عاـ 

                                                               ً              ً      ثغرات نظاـ الضمانات القائـ كوثيقة مكممة لو وتحويؿ ما كاف تفاوضيا  ليصبح تعاقديا  عمى 
                                                           

 ,132مجمة الحرس الوطني, العدد دراسة منشورة في دولي لمضمانات النووية, ػامية محمد عزت, النظاـ الػس -1
 .1/11/1330تاريخ 
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نحو أثار ضجة في حينيا حوؿ مدى مساس البروتوكوؿ بسيادة الدوؿ, حيث يطالب 
 البروتوكوؿ اإلضافي الدوؿ التي تنضـ إليو بتقديـ إعالف شامؿ حوؿ كؿ عناصر قدراتيا
النووية أو قدراتيا ذات العالقة باألنشطة النووية, ويتضمف ذلؾ ما امتمكتو مف قبؿ وما 
                                                                                 تمتمكو وخططيا المستقبمية, ويختمؼ ذلؾ عف النظاـ األساسي لمضمانات في أف  الدوؿ كانت 
تعمف فقط عما ترغب في اإلعالف عنو, كما يتيح لمفتشي الوكالة الدولية حؽ الوصوؿ إلى 

                                               ً                             لتحرؾ داخميا في الوقت الذي يقرروف فيو ذلؾ تقريبا , مع فترة إخطار مسبقة مدتيا الدولة أو ا
ساعة عمى األقؿ بالنسبة إلى زيارة المواقع, وساعتيف عمى األقؿ بالنسبة لممرافؽ الداخمية  19

في المواقع, ما لـ تكف ىناؾ ظروؼ استثنائية حيث يجوز أف تكوف ىذه المدة أقؿ مف 
ساعة لممرافؽ الداخمية في  19ما كانت تمؾ الفترة تصؿ إلى أسبوع لممواقع و...!, في1ساعتيف

النظاـ السابؽ, وال يحؽ لمدولة أف تعترض عمى ىوية المفتشيف المعينيف مف قبؿ الوكالة, كما 
 .يتوجب عمييا منح الفريؽ تأشيرات دخوؿ متعددة وليس لمرة واحدة

صوؿ إلى كؿ عناصر دورة الوقود النووي ابتداء ويتيح البروتوكوؿ لمفتشي الوكالة حرية الو 
مف تعديف اليورانيـو حتى معالجة الوقود النووي في أي مكاف داخؿ الدولة دونما تشاور معيا 

, وىذا البند ىو جوىر عمؿ البروتوكوؿ اإلضافي وأكثرىا «التفتيش العشوائي » ػب وىو يسمى
الرئاسة والوحدات العسكرية ووصؿ حساسية, وقد طبؽ في حالة العراؽ عند دخوؿ قصور 

األمر إلى مناقشة دخوؿ أماكف السكف الخاصة لبعض المسؤوليف عف البرامج النووية, ويتميز 
                                                                               ىذا النظاـ بصرامة شديدة تقترب مف نظاـ التفتيش الذي نص ت عميو معاىدة حظر األسمحة 

 .17701لعاـ  ةالكيميائي
ة الدولية يجب أال يكوف لو تأثير سمبي سيئ عمى                                      عمى أي ة حاؿ فإف  تعزيز ضمانات الوكال

الموارد المتاحة لممساعدة التقنية والتعاوف التقني في سبيؿ تشجيع االستخداـ السممي لمطاقة 
النووية, وأال تؤدي ىذه الضمانات إلى إعاقة ممارسة الحقوؽ المعترؼ بيا لمدوؿ النامية مف 

 .لتطبيقات السممية لمطاقة النوويةأجؿ ا

                                                           
1-IAEA, Model protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the 

International Atomic Energy Agency for the application of safeguards, Austria 

September 1997, the document{ INFCIRC/540 (corrected) },Article 4 ,paragraph b, p7. 
 ذكره.مرجع سبؽ خميؿ حسيف,  -1
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                                                                                 نتيجة لالستخداـ المزدوج لمطاقة النووية فقد ذىب البعض إلى أف  مجرد حصوؿ دولة معينة و 
عمى مستوى معيف مف المعمومات والقدرات التكنولوجية إلنتاج طاقة نووية يعتبر خطوة 
لصناعة السالح النووي, لتشابو الطرؽ الفنية المتبعة إلنتاج قنابؿ نووية مع تمؾ الطرؽ 

تطبيقات الصناعية المدنية, إضافة إلى صعوبة الفصؿ بيف التفجير النووي المتبعة في ال
                  ؛ غير أف  التسميـ 1السممي والتفجير النووي العسكري لتشابو أجيزة التفجير في كمتا الحالتيف

سيؤدي ال محالة  «العسكري والمدني» لطاقة النووية بعدـ القدرة عمى الفصؿ بيف وجيي ا
                                                            يا في االستخداـ السممي لمطاقة النووية؛ لذلؾ تـ  اعتماد وثائؽ إلى حرماف الدوؿ مف حق

الضمانات الدولية الخاصة بالوكالة الدولية إضافة إلى البروتوكوؿ اإلضافي بيدؼ الكشؼ 
المبكر ألية عمميات تحريؼ مف نطاؽ االستخداـ السممي إلى االستخداـ العسكري ومراقبة 

 .يةاد النووية وفحص العينات البيئالمو 
نتاج السالح النووي مف حيث التشابو في                                                                                       والواقع أف  الربط بيف أوجو االستخدامات السممية وا 

سوفيتية استمرت لفترة طويمة كحجة لضرب سياج مف  –الطرؽ والوسائؿ ىي فكرة أمريكية 
السرية حوؿ أبحاثيما النووية, وقد أدت ىذه السياسة إلى حرماف الدوؿ النامية مف ممارسة 

في تطبيؽ التكنولوجيا النووية واستخداميا في األغراض السممية عبر وضع مجموعة  حقيا
كبيرة مف العقبات والقيود واسعة النطاؽ بحجة منع انتشار األسمحة النووية, إضافة إلى القيود 
عادة معالجتو التي منعت البمداف النامية                                                                                           السياسية واالحتكارات فيما يتعمؽ بإمدادات الوقود وا 

لتمتع بحقوقيا غير القابمة لمتصرؼ في استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية مف ا
 . 1بموجب المادة الرابعة مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 116ص , مرجع سبؽ ذكره,ىاني المغمس -1

2  - NPT/CONF.2005/WP.50 .p 5  
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ذالفرعذالثانيذ

ذنطاقذحقذالدولةذيفذاالستخدامذالدلميذللطاقةذالنوويةذ
ذ

ذ

ذأوالذ:ذالنطاقذالقانونيذحلقذالدولةذيفذاالستخد ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ًذ ذ ذامذالدلميذللطاقةذالنووية.ذ

                                                                                  ي شمؿ مفيـو االستخداـ السممي لمطاقة النووية حؽ الدولة في الحصوؿ عمى المواد القابمة 
جراء                                                                                 لالنشطار والمواد الخاـ والمعدات والمنشآت النووية, والحصوؿ عمى المعمومات وا 

ظاـ ضمانات الوكالة البحوث الالزمة, وحرية اإلتجار بالمواد والمعدات النووية بما يتفؽ مع ن
الدولية لمطاقة الذرية, إضافة إلى إجراء التفجيرات النووية لألغراض السممية, والحصوؿ عمى 

مف الوكالة, إضافة إلى حقيا في إنتاج الوقود النووي وامتالؾ  ةمساعدات غير مشروط
 . 1وسائؿ التخصيب بما ال يتيح إنتاج أسمحة نووية

                                     ً               معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية صراحة  عمى حؽ الدوؿ وقد أكدت المادة الرابعة مف 
نتاج واستخداـ الطاقة النووية لألغراض                                                                                األعضاء غير القابؿ لمتصرؼ في تنمية بحوث وا 
السممية, والحؽ في التبادؿ الكامؿ لممعدات والمواد والمعمومات العممية والفنية الستخداـ 

طبؽ ىذا النص بالطبع عمى كافة األنشطة المندرجة الطاقة النووية في األغراض السممية, وين
 .ووية ومف بينيا تخصيب اليورانيـوفي إطار االستخدامات السممية لمطاقة الن

                                                                                     كذلؾ تـ  إقرار التطبيؽ السممي لمطاقة النووية في النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة 
  ً                                  فقا  لممادة الثانية مف النظاـ األساسي الذرية قبؿ إبراـ معاىدة عدـ االنتشار بفترة طويمة, وو 

                                                                                      لموكالة فإف  أحد الركائز األساسية لموكالة ىو تعجيؿ وزيادة إسياـ الطاقة الذرية في السمـ 
وجرى التأكيد عمى التطبيؽ السممي لمطاقة النووية  1والصحة والرخاء في جميع أنحاء العالـ

حيث  INFCIRC / 153  )0يقة الوكالةوث (( مف اتفاقات الضمانات الشاممة 9في الفقرة )
 نصت عمى أف تنفذ الضمانات المنصوص عمييا في ىذا االتفاؽ بطريقة تيدؼ إلى :

                                                           
 . 119ص , مرجع سبؽ ذكره,ىاني المغمس -1

2- IAEA, IAEA Safeguards Glossary ،op.cit, p1. 
3-IAEA, The structure and content of agreements between the Agency and states 

required in connection with the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 

international, Austria June 1972, the document {INFCIRC/153( corrected)} paragraph 

4 , p2. 
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تفادي إعاقة التنمية االقتصادية والتكنولوجية لمبمد أو التعاوف الدولي في مجاؿ األنشطة  - أ
 النووية السممية بما يشمؿ التبادؿ الدولي لممواد النووية.

تدخؿ دوف مبرر في األنشطة النووية السممية لمبمد وبصفة خاصة في تشغيؿ تفادي ال -ب
 المرافؽ.

                                                                              مراعاة االتساؽ مع الممارسات اإلدارية المطموبة لمقياـ بأنشطة نووية عمى نحو يت سـ  -ج
                                                                                باالقتصاد والسالمة. كما أقر  النظاـ األساسي بالدور الحيوي لموكالة الدولية في تشجيع 

ء البحوث بشأف استخدامات الطاقة النووية لألغراض السممية وتطويرىا ومساعدة إجرا
             ً                                                                           وتطبيقيا عمميا  في جميع أنحاء العالـ و" تعزيز" تبادؿ المعمومات العممية والتقنية المتعمقة 
باالستخدامات السممية لمطاقة النووية, لما ليذه االستخدامات مف أىمية كبيرة لصحة اإلنساف 

                                       ً                     لبيئة والتنمية االقتصادية المستدامة خاصة  في البمداف النامية.والزراعة وحماية ا
         عمى أن و  1333لعاـ  ةوأكد مؤتمر األطراؼ الستعراض معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووي

ينبغي أال يفسر أي شيء في ىذه المعاىدة بما يؤثر عمى الحؽ غير القابؿ لمتصرؼ لجميع 
نتاج واستخد  . 1اـ الطاقة النووية لألغراض السممية دوف أي تمييز                                 الدوؿ في إنماء بحث وا 

ي تطوير برامجيا                                                          أن و لكؿ دولة مف وجية نظر القانوف الدولي الح ؽ  الكامؿ  ف المححمة
؛ بؿ وتمتـز الدوؿ المتطورة ) حسب المادة الرابعة مف معاىدة عدـ انتشار النووية الوطنية

تطوير الصناعة النووية السممية وجميع  ( بمساعدتيا في1762األسمحة النووية لعاـ 
المحاوالت الرامية إلى منع حصوؿ ىذه الدولة أو تمؾ عمى الحصوؿ عمى التكنولوجيا النووية 
                                                                                  غير شرعية مف وجية نظر القانوف الدولي, وعميو فإف  المحاوالت األمريكية المستمرة إليجاد 

الطاقة النووية مف قبؿ بعض الدوؿ العقبات والضغوط عمى طريؽ التعاوف السممي الستغالؿ 
النامية تنافي أىـ استحقاقات والتزامات الدوؿ النووية في مبادئ معاىدة عدـ انتشار األسمحة 
النووية, وتعتبر ىذه الممارسات والمحاوالت عبارة عف إمالءات سياسية غير شرعية وتعرقؿ 

          ً            لعالـ خاليا  مف األسمحة وجعؿ االجيود الدولية لنشر االستخدامات السممية لمطاقة النووية 
 .النووية

 

                                                           
1- NPT/ CONF.2005/WP.50,p 2 . 
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ذثانوًاذ:ذضماناتذاحلقذيفذاالستخدامذالدلميذللطاقةذالنووية: ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذًذذ ذ  ذذ
                ضػمنت الحقػوؽ غيػر    ة                                                                   سبؽ أف ب ي نا أف  المادة الرابعة مف معاىدة عػدـ انتشػار األسػمحة النوويػ

نتػػاج          واسػػتخداـ                                                                          القابمػػة لمتصػػرؼ التػػي تممكيػػا جميػػع الػػدوؿ األطػػراؼ فػػي المعاىػػدة فػػي بحػػث وا 
                                                                                الطاقػػػػة النوويػػػػة لألغػػػػراض السػػػػممية دوف أي تمييػػػػز وفقػػػػا  لممػػػػادتيف األولػػػػى والثانيػػػػة مػػػػف ىػػػػذه 

       بتيسػير   «                                                                         المعاىدة, كما نص ت ىذه المادة عمى أف تتعيد جميع الدوؿ األطراؼ فػي المعاىػدة 
ـ  تبػػادؿ ممكػػف لممعػػدات والمػػواد والمعمومػػات العمميػػة والتقنيػػة السػػتخداـ الطاقػػة النو         ويػػة فػػي                                                                                 أتػػ

ـ  إقػػػػرار التطبيػػػؽ السػػػممي لمطاقػػػة النوويػػػة فػػػي النظػػػػاـ   ,  «               األغػػػراض السػػػممية                                                               وقػػػد سػػػبؽ أف تػػػ
                                                                                     األساسي لموكالػة الدوليػة لمطاقػة الذريػة قبػؿ إبػراـ معاىػدة عػدـ انتشػار األسػمحة النوويػة, حيػث 

                          تسػػعى الوكالػػة جاىػػدة لتعجيػػؿ    »                           ( مػػف النظػػاـ األساسػػي عمػػى أف 1   ) ؼ   ة                 نصػػت المػػادة الثانيػػ
                       وي فيػـ مػف ىػذا الػنص أف     «                                                       ادة إسػياـ الطاقػة الذريػة فػي خدمػة سػمـ العػالـ وصػحتو ورخائػو   وزيػ

ً       ً                     الوكالػػة الدوليػػة قػػد وضػػعت ن صػػب  عينييػػا ىػػدفًا جمػػياًل ومركبػػًا وىػػو لػػيس نشػػر االسػػتخدا     مات                                         ً     
                                                          ؛ بؿ والسعي لمتعجيؿ بذلؾ وزيادة إسياـ ىذه الطاقة في السػالـ                            السممية لمطاقة النووية فحسب

ف ظؿ ىذا اليدؼ النبيؿ بعيد المناؿ حتى          العالمي                                                                               وتحسيف الصحة وزيادة الرخاء في العالـ وا 
                                                                 اآلف رغـ النصوص العديدة واالتفاقيات التي جاءت بعد النص المذكور...!

                                                                                 وفي االتجاه نفسو ورغـ الجيود الكبيرة المبذولة لتحويؿ ىذا النص إلى واقع إال أف  عدـ 
لمجاؿ يجب أف ينظر إليو في إطار العراقيؿ السياسية التي تحقيؽ نتائج ممموسة في ىذا ا

                                         ً  كانت وما زالت توضع في ظروؼ تحقيؽ ذلؾ, نظرا   يكانت سائدة وازدواجية المعايير الت
لظروؼ الحرب الباردة التي كانت سائدة, وازدواجية المعايير والبعد عف الموضوعية بعد 

نولوجية عمى بعض الدوؿ دوف البعض انتياء ىذه الحرب, حيث فرضت وما تزاؿ قيود تك
 .1غير سميمة وتنبؤاتاآلخر بحجج واىية بعيدة عف مبادئ العدالة وعمى أساس تقويـ خطأ 

                                                                                 والحقيقة أف  ثمة مجموعة مف الضمانات تيدؼ إلى تأميف استخداـ الطاقة النووية لألغراض 
ى قيود تحوؿ دوف حصوؿ                                                            السممية, إال أف  فكرة الضمانات تواجو مشكمة إمكانية تحوليا إل

                                 ً                                                       الدوؿ عمى التكنولوجيا النووية خاصة  البروتوكوؿ اإلضافي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية, لما 
تتضمنو ىذه الضمانات مف بنود تجعؿ حؽ الدوؿ في استخداـ الطاقة النووية لألغراض 

                                                           
 .110, ص مرجع سبؽ ذكرهمحمد عبد اهلل نعماف,  -1
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                ؾ عف أف  الشروط            ً                                                         السممية عرضة  لمتفسيرات المتفاوتة وتحت تأثير رغبات الدوؿ الكبرى, ناىي
معقدة خاصة عند الشروع الفنية المنصوص عمييا لتقديـ مساعدات الوكالة تتضمف إجراءات 

, وتشرؼ الوكالة الدولية عمى تنفيذ الضمانات النووية وفؽ نظاـ ضمانات 1تطبيقيا     ً    عمميا  في
لنووية الوكالة, وبدأت في السنوات األخيرة بطرح سياسات جديدة بدفع وتشجيع مف الدوؿ ا
مف  ىالكبرى بذريعة تقوية النظاـ الدولي لمضمانات النووية ورفع كفاءتو واالستفادة المثم

إمكانات ذلؾ النظاـ, وفي الحقيقة كاف ذلؾ مف نتائج حرب الخميج الثانية, حيث جرى دفع 
 1771لعاـ  629الدولية تحت مظمة الشرعية الدولية وقرار مجمس األمف الدولي رقـ  ةالوكال

غيره مف القرارات الخاصة بالبرنامج النووي العراقي إلى ممارسة أنشطة تحقؽ وتفتيش تخرج و 
الشاممة,  ةلمضمانات النووي يعف نطاؽ صالحيات الوكالة الممنوحة ليا في النظاـ الدول

حيث قامت الوكالة بتدمير كافة القدرات النووية العراقية بما في ذلؾ مراكز الطاقة النووية 
ومعامؿ البحوث والتطوير ومراكز التدريب والقدرات الفنية األخرى التي تعمؿ في  السممية

إطار تمؾ المؤسسات؛ بؿ حتى أجيزة التعميـ والتدريب وأجيزة القياس والورش الميكانيكية 
 .1وغيرىا مف األجيزة

 ةأكد مجمس محافظي الوكالة عمى ضرورة أف توفر الوكال 1771وفي شير شباط/فبراير 
                                      ً                                     لية لممجتمع الدولي تأكيدات موثوقة خصوصا  فيما يتعمؽ بشأف صحة واكتماؿ إعالنات الدو 

 الذي يقدمو النظاـ الدولي لمضمانات الشاممة عف «كشف اإلعالن المبدئي »المواد النووية 
المراقب الدولي ليس مف التأكد مف صحة ما ورد في كشؼ                                 طريؽ تدابير  رقابية إضافية تمكف 

 -حتى حينو   ً ا  كما كاف سائد -دئي" مف خالؿ محاسبة المواد النووية فحسب " اإلعالف المب
                                      ً     : تجاوز النقاط االستراتيجية المحددة بحثا  عف  ي      ً                               بؿ أيضا  باالنطالؽ إلى ما وراء األسوار, أ

األنشطة السرية في المنشأة النووية الخاضعة لمرقابة ذاتيا وما وراء ذلؾ في أي وقت في 
لذلؾ جرى إعداد برنامج عمؿ لتوحيد نظاـ الضمانات الشاممة أطمؽ  تيا.الدولة أو تحت والي

بيدؼ تحديد وتوصيؼ تمؾ التدابير اإلضافية التي ينبغي تطبيقيا  «2+39 البرنامج »عميو 
شري    ً  دولة   ف                                                                        لتحقيؽ النتائج المنشودة عمى أحسف وجو, وقد شارؾ في ىذا البرنامج نحو ع 

في مختبراتو تجارب ميدانية, والبعض اآلخر شارؾ     ً                          عضوا  في الوكالة, بعضيا استضاؼ
                                                           

 .112ص كره, , مرجع سبؽ ذىاني المغمس -1
 مرجع سبؽ ذكره. سامية محمد عزت, -1
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اآلراء والمرئيات  ؿبأعماؿ إنمائية محددة, وقد أتاحت أمانة الوكالة الدولية فرص الحوار لتباد
اجتماعات مجمس المحافظيف والمؤتمر العاـ     ر  األعضاء عب ؿواالنتقادات بأنواعيا بيف الدو 
                          , وتـ  االتفاؽ عمى أف يكوف شاورات غير الرسميةإلعالمية والمالسنوي العادي والمقاءات ا

ف يتعيف تطبيقيما لتحديث النظاـ الدولي لمضمانات الشاممة وتوطيدىا, اف أساسياىناؾ تدبير 
 وىما:
: تمكيف أمانة الوكالة مف االطالع عمى قدر أكبر وأوسع واشمؿ مف المعمومات عف األوؿ

 .البرنامج النووي في نظاـ الضمانات الشاممة
 حوالثاني: شفافية نووية واسعة النطاؽ مقرونة بتوسيع نطاؽ المعاينة المادية, أي ضماف فت

          ً                                                                          األبواب كمية  أماـ مفتشي الوكالة لمقياـ بالزيارات الميدانية في المواقع بقدر ما تقتضيو 
قرر مجمس محافظي الوكالة إنشاء  1776المفتش, وفي حزيراف/ يونيو  الضرورة كما يراىا

                   ( وتـ  التفاوض حوؿ 1+70فتوحة العضوية تابعة لممجمس لمنظر في نتائج البرنامج )لجنة م
                                                                                 إعداد بروتوكوؿ إضافي التفاؽ الضمانات الشاممة ليشكؿ األساس القانوني الم مز ـ لتنفيذ 

أنيت المجنة عمميا بعرضيا عمى  1779نيساف/أبريؿ  0التدابير التوطيدية المستحدثة, وفي 
    تـ   1779أيار/ مايو 13نواف ) مشروع بروتوكوؿ نموذجي إضافي( وفي المجمس وثيقة بع

                                                             إقراره مف قبؿ المجمس, كما أقر ه المؤتمر العاـ السنوي العادي.
( مادة وممحؽ بو مرفقاف ىما جزء ال يتجزأ منو, ويتسـ 12ويتكوف البروتوكوؿ مف ديباجة و)

ووية الخمس ليست مدعوة إلى توقيع ىذا                                                ىذا النظاـ بصرامة شديدة إضافة إلى أف  الدوؿ الن
ً                                      البروتوكوؿ اإلضافي فإذا توص ؿ المفتشوف مثال  إلى التأكد مف وجود منشآت نووية عسكري  ة                                        

                    ً                                                              في مواقع معروفة تماما  في األساس في الواليات المتحدة األمريكية أو في فرنسا فإف  ىذا ال 
نسخة مخففة منو بغية معالجة حساسية             ً     ً                          ً  يعتبر اكتشافا  ميما , ومع ذلؾ وقعت فرنسا رمزيا  

سائر الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي الحساسة بالنسبة إلى التمييز في المعاممة بيف 
ىاتيف الفئتيف مف الدوؿ, وأعطى البروتوكوؿ اإلضافي لمفتشي الوكالة حرية الوصوؿ إلى كؿ 

خطار إتحرؾ داخميا مع فترة عناصر دورة الوقود النووي في أي مكاف داخؿ الدولة وحرية ال
ساعة عمى األقؿ لزيارة المواقع وساعتيف عمى األقؿ بالنسبة لممرافؽ  19مدتيا  ةمسبق

الداخمية في المواقع ما لـ تكف ىناؾ ظروؼ استثنائية حيث يجوز أف تكوف ىذه المدة أقؿ 
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دراتيا , ومطالبة الدوؿ األعضاء فيو بتقديـ إعالف شامؿ حوؿ كؿ عناصر ق1مف ساعتيف
                                                                                ً  النووية أو قدراتيا ذات العالقة باألنشطة النووية, وىو ما تعتبره بعض الدوؿ يمثؿ ضغوطا  

                                                  اتجاىات نووية غير سممية, بمعنى أن و إذا اكتشؼ أف   يبالنسبة ليا في حاؿ كانت تفكر ف
 لدييا خالؿ عمميات التفتيش مواد أو معدات لـ تعمف عنيا فستكوف بذلؾ قد انتيكت معاىدة

 .  ةعدـ انتشار األسمحة النووي
                             ً                                      نرى أف  الضمانات النووية كثيرا  ما استخدمت مف قبؿ بعض الدوؿ النووية  مما سبق

لممارسة الضغوط السياسية ووضع العراقيؿ أماـ الدوؿ األخرى وعمى وجو الخصوص الدوؿ 
ة, لذلؾ اقتصرت النامية لعدـ الحصوؿ عمى التكنولوجيا النووية بما فييا التكنولوجيا السممي

النووية البحثية المحدودة  جالبرامج النووية المدنية في كثير مف الدوؿ عند حدود امتالؾ البرام
وتحمية  ء                                                      ً                  تعتمد عمى مفاعالت صغيرة وأغراض طبية وصناعية معتادة بعيدا  عف توليد الكيربا

فقد توقفت  ( ميغا واط,11( ميغا واط و)1المياه وىي مفاعالت ال تتجاوز طاقتيا بيف )
األوسط عمى سبيؿ المثاؿ ) باستثناء إسرائيؿ( عند  ؽالبرامج النووية المدنية في منطقة الشر 

المتواصمة  ةوالضغوط الدولي ا                                             بفعؿ مشكالت ات خاذ القرارات الداخمية الخاصة بي دتمؾ الحدو 
ا حدث في عمى دوؿ المنطقة, بحيث لـ تشيد ىذه المنطقة قياـ برامج نووية مدنية حقيقية كم

 .1شرؽ آسيا وجنوب أفريقيا وأمريكا الالتينية
                                                                             وتجدر اإلشارة إلى أف  تطبيؽ نظاـ الضمانات يمتد إلى المواد المصدرية واالنشطارية 
الخاصة سواء كانت داخؿ أو خارج المنشآت واألجيزة النووية في جميع المناطؽ التي يجري 

أو في أي منطقة خاضعة لسمطاتيا أو تحت  نووي, سواء كانت داخؿ إقميـ الدولة طفييا نشا
إشرافيا, أما األشياء الخاضعة ليذا النظاـ فتشمؿ المواد المصدرية والمواد االنشطارية 
                            ً                                                         الخاصة والمعدات المصممة خصيصا  أو الم ع د ة  لتصنيع أو استخداـ أو إنتاج مواد انشطارية 

( مف معاىدة عدـ 0مادة الثالثة )ؼخاصة ألي دولة غير مالكة لمسالح النووي , وتشترط ال
                                                                             االنتشار أف ي ط ب ؽ  النظاـ دوف اإلضرار بالتطور االقتصادي والتكنولوجي لألطراؼ أو 

ذبالتعاوف الدولي في مجاؿ نشاط استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية.

                                                           
1-IAEA, Model protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the 

International Atomic Energy Agency for the application of safeguards , op.cit, Article 

4 ,paragraph b ,  p 7 . 
 . , مرجع سبؽ ذكرهأداء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ظؿ إدارة البرادعي محمد عبد السالـ, -1
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ماملؾقثماظـاظثم

مدورماملعاػداتمواالتفاضواتماظدوظوة

ميفمتنظوممادؿكدامماظطاضةماظنووؼةميفماألشراضماظللموةمم

 

عرؼ العالـ عدد مف األنظمة لمتعامؿ مع قضية استخداـ الطاقة النووية ومكافحة انتشار 
ً      َ  ا  متعدد  ر إطااألسمحة النووية بحيث أصبحت االتفاقيات الدولية واالتفاقيات اإلقميمية ) 

كما عدت االتفاقيات الثنائية ) اإلطار الثنائي ( وىي األنظمة السائدة في  ,األطراؼ (
 المجموعة الدولية.

 –أو يفترض ذلؾ  –ويرتبط النظاـ العالمي باتفاقيات دولية ومؤسسات عالمية ترسي قواعد 
س والمبادئ التي                                                  ُ             عمى كؿ الدوؿ وتعتبر ىذه االتفاقيات ذات طبيعة عامة ت عنى بوضع األس

تحكـ حركة األطراؼ الموقعة عمييا في المجاالت التي يتـ النص عمييا في االتفاقية, مثؿ: 
معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية, ومعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية في الجو والفضاء 

 . ٖٜٙٔالخارجي وتحت سطح الماء الموقعة عاـ 
ؼ ذلؾ النظاـ الذي بمقتضاه تقـو مجموعة مف الدوؿ باالتفاؽ والمقصود بالنظاـ متعدد األطرا

عمى مبادئ عامة تحكـ سياستيا تجاه مشكمة معينة كصادرات المواد والمعدات النووية عمى 
" ونادي لندف النووي, أما النظاـ Zangger Committee  لجنة زانغرغرار ما عرؼ بػ " 

الذي تقـو بموجبو مجموعة مف الدوؿ الواقعة  أو اإلطار األكثر شيرة فيو اإلطار اإلقميمي
في إقميـ معيف باالتفاؽ عمى إقامة ترتيبات معينة فيما بينيا, كإقامة منطقة خالية مف 
األسمحة النووية كما حدث في أمريكا البلتينية وجنوب المحيط اليادي وأفريقيا, أما اإلطار 

تعامؿ مع مشكمة تتعمؽ بيما كما حدث الثنائي فبموجبو تتفؽ دولتاف عمى ترتيبات معينة لم
بيف البرازيؿ واألرجنتيف بشأف قدراتيما النووية, وبيف اليند وباكستاف بشأف عدـ قصؼ 
المفاعبلت النووية, أما اإلطار الفردي بشأف عدـ انتشار األسمحة النووية فبموجبو تقـو دولة 

بشأف برامجيا النووية, كما حدث مع معينة وبإرادتيا المنفردة بمبادرة أو خطوة أحادية الجانب 
جنوب أفريقيا عندما تخمت عف أسمحتيا النووية, وليبيا عندما تخمت عف مواصمة برنامجيا 
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                                                                   وتجدر اإلشارة إلى أف  ىذه االتفاقيات والمؤسسات والييئات الدولية لعبت , ٔالنووي طواعية
محاولة الحد مف انتشار األسمحة             ً      ً                                     وما تزاؿ دورا  كبيرا  في تنظيـ استخداـ الطاقة النووية, و 

 .كالوكالة الدولية لمطاقة الذرية النووية,
                      ً              ُ                                                 والحقيقة أف  ىناؾ جيودا  دولية كبيرة ب ذلت لمحد مف انتشار األسمحة النووية وكانت في خطيف 
متوازييف األوؿ: ييدؼ إلى تحريـ استخداـ الطاقة النووية في األغراض العسكرية, أما الثاني: 

منع تحويؿ الطاقة النووية مف االستخدامات السممية إلى االستخدامات العسكرية,  فييدؼ إلى
وقد أفضت ىذه الجيود إلى مجموعة مف المعاىدات الدولية التي دخؿ أغمبيا حيز التنفيذ, 
وسنحاوؿ في ىذا المبحث تقييـ دور ىذه االتفاقيات في تنظيـ استخداـ الطاقة النووية 

دور معاىدة عدـ انتشار األسمحة مف خالؿ بياف  حة النوويةوالحد مف انتشار األسم
دور معاىدة و  ,المطمب األوؿفي  في تنظيـ استخداـ الطاقة النووية 8691النووية لعاـ 

والحد مف  الطاقةىذه في تنظيـ استخداـ  8669الحظر الشامؿ لمتجارب النووية لعاـ 
 .المطمب الثانيفي  انتشار األسمحة النووية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 , تحت عنواف " ىؿ يصبح الشرؽ األوسط منطقةٕٗٓٓ/ٖ/ٔة خالد العسكرية بتاريخ ير منشور في مجمتقر  -ٔ

 , إعداد ىيئة التحرير في المجمة المذكورة .خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ "
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ماملطلبماألول

م8691دورمععاػدةمسدمماغؿشارماألدلقةماظنووؼةمظعاممم

ميفمتنظوممادؿكدامماظطاضةماظنووؼةم
 

 

نشأت معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية باقتراح مشترؾ مف الواليات المتحدة األمريكية 
 ٖٔالمتحدة في واالتحاد السوفييتي آنذاؾ وبريطانيا, وصادقت عمييا الجمعية العامة لؤلمـ 

ُ                                , وفي شير تموز مف العاـ نفسو ط رحت المعاىدة لتوقيع دوؿ العالـ ٜٛٙٔحزيراف/ يونيو                               
األخرى في لندف وموسكو وواشنطف بعد أف وقعت عمييا الدوؿ النووية الثبلث ودخمت حيز 

 . ٜٔٓٚٔالتنفيذ عاـ 
 ي:وتطمح ىذه المعاىدة إلى تحقيؽ ثبلثة أىداؼ رئيسة استراتيجية كاآلت

 .منع وقوع حرب نووية في العالـ - 

 تشجيع دوؿ العالـ لمتعاوف السممي في استخداـ الطاقة النووية. - 
 تحقيؽ نزع شامؿ لؤلسمحة النووية في العالـ. - 

وبالرغـ مما تتميز بو المعاىدة مف تمييز بيف الدوؿ حسب ما يراه البعض, وما تحممو مف 
نيف الماضية حسب ما يراه البعض اآلخر, فيي تعتبر فجوات ومآخذ أربكت عمميا طواؿ الس

    ً      ً                                                                         جيازا  دوليا  يستيدؼ منع انتشار األسمحة النووية بشكميو األفقي والعمودي ويشجع الدوؿ عمى 
الجيود  لذا سنحاوؿ مف خالؿ أربعة فروع متتابعة بياف استغبلؿ الذرة لؤلغراض السممية.

مؤتمرات و  يا,أىداف, و األسمحة النووية                                          الدولية التي ب ذلت لعقد معاىدة عدـ انتشار
جراءات تعزيزىااليـ يتق       ً  , وأخيرا  ومتابعة تطبيؽ أحكاميا يااستعراض  .                        معاىدة وا 

 
 
 
 

                                                           
1- IAEA,  IAEA  Safeguards Glossary, op.cit, p 1. 
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ماظفرعماألول

مماجلهودماظدوظوةماظيتمبمذظتمظعقدمععاػدةمم م م مم م مم م م ممم مم م  مم مم مم م مم م مم مم م م م مم

مسدمماغؿشارماألدلقةماظنووؼةم
 
 
 
 
 
 
 

                                    أف  تطوير الدوؿ لقدراتيا النووية قد                                                 ّ    منذ بداية العصر النووي واستخداـ األسمحة النووية ات ضح 
يمكنيا مف تحويؿ ىذه التكنولوجيا وموادىا إلى أغراض التسمح, ومف ىنا أصبحت مشكمة ىذا 
التحوؿ قضية مركزية في النقاشات المتعمقة باالستخدامات الشاممة لمطاقة النووية, حيث 

ناعة األسمحة النووية بتكتـ عممت الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية عمى االحتفاظ بأسرار ص
                                                                      حد  مف انتقاليا إلى دوؿ أخرى, كما حرصت المنظمات والييئات المتخصصة عمى لمشديد 

                                                  ً         بحظر استخداـ الطاقة النووية في األغراض العسكرية منعا  النتشار  يصياغة ضمانات تقض
 . ٔاألسمحة النووية إلى دوؿ أخرى

در رؤساء كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية أص ٜ٘ٗٔتشريف الثاني/ نوفمبر عاـ  ٘ٔففي 
                           ً       ً                                           والمممكة المتحدة وكندا إعبلنا  مشتركا  في واشنطف تضمف ضرورة العمؿ وبسرعة مف أجؿ 
منع استخداـ الطاقة النووية لؤلغراض العسكرية وحصر استخداميا لؤلغراض السممية فقط, 

ذه المسائؿ وضرورة العمؿ عمى واقترح اإلعبلف إنشاء لجنة تابعة لؤلمـ المتحدة لدراسة ى
قامة نظاـ فعاؿ لمضمانات لحماية الدوؿ مف األخطار الناجمة                                                                                   الحد مف األسمحة النووية وا 

, وكاف ىذا ىو أوؿ اقتراح رسمي إلنشاء لجنة تابعة لؤلمـ المتحدة لدراسة ٕعف ىذه األسمحة
عقد وزراء  ٜ٘ٗٔاألوؿ/ديسمبر  فموضوعات استخداـ الطاقة النووية. وفي شير كانو 

                 ً     دة األمريكية مؤتمرا  في خارجية كؿ مف االتحاد السوفييتي والمممكة المتحدة والواليات المتح
                                                                           ً  باشتراؾ وزراء خارجية فرنسا والصيف( وعمى أثر ذلؾ قدمت المممكة المتحدة اقتراحا  موسكو )

فيو إلى ( دعت اء الدائميف في مجمس األمف وكنداإلى الجمعية العامة ) نيابة عف األعض
النووية, وألىمية الموضوع فقد كاف المحور  اسة الموضوعات المتعمقة بالطاقةإنشاء لجنة لدر 

قة الذرية التابعة لؤلمـ          ً                          َ                          األوؿ قرارا  اتخذتو الجمعية العامة, وت ـ  بموجبو إنشاء لجنة الطا
                                                           

 . ٓٙ, ص مرجع سبؽ ذكره قاسـ الدليمي, -ٔ
2-Ben Sanders, A Short History of Nuclear Non-Proliferation, op.cit, p8. 
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محة , وكمفت ىذه المجنة بوضع مقترحات محددة لمتخمص مف األسمحة النووية وأسالمتحدة
قدمت الواليات المتحدة األمريكية إلى لجنة الطاقة الذرية  ٜٙٗٔ. وفي عاـ ٔالدمار الشامؿ

" الذي دعا إلى إنشاء ىيئة دولية باروخعرؼ بمشروع "   ً ا  التابعة لؤلمـ المتحدة مشػروع
                                   ً      ً      ً                           ألغػراض التنمية الػذرية, تمنح اختصاصا  جامعا  مانعا  ويدخؿ في سمطتيا حؽ امتبلؾ 

مراقبة كؿ الوسائؿ والتسييبلت التي تدخؿ في إنتاج الطاقة النووية لؤلغراض وتشغيؿ و 
                                                                                  السممية, إال أف  االتحاد السوفييتي آنذاؾ لـ يوافؽ عمى ىذا المشروع لعدة أسباب أىميا:

                                                                                         أف  القياـ بنقؿ حيازة المواد الذرية مف الدوؿ إلى الييئة الدولية المقترحة في مشروع  -ٔ
" وتفويضيا السمطة الكاممة في كؿ ما يتعمؽ بتشغيميا في حدود األغراض السممية باروخ "

            ُ                                                                         وحدىا, سوؼ ي بقي بأي حاؿ الخبرة التكنولوجية العسكرية لمواليات المتحدة األمريكية وتفوقيا 
 عمى االتحاد السوفييتي في ىذا المجاؿ.

ف  أي اقتراح                                                      إف  إقامة نظـ التفتيش المقترحة لـ تكف لتوافؽ النظاـ ا -ٕ                                  لستاليني المغمؽ, وا 
َ                                       في ىذا القبيؿ ي ع د  بنظر االتحاد السوفييتي وسيمة لتجسس ا  .لدوؿ الغربية عمى منشآتو النووية              ُ 

                                            ً                                إضافة إلى ذلؾ فإف  االتحاد السوفييتي كاف مصمما  عمى حيازة السبلح النووي لغرضيف  -ٖ
الواليات المتحدة أو حمفائيا, رئيسيف, األوؿ: دفاعي ضد أي ىجمة عسكرية محتممة مف 

ستراتيجيتو في والثاني: استراتيجي يتعمؽ بكوف ىذا السبلح سيكوف أداتو المباشرة في تنفيذ ا
          , وقد وافقت االتحاد السوفييتي في وجية نظره المعارضة لمشروععالـ ما بعد الحرب

َ           " العديد مف دوؿ العالـ, بعد أف ات ضح  ليا أف  ا" باروخ لواليات المتحدة األمريكية ىي المالؾ                                    
 .ٕالوحيد ليذه التكنولوجيا, وتعمؿ عمى احتكار جميع المعمومات المتعمقة بيا عف باقي الدوؿ

لذلؾ قاـ االتحاد السوفييتي آنذاؾ بتقديـ مشروع معاىدة لتحريـ إنتاج واستخداـ األسمحة  
 النووية وقد تضمف المشروع اآلتي :

 ـ األسمحة النووية.حظر إنتاج واستخدا - أ
 تدمير المخزوف القائـ منيا بعد ثبلثة أشير مف دخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ.  - ب

                                                           
, معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية ) دراسة قانونية (, رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية إيماف ناجي العزاوي -ٔ

 .٘٘, ص ٜٙٛٔ القانوف والسياسة في جامعة بغداد,
 . ٜ٘بؽ, ص اسالمرجع ال -ٕ
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ُ                                           إقامة لجنة دولية م يم ت يا اإلشراؼ  عمى كؿ ما يختص بالتبادؿ العممي لممعمومات  -ج          ُ    َ                 
 والخبرات الفنية.

ية وحصر إنشاء لجنة دولية أخرى تكوف مسؤولة عف مراقبة استخداـ الطاقة النوو  -د
استخداميا لؤلغراض السممية فقط, وبالطبع لـ توافؽ الواليات المتحدة األمريكية عمى مشروع 
المعاىدة السوفييتي؛ لذلؾ أصبحت لجنة الطاقة الذرية التابعة لييئة األمـ المتحدة في مأزؽ 

اليا حاد نتيجة تمسؾ كؿ مف الطرفيف بوجية نظره وىو ما أدى إلى إعاقتيا عف القياـ بأعم
ومياميا, وكاف مف بوادر فشؿ لجنة الطاقة الذرية ظيور االتحاد السوفييتي كمنافس لمواليات 

, وأعقبو في ذلؾ بريطانيا عاـ ٜٜٗٔالمتحدة األمريكية في امتبلكو لمسبلح النووي عاـ 
, وىو ما أدى إلى انتقاؿ نشاط المجنة إلى لجنة نزع السبلح التابعة لؤلمـ المتحدة, ٕٜٔ٘ٔ

صبحت عند ىذا الحد مسألة انتشار األسمحة النووية حقيقة يجب العمؿ بسرعة مف أجؿ وأ
 السيطرة عمييا.

وفي محاولة لمعالجة الواقع الجديد والتقميؿ مف التوتر الدولي عمدت الواليات المتحدة إلى 
جؿ الذرة مف أإبراز أىمية الجانب السممي لمطاقة النووية, وليذا طرحت مشروعيا الجديد " 

أثناء خطابو في  ٖٜ٘ٔعاـ  إيزنياور" دوايت " الذي طرحو الرئيس األمريكي "السالـ
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة والذي اقترح فيو ضرورة بذؿ مجيود دولي مكثؼ مف أجؿ 
التعاوف في ميداف االستخداـ السممي لمطاقة النووية إلنشاء ىيئة أو بنؾ دولي تساىـ فيو 

, وقد القى ىذا ٕالوقود النووي والمواد والمعدات النووية في خدمة البشرية الدوؿ التي تمتمؾ
             ً                                                                        المشروع ترحيبا  في األمـ المتحدة, ووافقت الجمعية العامة في الرابع مف كانوف األوؿ/ديسمبر 

" معبرة عف أمميا في استحداث مشروع الذرة مف أجؿ السالـباإلجماع عمى تبني "  ٜٗ٘ٔ
 .ٖاقة الذرية ودوف تأخيرالوكالة الدولية لمط

                                                                                 والواقع أف  مشروع الذرة مف أجؿ السبلـ ال يختمؼ في جوىره عما ورد في المشاريع والخطط 
األمريكية السابقة واالختبلؼ فقط ىو في األسموب الذي تـ طرح المشروع فيو وىو السيطرة 

                                                           
1-Ben Sanders, A Short History of Nuclear Non-Proliferation, op.cit, p11. 
2-David Fischer, History of the International Atomic Energy Agency : the first forty 

years , Printed by the IAEA in Austria , September 1997, p 9. 
 . ٕٚص مرجع سبؽ ذكره, ميسوف عبد الغفور, -ٖ
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التكنولوجيا النووية                                            ً                     عمى ىذه التكنولوجيا مف خبلؿ منظمة دولية وخاصة  بعد أف أصبح انتقاؿ 
بيف الدوؿ حقيقة واقعية, وبعد بدء مفاوضات نزع السبلح بيف أطراؼ المجتمع الدولي كاف 
                                 ً                                      ً  موضوع حظر االنتشار النووي يأتي ضمنا  بيف مقترحات الدوؿ ولـ يظير بوصفو ىدفا  

ً            مستقبل  إال في عاـ  ة عندما قدمت إيرلندا مشروع قرار حظر انتشار األسمحة النووي ٜٛ٘ٔ    
                                                                                 ُ     إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دورتيا الثالثة عشرة, ورغـ أف  مشروع القرار لـ ي طرح 
                                                                          عمى التصويت, إال إن و شكؿ بداية لمفاوضات أدت بعد سنوات مف المداوالت في إطار 
الجمعية العامة والمفاوضات داخؿ لجنة الثماني عشرة لمفاوضات نزع السبلح إلى إبراـ 

 المعاىدة.
: ي                    ُ                                                   خبلؿ سير المفاوضات است حدث نيجاف بيدؼ التوصؿ إلى صيغة لحظر االنتشار النوو و 

األوؿ: ىو العمؿ عمى إنشاء مناطؽ خالية مف السبلح النووي, والثاني: ىو التوصؿ إلى 
إبراـ معاىدة تحظر بشكؿ محدد نشر األسمحة النووية مف الدوؿ الحائزة عمى السبلح النووي 

اتخذت الجمعية العامة لؤلمـ  ٜٜ٘ٔح مف الدوؿ التي ال تممكو. وفي عاـ وحيازة ىذا السبل
لمحيمولة دوف مزيد مف انتشار األسمحة النووية, ولكف بانتماء  ٗٔ/ٖٓٛٔالمتحدة القرار رقـ /

 ٜٗٙٔإلى مجموعة الدوؿ التي تمتمؾ أسمحة نووية, وكذلؾ الصيف عاـ  ٜٓٙٔفرنسا عاـ 
اتخذت الجمعية  ٜٔٙٔ            ً      ً       ً           لنووية أبعادا  جديدة  ومعقدة , وفي عاـ أخذت مشكمة انتشار األسمحة ا

( بناء عمى اقتراح قدمتو إيرلندا حيث طمبت فيو ٙٔ -/ ) د٘ٙٙٔالعامة باإلجماع القرار /
مف الدوؿ كافة بذؿ الجيود لتأميف إبراـ معاىدة دولية تتعيد بموجبيا الدوؿ الحائزة لؤلسمحة 

سيطرة عمى األسمحة النووية وعف نقػؿ المعمومات البلزمة النووية باالمتناع عف إتاحة ال
لصنعيا إلى الدوؿ غير الحائزة, في حيف تتعيد الدوؿ غير الحائزة عمى أسمحة نووية بعدـ 
                                                            ّ                    صنع ىذه األسمحة أو اكتساب السيطرة عمييا بأي طريقة كانت. كما ات خذت الجمعية العامة 

تمر لجنة الثماني عشرة إلى التفاوض حوؿ الذي دعت فيو مؤ  ٜ٘ٙٔ( لعاـ ٕٕٛٓالقرار )
 معاىدة دولية لحظر االنتشار النووي عمى أساس عدد مف المبادئ كاآلتي:

أف تكوف المعاىدة خالية مف أي ثغرات قد تسمح بانتشار األسمحة النووية بصورة مباشرة  -
 الحائزة.أو غير مباشرة إلى الدوؿ غير 

بيف المسؤوليات وااللتزامات المتبادلة بيف الدوؿ الحائزة عمى                        ً       ً أف تقيـ المعاىدة توازنا  مقبوال   -
 أسمحة نووية والدوؿ غير الحائزة.
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أف تكوف المعاىدة خطوة نحو تحقيؽ نزع السبلح العاـ والكامؿ وال سيما نزع السبلح  -
 .ٔالنووي تحت السيطرة الدولية الفاعمة والصارمة

 لة وقابمة لمتغيير لضماف فاعميتيا.يجب أف تتضمف المعاىدة عمى أحكاـ مقبو  -

                          ً          ً           ً                           يجب أال تتضمف المعاىدة نصوصا  أو أحكاما  تؤثر سمبيا  في حؽ أي مجموعة مف الدوؿ  -
في إبراـ معاىدات إقميمية فيما بينيا بيدؼ ضماف عدـ وجود أسمحة نووية عمى 

 .ٕأراضييا

إلى ىذه المجنة  قدمت الواليات المتحدة األمريكية مشروع معاىدة ٜ٘ٙٔفي آب/أغسطس 
مشروع معاىدة إلى لنزع السبلح بينما تقدـ االتحاد السوفييتي في أيموؿ مف العاـ نفسو ب

                                                     ً               , وقد بذؿ ممثمو الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية جيودا  كبيرة لتضميف الجمعية العامة
 :مشروع المعاىدة تدابير واضحة لنزع السبلح النووي, ويمكف تمخيص مطالبيـ باآلتي

 .إيجاد نوع مف التوازف بيف تعيدات والتزامات الدوؿ النووية والدوؿ غير النووية 

  اتخاذ خطوات ممموسة نحو نزع السبلح النووي, مثؿ: إيقاؼ إنتاج المواد االنشطارية
 .          ً                    يفيا وأخيرا  تدمير المخزوف منيا                                  ألغراض تصنيع األسمحة النووية ثـ  تخف

  االستفادة مف التطبيقات السممية في التنمية الحظر الشامؿ لمتجارب النووية, و
 واالقتصادية.التكنولوجية 

وقد رفضت الدوؿ النووية ىذه المقترحات ألنيا تريد إدارة المعاىدة بنفسيا, أما الدوؿ غير 
: وىي مؤتمرات المراجعة كؿ خمس ىالحائزة فقد تمكنت مف إدخاؿ فقرتيف في المعاىدة, األول

( ٕ٘مقاصد أحكاـ المعاىدة, أما الثانية: فيي الخاصة بالتمديد بعد ) سنوات لمتأكد مف تنفيذ
مكانية تمديدىا إلى أجؿ غير مسمى أو لمدة واحدة أو مدد عدة.                                                                            سنة مف نفاذىا وا 

(, بعد ٛٔ     ً          ( عضوا  مف أصؿ )ٚٔصوتت المجنة الثماني عشرة لصالح مشروع المعاىدة بػ )
/ ٕٕ-/دٖٖٕٚلمتحدة التي أشادت بو بقرارىا /                                      ذلؾ تـ  عرضو عمى الجمعية العامة لؤلمـ ا

( ٕٔ( وامتناع )ٗ     ً           ( صوتا  واعتراض )ٜ٘بأغمبية ) ٜٛٙٔحزيراف/يونيو  ٕٔالصادر في 
 دولة عف التصويت.

                                                           
1-United States Department of State, Article VI of the Non-Proliferation Treaty, U.S. 

Department of State Publication 11220, Bureau of Arms Control، Printed by Multi-

Media Services, Released April 2005, p 1. 
 . ٘ٙ – ٗٙ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٕ
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اعتماد سياسة عالمية لحظر  األثر الكبير في ٕٜٙٔزمة الصواريخ الكوبية في العاـ أل وكاف
و إذا ما دخمت قوة                        نطف وموسكو في حينو أن  نشر األسمحة النووية, إذ اكتشفت كؿ مف واش

يما لف تكونا ربما قادرتيف عمى السيطرة                                              تمتمؾ أسمحة نووية عمى خط المواجية معيما فإن  
 إلىنشر األسمحة النووية بالنسبة  عدـاليدؼ الرئيس مف معاىدة ف ,األزمة عمى مجرى

معاىدة كما قسمت  .معسكرىما ىإليف ىو إحكاـ السيطرة عمى الدوؿ المنتمية يالقوتيف العظم
التي جربت  ٔقسميف, فمف جية ىناؾ الدوؿ النوويةإلى حظر نشر األسمحة النووية العالـ 

مب إلييا عدـ مساعدة          ُ , والتي ط  ٜٚٙٔقنبمتيا األولى قبؿ األوؿ مف كانوف الثاني/يناير عاـ 
ألخرى التي كاف كؿ الدوؿ ا الثانيةدولة أخرى في الحصوؿ عمى ىذا السبلح وفي الجية 

عمييا التعيد بعدـ محاولة امتبلكو وبإخضاع كؿ منشآتيا النووية لرقابة الوكالة الدولية لمطاقة 
 .يا تمتـز تعيداتيا              التأكد مف أن  بالمكمفة  الذرية

ومنذ ذلؾ  ٜٓٚٔ ُ                                                  ف تح باب التوقيع عمى المعاىدة ودخمت حيز التنفيذ عاـ  ٜٛٙٔفي عاـ 
, ٕة حجز الزاوية في النظاـ العالمي لحظر االنتشار النوويالتاريخ شكمت ىذه المعاىد

( دولة إلييا بما فييا الدوؿ الخمس الحائزة لؤلسمحة النووية تكوف المعاىدة ٜٛٔوبانضماـ )
في بداية األمر رأت  .ٖقد حظيت بأوسع نطاؽ مف االتفاؽ المتعدد األطراؼ عمى نزع السبلح

يطاليا ) وىي الدوؿ     ً                             كثيرا  مف الدوؿ في المعاىدة انتياك ً       ً                                                   ا  مرفوضا  لسيادتيا كالياباف وألمانيا وا 
إيرلندا رأت  , في حيف(, حيث رفضت الموافقة عمييا المستيدفة بالمعاىدة بدرجة أولى

وسيمة لمحد مف مخاطر ما أسمتو " باالنتحار  المعاىدة والدنمارؾ وكندا والسويد والمكسيؾ في
                ً                                 أخرى مقربة سياسيا  مف الواليات المتحدة األمريكية أو  دوؿ                   كما تـ  توقيعيا مف الجماعي", 

                                                                            االتحاد السوفييتي أو مف جانب دوؿ أخرى اعتقدت أن يا لف تمتمؾ يومأ وسائؿ صناعة 
يرافاألسمحة النووية وكاف مف بيف الموقعيف األوائؿ عم  .                                 ى المعاىدة سورية والعراؽ وا 

                                                           
1-Article IX.3 of the NPT defines a nuclear-weapon State as one which manufactured 

and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 

1967, There are five such States: China, France, the Russian Federation, the United 

Kingdom and the United States of America. 
2 -IAEA,  IAEA  Safeguards Glossary, op.cit, p 2. 

3-United States Department of State, Article VI of the Non-Proliferation Treaty, op.cit, 

p 1. 
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ماظفرعماظـاغيم

قةماظنووؼةأػدافمععاػدةمسدمماغؿشارماألدلم
8

م   
 إلى فئتيف مميزتيف: في المعاىدة ـ معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية الدوؿ األطراؼ  ّ قس   ُ ت  

فئة الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية, وفئة الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية وذلؾ بواقع 
       المعاىدة وىوتطبيؽ التعريؼ التالي الوارد نصو في الفقرة الثالثة مف المادة التاسعة مف 

) وألغراض ىذه المعاىدة يقصد بتعبير الدولة الحائزة لؤلسمحة النووية كؿ دولة صنعت أو 
(. ٜٚٙٔ        ً      ً                                                      فجرت سبلحا  نوويا , أو أي متفجر نووي آخر قبؿ األوؿ مف كانوف الثاني/يناير
 اليـو ىي                                                                           وطبقا ليذا التعريؼ فإف  الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية المعترؼ بيا في العالـ

األمريكية, االتحاد الروسي, فرنسا,  ة) الواليات المتحدخمس دوؿ ال غير وىي بالتحديد 
 بموجب المادة                                                                ً المممكة المتحدة, الصيف( وجميعيا أطراؼ في المعاىدة, وتعيدت جميعا  

بصورة غير مباشرة, أية أسمحة نووية أو  بعدـ نقميا إلى أي مكاف, ال مباشرة وال األولى منيا
وبعدـ القياـ  سيطرة عمى مثؿ تمؾ األسمحة أو األجيزة, أجيزة متفجرة نووية أخرى, أو أية

تشجيع أو حفز أية دولة مف الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية عمى      ً            إطبلقا  بمساعدة أو
عمييا  أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائيا أو اكتساب السيطرة صنع أية
 قة أخرى.بأية طري

                                                           
 تي:اآل( مادة وترد أحكاميا عمى النحو ٔٔمف ديباجة و) عدـ انتشار األسمحة النووية معاىدةتتكوف  -ٔ
 (.ٔ) المادة  التعيد األساسي مف قبؿ الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية -
 (. ٕالتعيد األساسي مف قبؿ الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية ) المادة  -
 .( ٖاتفاؽ الضمانات ) المادة  -
 (.  ٗالتعاوف الدولي لبلستخدامات السممية لمطاقة النووية ) المادة  -
 (. ٘التفجيرات النووية السممية ) المادة إتاحة فوائد  -
 (. ٙنزع السبلح النووي ) المادة  -
 (. ٚالمناطؽ الخالية مف األسمحة النووية ) المادة  -
 (. ٛتعديؿ المعاىدة ومراجعتيا ) المادة  -
 (. ٜاالنضماـ لممعاىدة والدوؿ الوديعة وبدء التنفيذ ) المادة  -
 (. ٔٔالمغات الرسمية لممعاىدة ) المادة  (, ٓٔدىا ) المادة المعاىدة وتمدياالنسحاب مف  -
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 : أما الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية فطالبتيا المعاىدة بتعيديف أساسيف
 أال تصنع السبلح النووي, أو أي متفجر نووي آخر, وأال تقتنيو بأي طريقة كانت.   -ٔ
أف تبرىف عمى صدؽ االلتزاـ بما تعيدت بو, وذلؾ مف خبلؿ إبراـ عقد آخر" عقد   -ٕ

" مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, وبذلؾ تكوف الضماناتثنائي" يعرؼ بػ " اتفاقية 
عف عقد اتفاؽ                        ً                                  المعاىدة قد حددت تحديدا  ال لبس فيو الجية الدولية المسؤولة

 . الضمانات وتنفيذىا
                                                                                     وتجدر اإلشارة إلى أف  االنضماـ إلى ىذه المعاىدة الدولية ال يكوف إال طواعية وباإلرادة      

                                                                    د أف  إسرائيؿ واليند وباكستاف, كؿ منيا رفض االنضماـ إلى ىذه المعاىدة الذاتية, لذلؾ نج
ً                                                                    متواصبل , وكؿ منيا تحتج بأف  االنضماـ إلى المعاىدة يسقط حقيا في امتبلؾ السبلح      ً رفضا        

النووي, ولذلؾ ترفض النظاـ الدولي لمضمانات النووية وتطبيقو عمى برامجيا النووية حتى 
معاىدة وال تمنح المعاىدة مجمس األمف أدنى سمطة في تطويع أي دولة مف غير االرتباط بال

  . النضماـ لممعاىدة مف تمقاء نفسياما لـ تتطوع با
ىذه الدوؿ الثبلث المذكورة  فوىكذا ليس في وسع المجتمع الدولي اآلف سوى غض النظر ع

متطبيؽ الوارد في                                                            ً   مع التمسؾ بعدـ االعتراؼ بيا كدوؿ حائزة لؤلسمحة النووية استنادا  ل
               ُ ّ                                                           , وىنا ال بد أف ن ذ كر بأف  كوريا الشمالية قد انسحبت مف ىذه المعاىدة في كانوف ٔالمعاىدة

بعد أف طردت مفتشي الوكالة وأزالت أجيزة المراقبة مف جميع منشآتيا  ٖٕٓٓالثاني/يناير 
نسحابيا مف وحتى اآلف لـ تتراجع عف قرار ا ٕٕٕٓٓالنووية في شير كانوف األوؿ/ديسمبر 

                                                                         الواقع أف  وثيقة معاىدة عدـ االنتشار قد أعدت بإيجاز فائؽ وجرى تحديد اليدؼ و  .المعاىدة
الرئيس فييا بدقة متناىية, وىو منع االنتشار األفقي لؤلسمحة النووية, بعبارة أخرى منع زيادة 

 .ٖعدد الدوؿ التي تمتمؾ السبلح النووي
                                                           

 .مرجع سبؽ ذكره عبد الرحمف محمد عثماف مميباري,  -ٔ
2-GAO, Nuclear Non-proliferation , IAEA Safeguards and Other Measures to Halt the 

Spread of Nuclear Weapons and Material، Statement of Gene Aloise, Director Natural 

Resources and Environment, United States Government Accountability Office,                

[ Washington D.C; 26 September 2006],  p 11. 

3-United States Department of State, Article VI of the Non-Proliferation Treaty, op.cit, 

p 1. 
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إضافية بالغة األىمية لجميع الدوؿ األطراؼ في      كما احتوت الوثيقة عمى أربعة أىداؼ
 المعاىدة, وبشكؿ خاص لمدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية وىي: 

 الحؽ الثابت لجميع األطراؼ في إنتاج الطاقة النووية واستخداميا لؤلغراض السممية. .ٔ

عمومات حقوؽ وواجبات األطراؼ في اإلسياـ في تبادؿ المعدات والمواد النووية والم .ٕ
 العممية ألغراض االستخدامات السممية لمطاقة النووية دوف تمييز.

عدـ التميز في إتاحة المزايا والفوائد التي يمكف جنييا مف أية تطبيقات سممية لمتفجيرات  .ٖ
 النووية لجميع الدوؿ األطراؼ.

شأف متابعة التفاوض بشاف وقؼ سباؽ التسمح النووي ونزع السبلح النووي وعقد معاىدة ب .ٗ
 نزع السبلح النووي العاـ والكامؿ في ظؿ رقابة دولية.

 : ؽ ثبلثة أىداؼ استراتيجية كاآلتيكما تطمح ىذه المعاىدة إلى تحقي
 منع وقوع حرب نووية في العالـ.  -
 تشجيع دوؿ العالـ لمتعاوف النووي السممي.  -

 .شامؿ لؤلسمحة النووية في العالـ تحقيؽ نزع -

وضع المعاىدة موضع  فورإلى أىداؼ فورية عاجمة تتحقؽ  ويمكف تقسيـ ىذه األىداؼ
التنفيذ والتزاـ األطراؼ بما جاء فييا مف أحكاـ, وأىداؼ تالية تتحقؽ في مراحؿ آجمة كأثر 
تماـ اإلجراءات التي حثت المعاىدة                                                                                         مباشر لتنفيذ أحكاـ المعاىدة أو نتيجة لمواصمة الجيود وا 

 عمى المضي فييا. 
ماظعاجلةموتؿضمنم:ماألػدافماظفورؼةم

 .انتشار األسمحة النووية حظر -

 تطوير استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية مع االلتزاـ بنظاـ الضمانات.        -

مأعاماألػدافماآلجلةمصؿؿضمن:

 منع وقوع الحرب النووية. -

 تأميف سبلمة الشعوب. -

 العمؿ عمى وقؼ جميع التجارب النووية.منع سباؽ التسمح, و  -
 فيؼ حدة التوتر الدولي وتقوية الروابط بيف الدوؿ.تخ -
 وقؼ صناعة األسمحة النووية, وتدمير ما ىو موجود منيا. -
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األىداؼ الفورية العاجمة لمعاىدة حظر انتشار األسمحة لذلؾ سنحاوؿ في ىذا الفرع دراسة 
 النووية بشيء مف التفصيؿ كاآلتي:

مأوالمم:محظرماغؿشارماألدلقةماظنووؼةم: مم م م م م مم مم م م م م م مم مم م م م مم م م مم ًمم م مم

    ً           تعيدا  تمتـز بو  ٜٛٙٔلعاـ عدـ انتشار األسمحة النووية  معاىدةالمادة األولى مف  تضمنت
الدوؿ األطراؼ التي تمتمؾ أسمحة نووية, بعدـ نقميا إلى أي مكاف بطريؽ مباشرة أو غير 
                                                                          ُ           مباشرة أية أسمحة نووية, أو أية أجيزة لمتفجير النووي, وأال تساعد أو تشجع أو ت حر ض بأية 

ت دولة غير حائزة لؤلسمحة النووية عمى صنع أية أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة طريقة كان
كما تضمنت مادتيا الثانية  .ٔنووية أخرى, أو اقتنائيا أو السيطرة عمييا بأية طريقة أخرى

      ً                                                                              التزاما  آخر تتعيد فيو الدوؿ األطراؼ غير الحائزة لؤلسمحة النووية بأال تقبؿ بطريؽ مباشرة 
رة مف أي ناقؿ أسمحة نووية أو أية أجيزة أخرى لمتفجير النووي أو اإلشراؼ أو غير مباش

عمى ىذه األسمحة أو األجيزة وأال تصنع أو تحصؿ عمى أسمحة نووية أو أي أجيزة لمتفجير 
 .ٕالنووي وأال تقبؿ المساعدة عمى صنع ىذه األسمحة أو األجيزة أو تسعى إلييا

يتضح مف عنوانيا ىو عدـ انتشار األسمحة النووية, وىو    ً                            إذا  فاليدؼ األساسي لممعاىدة كما
ما تدور حولو معظـ أحكاميا الموضوعية, فما ىو المقصود باالنتشار؟.. وما ىو المقصود 

 بالسبلح النووي؟.
ىو الزيادة الكمية والنوعية الحاصمة في األسمحة النووية في  :املقصودمباالغؿشارماظنوويم

     مف ناحية, وازدياد عدد الدوؿ الحائزة عمييا  «ٖالنتشار العموديا »الدوؿ الحائزة عمييا 
يعد أخطر مف االنتشار  االنتشار العمودي         ورغـ أف   .ٗمف ناحية ثانية «االنتشار األفقي »

                                                                           األفقي إال أف  الدوؿ الحائزة عمى األسمحة النووية كانت قد قصدت حيف صياغة أحكاـ 

                                                           
الطبعة الرابعة, الكويت,  ,صبري مقمد, العبلقات السياسية الدولية دراسة في األحواؿ والنظريات إسماعيؿ -ٔ

 .ٕٗٙ, صٜ٘ٛٔمنشورات ذات السبلسؿ, 
2 -IAEA,  IAEA  Safeguards Glossary, op,cit, p 1. 

يع أنواع جديدة مف و ليس ىناؾ أي معاىدة تحظر عمى أي مف الدوؿ النووية الخمس تصن    أن  تجدر اإلشارة إلى  -ٖ
                                  ً                                                                   األسمحة وىو ما يعتبر بالتأكيد منافيا  لروح المادة السادسة مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية, وىذا ما 

 . يتناقض كميا مع حرفية المعاىدة التي تربط بشكؿ معيف بيف نزع األسمحة النووية ونزع السبلح بشكؿ عاـ وتاـ
 .ٖٓٔص ,ذكره إيماف ناجي العزاوي, مرجع سبؽ -ٗ
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   ُ                                                   ي ي قصد بو ) انتشار المقدرة أو اإلمكانية عمى صنع األسمحة الذ االغؿشارماألصقيالمعاىدة 
                                                       ً        ً                    النووية إلى دوؿ أخرى جديدة ( وىذا التعريؼ ال يجد لو أساسا  قانونيا  في أحكاـ المعاىدة 
التي أكدت عمى مسألة انتشار األسمحة النووية, وليس المقدرة أو اإلمكانية عمى صناعتيا 

تتوفر لدى معظـ الدوؿ التي لدييا برامج نووية سممية بسبب                              ذلؾ أف  ىذه اإلمكانية يمكف أف 
 . ٔالخاصية المزدوجة لمطاقة النووية, ومع ذلؾ فقد ال تكوف راغبة في امتبلؾ ىذه األسمحة

لى جانب ذلؾ ىناؾ تيار في تحميبلت االنتشار النووي يرى أف  انتشار القدرات النووية ال                                                                                     وا 
                                                    ووية ؛ بؿ إن و ربما يمثؿ الظاىرة األىـ في مسار عممية يقؿ أىمية مف انتشار األسمحة الن

االنتشار, ففي الوقت الذي لـ يتجاوز فيو عدد الدوؿ النووية في النياية إلى ثمانية دوؿ, فقد 
( دولة ووصؿ عدد المفاعبلت ٓٙوصؿ عدد الدوؿ التي تمتمؾ برامج نووية مدنية كبيرة إلى )

             ً      ( مفاعؿ تقريبا  تحت ٕٓٔ( مفاعؿ نووي إضافة إلى )٘ٛٗ            ً                  النووية عموما  إلى ما يزيد عف )
   باستثناء مفاعؿ  »( مفاعبلت تعمؿ بالفعؿ في الشرؽ األوسط, وىذه كميا ٚاإلنشاء بينيا )

ّ         ً الذي وظ ؼ عسكريا  " ديمونا"  مفاعبلت بحثية, ويتعامؿ ىذا التيار مع مشكمة انتشار  «      
وؿ التي تممكيا خاصة في ظؿ وجود القدرات النووية مف زاوية احتماالت اتجاه الد

التكنولوجيات مزدوجة االستخداـ, إلى تحويؿ برامجيا النووية في اتجاىات عسكرية, كما يؤكد 
                                                                                  اتجاه آخر عمى أف  انتشار القدرات النووية في حد ذاتو أدى إلى بروز أخطار نووية كتمؾ 

كؿ تصريؼ النفايات النووية الناجمة عف محطات الطاقة سيئة التصميـ أو سيئة اإلدارة ومشا
واحتماالت الحوادث النووية أو التموث النووي وتيريب المواد النووية أو االستيبلء عمييا أو 

 .ٕالنووية تاإلتجار بيا, إضافة إلى انعكاسات عدـ االستقرار الداخمي عمى المساس بالمنشآ
                         ً  حة النووية لـ تتضمف تعريفا                                                          أما فيما يتعمؽ بالسبلح النووي فإف  معاىدة عدـ انتشار األسم

      ةفي أمريكا البلتينيعدـ انتشار األسمحة النووية  معاىدة, في حيف تضمنت ٖليذا السبلح

                                                           
 .ٖٓٔص  ,ذكره إيماف ناجي العزاوي, مرجع سبؽ -ٔ
 مرجع سبؽ ذكره . ,أداء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ظؿ إدارة البرادعي محمد عبد السبلـ, -ٕ
) عف  تمؾ األسمحة التي أنتجتيا دولة ما, والتي يتولد عف ارتكاساتيا النووية« أسمحة نووية»يقصد بتعبير  -ٖ

( طاقة تدميرية, يمكف أف تتراوح بيف كيمو طف وعشرة ميغا طف ) أي ما يساوي االنصيار أو االنشطار طريؽ
 :انظرعشرة آالؼ كيمو طف (, 
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     ً                                                      تعريفا  لمسبلح النووي ألغراض تطبيؽ المعاىدة في مادتيا الخامسة  ٜٚٙٔ" لعاـ تالتيمولكو" 
مى إطػالؽ طاقة نػووية دوف كؿ جياز قػادر ع                                      يمكف االستفادة منو, حيث عر فتو بأن و ) 

                                           ً                                  السيطرة عمييا, ولو مف الخواص ما يجعمو مناسبا  لالستخداـ في األغراض العسكرية, وال 
يدخؿ في ىذا التعريؼ الوسائؿ التي تستخدـ في نقؿ أو إطالؽ ىذا الجياز إذا كانت 

 . ٔ(                    ً     منفصمة عنو وليست جزءا  منو
الطاقة اليائمة الموجودة في نوى بعض  ويعتمد السبلح النووي مف الوجية العممية عمى

اندماجية ( واألسمحة النووية  –العناصر الثقيمة التي تنطمؽ عبر تفاعبلت معينة ) انشطارية 
ىي كؿ سبلح يستخدـ أي وقود نووي أو نظائر مشعة أو يحتوي عمييا, أو صنع تصميمو 

تيتيا أو وي مف نواة الذرة لتفليحتوي عمييا, وتنبعث الطاقة النووية التي يطمقيا السبلح النو 
الثانية, ويؤدي انفجارىا إلى دمار ىائؿ لما يحدثو مف موجات صدمية دمجيا في جزء مف 

شعاع آني وآجؿ طويؿ األمد, وقد تطور السبلح النووي                                                                                  وعصؼ انفجاري ومف حرارة ونيراف وا 
سبلح نووي مف خبلؿ سمسمة مف التجارب في جميع البيئات إلى ) سبلح نووي انشطاري, و 

 , وتصنؼ األسمحة النووية حسب عياراتيا إلى:ٕاندماجي, وسبلح نيتروني(
 .ٖ        ً                                         صغيرة جدا  : إذا كاف عيارىا ال يزيد عف كيمو طف واحد -
                                                                 ً  صغيرة : إذا كاف العيار يتراوح بيف كيمو طف واحد وخمسة عشر كيمو طنا . -
 كيمو طف. ٓٓٔو  ٘ٔمتوسطة : إذا كاف العيار يتراوح بيف   -
 كيمو طف.  ٓٓٔ فة : عندما يزيد العيار عكبير  -

 
 

                                                                                                                                                          
Dominique Loye and Robin Coupland, Who will assist the victims of nuclear, 

radiological biological or , chemical weapons- and how ? International review of the 

red cross, volume 89 Number 866, June 2007, p 334.   
1-Eric Arnett, Implementing the Comprehensive Test Ban New Aspects of 

Definition, Organization and Verification, op.cit, p 45. 
 . ٙٔ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٕ
الناتجة عف انفجار تمؾ الكمية " ىي وحدة تستعمؿ لقياس الطاقة, وىي معادلة لمطاقة TNTالػ " الكيموطف مف -3

 (, وتستخدـ ىذه الوحدة لقياس مقدار قوة القنبمة النووية.TJتيراجوؿ ) ٗٛٔ.ٗ, أي ما يعادؿ TNT"الػ"  مف
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مغطاقماحلظرمعنمحوثماألرراف:م-أ

يقصد بنطاؽ الحظر مف حيث األطراؼ, بياف الدوؿ األطراؼ في المعاىدة التي يحظر عمييا 
ىذه عدـ انتشار األسمحة النووية  معاىدةأو بينيا انتشار األسمحة النووية, وقد قسمت 

سمحة النووية ودوؿ غير حائزة ليا, أما الدوؿ الحائزة عمى األطراؼ إلى دوؿ حائزة لؤل
                                                  ً      ً                   األسمحة النووية فيي تمؾ الدوؿ التي صنعت أو فجرت سبلحا  نوويا  أو أي جياز تفجير 

      ً                                  , ووفقا  ليذا التعريؼ فإف  الشروط الواجب ٜٚٙٔنووي قبؿ األوؿ مف كانوف الثاني/يناير عاـ 
 حائزة لؤلسمحة النووية ىي:توفرىا الكتساب الدولة وصؼ الدولة ال

ً             ً      ً                            أف تكوف الدولة قد صنعت فعبل  أو فجرت سبلحا  نوويا  أو أي جياز تفجير نووي آخر. -ٔ                           

 تفجيره.أف تكوف قد أعمنت عف  -ٕ

                                                                               أف تكوف كؿ مف الصناعة أو التفجير قد تم ا قبؿ األوؿ مف كانوف الثاني/يناير مف عاـ  -ٖ
) الواليات  حددة باالسـ وىي كػؿ مف, والػدوؿ التي تنطبؽ عمييا ىذه الشروط مٜٚٙٔ

 المتحدة األمريكية, روسيا, بريطانيا, فرنسا, الصيف (.
أما فئة الدوؿ غير الحائزة عمى األسمحة النووية, فيي تشمؿ جميع الدوؿ المنضمة لممعاىدة 
عدا الدوؿ الخمس سالفة الذكر, وتشمؿ مجموعة كبيرة مف الدوؿ سواء تمؾ المتقدمة في 

لنووي وفي المجاالت التكنولوجية األخرى, أو الدوؿ النامية ذات اإلمكانات النووية المجاؿ ا
المتواضعة والبرامج النووية المسخرة لبلستخداـ السممي لمطاقة النووية, إضافة إلى عدد كبير 
                                  ً                                                 مف الدوؿ النامية التي ال تمتمؾ أساسا  أية إمكانات نووية, ويبمغ عدد الدوؿ غير الحائزة 

 ( دولة.ٗٛٔ    ً      حاليا  نحو)عدـ انتشار األسمحة النووية  معاىدةنووية األطراؼ في أسمحة 
 غطاقماحلظرمعنمحوثماملوضوعم:م-ب

                                           ُ                                  يقصد بالحظر مف حيث الموضوع بياف الشيء الذي ي حظر انتشاره, ولدى مبلحظة المادتيف 
   الحظر ىو                    يتضح بأف  الشيء محؿ النووية عدـ انتشار األسمحة معاىدةاألولى والثانية مف 

ودوف تحديد الغرض مف ىذه  «أجيزة التفجير النووي »أو غيره مف  «السبلح النووي »
                                                                                  األجيزة, أي أف  المعاىدة تحظر حتى أجيزة التفجير النووي التي قد تستخدـ ألغراض سممية,
ويعود سبب حظر مثؿ ىذه األجيزة إلى التكنولوجيا المعقدة المستخدمة فييا التي ىي ذات 

عف األخيرة                                                         ً             تكنولوجيا البلزمة لصناعة األسمحة النووية, بحيث ال يمكف فنيا  تفريؽ األولىال
 . إال في مراحؿ متأخرة
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مألحكاممم-ج ماالظؿزاعاتماألدادوةمظلدولماألررافمرؾقام م مم م م م مًم م م م م م م م م م م م م م م مم م م م مم م م م م مم م م م مم األدلقةممسدمماغؿشارمععاػدةم

م:اظنووؼة

ع عمى عاتؽ الدوؿ                                                              إف  حظر انتشار األسمحة النووية يأتي في مقدمة االلتزامات التي تق
الحائزة لؤلسمحة النووية اتجاه الدوؿ غير الحائزة, إضافة إلى حظر انتشار تكنولوجيا 
التفجيرات النووية المشابية لتكنولوجيا إنتاج السبلح النووي, وقد فرقت معاىدة عدـ انتشار 

عطاء والنقؿ األسمحة النووية بيف تداوؿ وتصنيع األسمحة النووية, فالتداوؿ يعني األخذ وال
واإلشراؼ, فالعطاء يشمؿ الدوؿ النووية في عدـ إعطائيا أي دولة أخرى تكنولوجيا السبلح 
النووي, أما األخذ فيو محظور بالنسبة لمدوؿ غير الحائزة وال يشمؿ ما يحظر عمى الدوؿ 

ة أخرى ليست النووية األعضاء مف أخذ أسمحة نووية أو أخذ أجيزة تفجير مف دولة نووي
                                                                  أما اإلنتاج والمساعدة فإف  الحظر يمتد إلى مساعدة الدوؿ غير الحائزة  .ً             ا  في المعاىدةطرف

ف كانت أطرافا  في                                                                           ً     مف دوف أف يشمؿ التعاوف بيف الدوؿ الحائزة لمسبلح النووي حتى وا 
 المعاىدة.

مف                                                                                 إف  الدوؿ األطراؼ في المعاىدة يتوجب عمييا اإليفاء بالتزاماتيا الواردة في المعاىدة 
خبلؿ إثبات حسف النية وتعيد الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية بقبوؿ تطبيؽ ضمانات 
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في منع تحويؿ استخداـ الطاقة النووية مف األغراض السممية 

( عمى منشآت الطاقة النووية قبوؿ الضمانات الدولية ) التفتيشإلى األغراض العسكرية, و 
ت االستخداـ السممي لضماف عدـ تحوليا لصنع متفجرات نووية ألغراض عسكرية كافة ذا

ضرورة أف تتقدـ ىذه و  ,واالمتناع عف تجييز دوؿ أخرى بأية مواد متعمقة بيذه التفجيرات
الدوؿ بضمانات مقابؿ قبوؿ الدوؿ الحائزة بضمانات تغطي أنشطتيا النووية لضماف وقؼ 

كما يتوجب عمى الدوؿ غير الحائزة األطراؼ في المعاىدة  ,ٔإنتاجيا مف األسمحة النووية
 .ٕالتفاوض مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلبراـ اتفاقات بشاف الضمانات

عدـ انتشار األسمحة  معاىدةويمكف اختصار االلتزامات المترتبة عمى الدوؿ األطراؼ في 
 بما يمي:النووية 

                                                           
 . ٛٙص مرجع سبؽ ذكره, قاسـ الدليمي,  -ٔ
 النووية.مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة / مف المادة الثالثة ٔالفقرة / -ٕ
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                                ً        : يقع عمى ىذه الفئة مف الدوؿ وفقا  ألحكاـ النووية التزامات الدوؿ الحائزة عمى األسمحة -ٔ
 المادة األولى مف المعاىدة مجموعة مف االلتزامات كاآلتي:

     عدـ القياـ بنقؿ األسمحة النووية أو أجيزة التفجير النووي األخرى إلى أي مستمـ  -
ى                                 ً                                     ) طرؼ أو غير طرؼ في المعاىدة( أيا  كاف, سواء بطريؽ مباشرة ) مف دولة إل

 دولة ( أو غير مباشرة ) ضمف األحبلؼ العسكرية (.
عدـ القياـ بنقؿ السيطرة عمى األسمحة النووية أو أجيزة التفجير النووي األخرى إلى  -

            ً                                      أي مستمـ أيا  كاف سواء بطريؽ مباشرة أو غير مباشرة.
االمتناع عف مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة غير حائزة عمى األسمحة النووية  -

نع أو الحصوؿ عمى أسمحة نووية أو أي أجيزة تفجير نووي أخرى, أو ص ىعم
 السيطرة عمى مثؿ ىذه األسمحة أو أجيزة التفجير النووي.

عدـ  معاىدة: حددت المادة الثانية مف التزامات الدوؿ غير الحائزة عمى أسمحة نووية -ٕ
 ووية كاآلتي:التزامات الدوؿ غير الحائزة عمى أسمحة نانتشار األسمحة النووية 

االمتناع عف استبلـ أية أسمحة نووية أو أجيزة تفجير نووي أخرى مف أي مصدر كاف  -
 .سواء بطريؽ مباشرة أو غير مباشرة

سواء االمتناع عف قبوؿ السيطرة عمى أية أسمحة نووية أو أجيزة تفجير نووي أخرى,  -
مساعدة لصنع أال تسعى في طمب أو استبلـ أية , و بطريؽ مباشرة أو غير مباشرة

 . ٔأسمحة نووية أو أجيزة تفجير نووي أخرى

ماملؾادئمواألػدافماملؿعلقةمبعدمماغؿشارماألدلقةماظنووؼةم:م-دم

قبمت  ٜٜ٘ٔوتمديدىا لعاـ  عدـ انتشار األسمحة النووية معاىدةخبلؿ مؤتمر استعراض 
النووية ونزع الدوؿ األطراؼ مجموعة مف المبادئ واألىداؼ تتعمؽ بعدـ انتشار األسمحة 

عادة تأكيد التزاـ الدوؿ الحائزة عمى األسمحة النووية بيدؼ اإلزالة الكاممة  ٕالسبلح النووي                                                                           وا 
                                                                        , وقد تـ  إدراج ىذه المبادئ واألىداؼ في الوثيقة الختامية ) الجزء الثاني( ٖلؤلسمحة النووية

                                                           
 .ٕٓٔ, صذكره إيماف ناجي العزاوي, مرجع سبؽ -ٔ

2-United Nations، Disarmament yearbook ،volume 20;1995, United Nations 

publications New York ,1996,Sale No,E.96.IX.1,p 23.  
3-P. Cotta-Ramusino, G. Gherardi, A. Lantieri V. Kouzminov, M. Martellini and R. 

Santesso Forum of The UNESCO International  School of Science For Peace, “Nuclear  
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األسمحة النووية  التي اعتمدت بتوافؽ اآلراء في مؤتمر األطراؼ في معاىدة عدـ انتشار
, وتتعمؽ ىذه المبادئ واألىداؼ بعدـ االنتشار ٜٜ٘ٔالستعراض المعاىدة وتمديدىا عاـ 

ونزع السبلح النووي والمناطؽ الخالية مف األسمحة النووية وضمانات األمف وضمانات الوكالة 
ادئ واألىداؼ , وتطبيؽ ىذه المبٔالدولية لمطاقة الذرية واالستخدامات السممية لمطاقة النووية

( التي تمثؿ المنيجية خطوةٖٔلخطوات العممية اليامة )يتوجب إتباع مجموعة مف ا
)ج(  ٗو ٖوالفقرتيف  نتشاراالعدـ  معاىدةوالتدريجية الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة مف 

 :ٕبشأف ىذه المبادئ واألىداؼ, وأىـ ىذه الخطوات ٜٜ٘ٔعاـ  ذمف المقرر المتخ
كافة التوقيعات والتصديقات البلزمة لدخوؿ معاىدة الحظر الشامؿ  ضرورة إنجاز  -ٔ

لمتجارب النووية حيز التنفيذ دوف تأخير ودوف شروط, لما ليذه المعاىدة مف أىمية 
        ّ                          . وقد حم مت مجموعة دوؿ عدـ االنحياز ٖ                                    ودور فع اؿ في الحد مف االنتشار النووي

َ        َ  الدوؿ  الحائزة   ٕ٘ٓٓلعاـ لنووية عدـ انتشار األسمحة ا معاىدةفي مؤتمر استعراض      
                        َ                                             عمى أسمحة نووية المسؤولية  بشأف ضماف نفاذ معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب 

( البلـز تصديقيا لدخوؿ المعاىدة حيز ٗٗ                                     النووية, ليس ألن يا مف بيف الدوؿ الػػ)
يادة                                          ً                                التنفيذ فحسب؛ بؿ ألن و مف المنتظر منيا أيضا  وبحكـ موقعيا أف تتولى زماـ الق

في تحويؿ الحظر المفروض عمى التجارب النووية إلى حقيقة واقعية, فالقرارات 
اإليجابية مف جية الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية سيكوف ليا التأثير المطموب عمى 
التقدـ باتجاه نفاذ ىذه المعاىدة, ومف شأف التصديؽ المبكر مف جانب تمؾ الدوؿ أف 

( لمعاىدة الحظر الشامؿ ٕتبقية المذكورة في المرفؽ )يميد الطريؽ أماـ الدوؿ الم
لمتجارب النووية, ويشجعيا عمى التصديؽ عمى المعاىدة وخاصة الدوؿ الثبلث التي 
لدييا مرافؽ نووية غير مشمولة بضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ) اليند, 

عدـ انتشار  معاىدةباكستاف, إسرائيؿ (, كما أكدت مجموعة دوؿ عدـ االنحياز في 

                                                                                                                                                          
Disarmament, Safe  Disposal of Nuclear Materials or  New  Weapons  Developments ? 

Where are The  National Laboratories Going?. Villa Erba - Cernobbio, Como, Italy 2 - 

4 July 1998, UNESCO Venice Office - 1999, p 485 . 
1-United Nations, Disarmament yearbook ,volume 20;1995,op.cit,p 23. 
2- NPT/CONF.2005/37, p.p1-9. NPT/CONF.2005/WP.21,p.p1-9.  
3-United Nations, Disarmament yearbook ,volume 20;1995,op.cit,p 5. 
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                                                         عمى أف  تطوير أصناؼ جديدة مف األسمحة النووية مخالؼ لمضماف  األسمحة النووية
الذي قدمتو الدوؿ الخمس النووية عند إبراـ معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية, 

نتاج أصناؼ جديدةوىو أف تمنع المعاىدة تطوير األسمحة النو  منيا,                                 وية الحالية وا 
دأ نفاذ المعاىدة عمى الدوؿ أف تمتنع عف أي أفعاؿ مف شأنيا أف تخالؼ وريثما يب

  أىداؼ المعاىدة والغرض منيا.

الوقؼ االختياري لمتفجيرات التجريبية لؤلسمحة النووية أو أية تفجيرات أخرى إلى  -ٕ
حيف بدء نفاذ معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية, وضرورة حث جميع الدوؿ 

يذا الوقؼ واإلحجاـ عف أية أفعاؿ تتعارض مع االلتزامات الواردة عمى االلتزاـ ب
 .ٔفييا

ضرورة إجراء مفاوضات في مؤتمر نزع السبلح بشأف وضع معاىدة غير تمييزية  -ٖ
                                         ً                                 متعددة األطراؼ يمكف التحقؽ مف تنفيذىا دوليا  عمى نحو فعاؿ لحظر إنتاج المواد 

 ة أو األجيزة المتفجرة األخرى.االنشطارية المستخدمة في صناعة األسمحة النووي

ضرورة إنشاء ىيئة فرعية في مؤتمر نزع السبلح تناط بيا معالجة مسألة نزع   -ٗ
                   ً                           السبلح النووي تحديدا  وفؽ برنامج عمؿ يتفؽ عميو.

تطبيؽ مبدأ البلرجعة عف تدابير نزع السبلح النووي, وتدابير تحديد وتخفيض  -٘
الصمة, وتحث ىذه الخطوة عمى اعتماد األسمحة النووية وغيرىا مف األسمحة ذات 

                         ً       ً                                       مبدأ البلرجعة واعتباره مبدأ  أساسيا  يجب تطبيقو عمى جميع تدابير نزع السبلح 
وتخفيض وتحديد األسمحة ) بصرؼ النظر عما إذا كانت ىذه التدابير أحادية أو 

دوف                                                                            ثنائية أو متعددة األطراؼ ( باعتبار أف  ىذا المبدأ ىو الضماف الوحيد لمحيمولة
 إمكاف إعادة نشر األسمحة.

                                            ً      ً                           تتعيد الدولة الحائزة عمى األسمحة النووية تعيدا  قاطعا  بإزالة ترساناتيا النووية  -ٙ
بالكامؿ بما يفضي إلى نزع السبلح النووي الذي تمتـز بو جميع الدوؿ األطراؼ 

ة وتدعو ىذه الخطو  ,عدـ انتشار األسمحة النووية بموجب المادة السادسة مف معاىدة

                                                           
1-Jonathan Medalia, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty :Background and 

Current Developments , Congressional Research Service, CRS Report For Congress 

September 18 2008, Order Code RL33548 , p 14 . 
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الدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية إلى ضرورة إزالة ترسانتيا النووية بالكامؿ بشكؿ 
 واضح وشفاؼ.

( حيز التنفيذ Start 2دخوؿ معاىدة تخفيض األسمحة اليجومية االستراتيجية ) -ٚ
وتطبيقيا بالكامؿ في أقرب وقت ممكف, مع اإلبقاء عمى معاىدة الحد مف منظومات 

ركيزة األساسية وتعزيزىا بوصفيا الٔ)الباليستية( التسيارية القذائؼ المضادة لمقذائؼ
                 ً                                            االستراتيجي, وأساسا  إلجراء مزيد مف التخفيضات في األسمحة النووية لبلستقرار 

               ً                                                     االستراتيجية وفقا  ألحكاميا, وقد أكدت مجموعة دوؿ عدـ االنحياز األطراؼ في 
واليات المتحدة لمعاىدة الحد                 عمى إف  إلغاء العدـ انتشار األسمحة النووية معاىدة 

مف منظومات القذائؼ المضادة لمقذائؼ التسيارية قد نجـ عنو تحديات جديدة 
, ومنع سباؽ التسمح في الفضاء الخارجي, واحتماؿ تطوير يلبلستقرار االستراتيج

 . ٕأصناؼ جديدة مف األسمحة النووية

ة بيف الواليات المتحدة ضرورة إتماـ وتنفيذ المبادرة الثبلثية األطراؼ المشترك -ٛ
 األمريكية واالتحاد الروسي والوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

اتخاذ جميع الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية خطوات تؤدي إلى نزع السبلح النووي  -ٜ
عمى أساس مبدأ توفير األمف غير المنقوص  عمى نحو يعزز االستقرار الدولي

زة لؤلسمحة النووية لجيودىا الرامية إلى وضرورة مواصمة الدوؿ الحائ مجميع,ل
الدوؿ بزيادة الشفافية فيما  ىذه اـوقي, النووية مف جانب واحد اتيتخفيض ترسانا

بأحكاـ المادة السادسة والقياـ                     ً وتنفيذ االتفاقات عمبل  , يتعمؽ بقدرات األسمحة النووية
سبلح النووي وزيادة الثقة بدعـ إحراز مزيد مف التقدـ في نزع ال كتدبير طوعي لبناء

 أساس مبادرات مف جانب واحد ىعم االستراتيجيةتخفيض األسمحة النووية غير 
                                                           

-ANTIقذائؼ التسيارية )الباليستية(  يرمز ليا بػ )معاىدة الحد مف منظومات القذائؼ المضادة لم -ٔ

BALLISTIC MISSILE SYSTEMS - ABM Treaty مف قبؿ الرئيس  ٕٜٚٔ/٘/ٕٙ                 ( تـ  توقيعيا في
, وتضـ كؤل مف ) الواليات المتحدة, روسيا , ليونيد بريجينيؼوالزعيـ السوفييتي  ريتشارد نيكسوفاألمريكي 

 ٕٕٓٓ/ٙ/ٖٔ                          , وتـ  إيقاؼ العمؿ بيا في ٕٜٚٔ/ٓٔ/ٖا( دخمت حيز التنفيذ في بيبلروسيا, كازاخستاف, أوكراني
وتنص عمى الحد مف نشر نظـ الدفاع الصاروخية المضادة  ,                               ً             بعد انسحاب الواليات المتحدة رسميا  مف المعاىدة

 لمصواريخ النووية والتي مف شأنيا الحد مف قدرة الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية عمى الردع . 
2- NPT/CONF.2005/WP.18,p 3.   
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 ,ال يتجزأ مف عممية تخفيض األسمحة النووية ونزع السبلح النووي                 ً باعتبار ذلؾ جزءا  
واتخاذ تدابير ممموسة ومتفؽ عمييا لزيادة خفض حالة استنفار منظومات األسمحة 

 مثمةور األسمحة النووية في السياسات األمنية لتقميؿ المخاطرة المتالنووية, وتقميص د
وتيسير  ,في احتماؿ استعماؿ ىذه األسمحة في أي وقت في المستقبؿ إلى أدنى حد

 .                   ً عممية إزالتيا تماما  

 المواد بإخضاع يمكف ما بأسرع لمقياـ ترتيبات النووية لؤلسمحة الحائزة الدوؿ جميع اتخاذ -ٓٔ

 جانب مف العسكرية لمتحقؽ لؤلغراض الزمة تعد لـ      أن يا منيا كؿ يقرر يالت االنشطارية

          ّ                    مناسب, وات خاذ ترتيبات الستخداـ آخر دولي تحقؽ ألي أو الذرية لمطاقة الدولية الوكالة

 البرامج العسكرية عف      ً بعيدا   المواد ىذه بقاء لضماف السممية األغراض في المواد ىذه

مف  المزيد بذؿ عمى النووية لؤلسمحة الحائزة الدوؿ ىذه الخطوة وتحث, دائمة بصفة
الدولية  الوكالة جانب مف لمتحقؽ اتيبحوز التي االنشطارية المواد كافة إلخضاع الجيود
 . مناسبة أخرى دولية ترتيبات أي أو الذرية لمطاقة

 نػزع السبلح ىو نزع عممية الدوؿ في لجيود النيائي اليدؼ     أف   عمى إعادة التأكيد -ٔٔ

فعالة, وتدعو ىذه الخطوة جميع أعضاء  دولية رقابة ظؿ في والكامؿ العاـ لسبلحا
المجتمع الدولي لمعمؿ مف أجؿ القضاء عمى السوؽ السوداء لممواد النووية 
                           ّ                  ً                                 والتكنولوجيا النووية, وأال تد خر جميع الدوؿ جيدا  لمتصدي لشبكات التيريب والتوريد 

جيات مف غير الدوؿ في انتشار تكنولوجيا غير المشروعيف, ومعالجة مسألة ضموع 
, وتوفير ٕٗٓٓ( لعاـ ٓٗ٘ٔ                       ً                   أسمحة الدمار الشامؿ وفقا  لقرار مجمس األمف )

الحماية المادية لممواد النووية وفؽ ضوابط معينة  كما يتوجب عمى الدوؿ أف تكفؿ 
الكشؼ إلى أقصى حد ممكف عف جميع ما بحوزتيا مف معمومات ىامة لموكالة 

 لمطاقة الذرية مف أجؿ المساعدة في تحقيقاتيا المتواصمة. الدولية 

    المعززة لمعاىدة عدـ  تقديـ جميع الدوؿ األطراؼ في إطار عممية االستعراض  -ٕٔ
الرابعة  االنتشار, تقارير بصورة منتظمة عف تنفيذ المادة السادسة مف المعاىدة والفقرة

االنتشار ونزع السبلح  مبادئ وأىداؼ عدـ »بشأف  ٜٜ٘ٔ( مف مقرر عاـ  ج)
 ٛ محكمة العدؿ الدولية في صدرتيااإلشارة إلى الفتوى التي أمع  «النووييف

بشأف األسمحة النووية, واليدؼ مف تقديـ ىذه التقارير تعزيز  ٜٜٙٔ وتموز/يولي
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عف طريؽ زيادة الشفافية مف خبلؿ تقديـ تقارير  ةعممية عدـ انتشار األسمحة النووي
 أطراؼ المعاىدة.ور مف قبؿ أحد االضطبلع بأي نشاط نووي محظ دورية تبيف عدـ

    مواصمة تطوير قدرات التحقؽ التي ستمـز لمتأكد مف االمتثاؿ التفاقات نزع السبلح -ٖٔ
دامة عالـ خاؿ   ,النووي وتدعو ىذه الخطوة إلى , مف األسمحة النووية                        ٍ لتحقيؽ وا 

مجزء األوؿ مف البروتوكوؿ الممحؽ                                            ً   تطوير القدرات في مجالي التحقؽ والشفافية وفقا  ل
ووظائؼ مركز  بمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية المتعمؽ بنظاـ الرصد الدولي

إلى ضرورة دعـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في مياـ  , إضافةالبيانات الدولي
التحقؽ التي تضطمع بيا وضرورة وجود نظاـ لمضمانات المعززة لموكالة وضرورة 

 الذرية.لموكالة الدولية لمطاقة  اإلضافيديؽ البروتوكوؿ تص
 

مثاغوامم:االدؿكدامماظللميمظلطاضةماظنووؼةم. مم م م م م مم مم م مم م ممم م م م مم مم م م م م م م م م مًمم م ممم

في ديباجتيا عمى فوائد االستخداـ السممي  عدـ انتشار األسمحة النووية معاىدةأكدت 
ادة لمتكنولوجيا النووية, وضرورة إشراؾ جميع الدوؿ األطراؼ في ىذا المجاؿ, كما ألزمت الم

الخامسة مف المعاىدة الدوؿ األطراؼ بالتعاوف عمى ضماف إتاحة المنافع المحتممة ألية 
استخدامات سممية لمتفجيرات النووية لمدوؿ التي ال تمتمؾ أسمحة نووية وذلؾ عف طريؽ 
إجراءات دولية مناسبة عمى أف يتـ التعاوف عمى أساس عادؿ دوف تفرقة وبأقؿ سعر ممكف 

 المستفيد تكاليؼ البحث والتطوير. ودوف أف يتحمؿ 
                                                                       ً           كما نصت المعاىدة عمى أف  استخداـ الطاقة النووية لؤلغراض السممية يعتبر حقا  غير قابؿ 
لمتصرؼ بو لجميع الدوؿ دوف تمييز, وال يخضع إال لمقيود التي تنص عمييا االتفاقيات 

اتيا االقتصادية الدولية ذات الصمة, وىذا الحؽ مستمد مف حؽ الدوؿ في تنمية قدر 
ٍ                     واالجتماعية والصحية وتوفير مستوى عاؿ  مف الرفاىية لشعوبيا          ً     ً            ويمثؿ ركنا  ميما  في النظاـ  ٔ                                  
اؽ غاية مف الغايات األساسية الحالي الذي تقـو عميو ىيئة األمـ المتحدة, وقد اعتبره الميث

ة الميثاؽ, حيث جاء                                                           نشأت مف أجميا ىيئة األمـ المتحدة وتـ  النص عمى ذلؾ في ديباج ُ أ  التي 
                                                              ً                 فييا ) نحف شعوب األمـ المتحدة .... وأف ندفع بالرقي االجتماعي قدما  وأف نرفع مستوى 

 الحياة في جو مف الحرية أفسح (. 

                                                           
 .ٜٛٙٔعدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ الفقرة األولى مف المادة الرابعة مف معاىدة  -ٔ



558 
 

( مف الميثاؽ المتعمقة ببياف أسس التعاوف الدولي ٘٘إضافة إلى ذلؾ فقد نصت المادة )
ىدؼ تحقيؽ شروط االستقرار والرخاء البلزمة                                    ً     االقتصادي واالجتماعي عمى أن و ) تماشيا  مع 

إليجاد عبلقة ود وصداقة بيف األمـ قائمة عمى االحتراـ والمساواة وحقوؽ الشعوب في تقرير 
مصيرىا, تعمؿ األمـ المتحدة مف أجؿ رفع مستوى المعيشة والتشغيؿ الكامؿ لؤليدي العاممة 

                                 أف  الميثاؽ دعا بشكؿ صريح لمتطور  والشروط البلزمة لمتقدـ االقتصادي واالجتماعي(, أي
السممية والتعاوف الودي بيف األمـ, ومف ىذه  ؿوالتقدـ االقتصادي واالجتماعي بالوسائ

الوسائؿ استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية بما يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ التنمية 
عدـ  معاىدةقدـ, وقد جاءت                                     ً                     في ىذه الدوؿ, ويدفع شعوبيا لمسير قدما  عمى طريؽ الرقي والت

         ً     ً                                                   لتشكؿ ركنا  ميما  في النظاـ القانوني الدولي لبلستخداـ السممي لمطاقة انتشار األسمحة النووية 
النووية, حيث كفمت حؽ الدوؿ في استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممي لكي ال تتخذ 

الحؽ, واستخداـ الطاقة  مسألة عدـ انتشار األسمحة النووية ذريعة لمحد مف ممارسة ىذا
النووية في تنمية الموارد االقتصادية والتقدـ العممي لمدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية, أو 

ً                            وسيمة لمضغط عمييا سياسيا  استغبلال  لحاجتيا الماسة ليذه الطاقة        ً                       ٔ  . 
ّ                                                                       فقد نص ت المادة الرابعة مف المعاىدة عمى الحقوؽ غير القابمة لمتصرؼ لجميع الدوؿ       
نتاج واستخداـ الطاقة النووية لؤلغراض السممية, دوف أي                                                                                   األطراؼ في المعاىدة في بحث وا 
         ً                                                                          تمييز وفقا  لممادتيف األولى والثانية منيا, كما نصت عمى أف تتعيد جميع الدوؿ األطراؼ في 
ـ المعاىدة عمى ) تيسير أتـ تبادؿ ممكف لممعدات والمواد والمعمومات العممية والتقنية الستخدا

الطاقة النووية في األغراض السممية (, وتساىـ ىذه المادة في تحقيؽ توازف بيف متطمبات 
                                                 ً                                  األمف واالحتياجات االجتماعية واالقتصادية لمتنمية, خاصة  بالنسبة لمدوؿ النامية إضافة إلى 

ـ إلى                     ً       ً                                                    ذلؾ فإن يا تشكؿ حافزا  أساسيا  لتشجيع الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية عمى االنضما
المعاىدة, وبالتالي تعزيز نظاـ عدـ االنتشار, إلى جانب ذلؾ فقد أقر النظاـ األساسي لموكالة 

عدـ انتشار األسمحة  معاىدةالدولية لمطاقة الذرية التطبيؽ السممي لمطاقة النووية قبؿ إبراـ 
ة الضمانات ( مف اتفاقيٗ, كما جرى التأكيد عميو مف جديد في الفقرة )ٕالنووية بفترة طويمة

 الشاممة لموكالة الدولية.
                                                           

 .ٕ٘ٔص مرجع سبؽ ذكره, إيماف ناجي العزاوي,  -ٔ
2 -IAEA,  IAEA  Safeguards Glossary , op.cit, p 1. 
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والحؽ غير القابؿ لمتصرؼ الذي تممكو جميع الدوؿ األطراؼ في المعاىدة في استخداـ 
ع األساس نفسو الذي التكنولوجيا النووية لؤلغراض السممية دوف أي تمييز, يمثؿ في الواق

      ً            ع نطاقا  : االفتراض المعاىدة, وىذا الحؽ ينبع في حد ذاتو مف افتراضيف أوسقامت عميو 
                                                    ً       ً                      األوؿ يتمثؿ في أف  اإلنجازات العممية والتقنية تمثؿ إرثا  مشتركا  لمبشرية, وال يجوز أف 
تحتكرىا بعض البمداف, ويجب أف تستخدـ تمؾ اإلنجازات مف أجؿ تحسيف الظروؼ اإلنسانية 

تحقيؽ التوازف بيف  وأال يساء استخداميا كأدوات لئلرىاب والسيطرة, أما االفتراض الثاني: فيو
األطراؼ, وىو ما يمثؿ األساس ألي صؾ قانوني سميـ, وىذا التوازف  حقوؽ والتزامات الدوؿ

 يضمف بقاء النظاـ القانوني مف خبلؿ تقديـ حوافز لبلنضماـ لممعاىدة وااللتزاـ بيا.
غير الحائزة                                                                           ورغـ أف  المادة الثالثة مف المعاىدة تنص  عمى تعيد كؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ

                                                                                         ألسمحة نووية بعقد اتفاؽ لمضمانات مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, فإن يا تنص بالقدر نفسو 
                                                                                 مف الصراحة عمى أن و ينبغي أف يراعى في تنفيذ تمؾ الضمانات ) االلتزاـ بأحكاـ المادة 

التقني أو  الرابعة مف ىذه المعاىدة, وتفادي عرقمة نماء الدوؿ األطراؼ االقتصادي أو
التعاوف الدولي في ميداف النشاطات النووية السممية؛ بما في ذلؾ التبادؿ الدولي لممواد 
                                                                                  ً  والمعدات النووية بغية تحضير أو استخداـ أو إنتاج المواد النووية لؤلغراض السممية, وفقا  

 ألسمحةانتشار ا عدـ معاىدةألحكاـ ىذه المادة ولمبدأ الضمانات المنصوص عميو في ديباجة 
 .(النووية 

 ٕٓٓٓعاـ عدـ انتشار األسمحة النووية  معاىدةوقد أكد مؤتمر الدوؿ األطراؼ الستعراض 
                                                                                  عمى أن و ينبغي أال يفسر أي شيء في المعاىدة عمى أن و يؤثر في الحؽ غير القابؿ لمتصرؼ 

نتاج واستخداـ الطاقة النووية في األغراض السممي ة دوف أي                                                                          لجميع الدوؿ في إنماء بحث وا 
ىذا المفيـو باعتبار  ىتمييز, كما أشارت الوثيقة الختامية الصادرة في نياية ىذا المؤتمر إل

                                                                                       أن و ) ينبغي أال يكوف لتعزيز ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تأثير سيء عمى الموارد 
في االعتبار المتاحة لممساعدة التقنية والتعاوف التقني, وينبغي أف يأخذ تخصيص الموارد 

لموكالة, بما يشمؿ وظيفة تشجيع ومساعدة تطوير الطاقة النووية يعية جميع الوظائؼ التشر 
 . ٔ             ً                                                        وتطبيقيا عمميا  في األغراض السممية مع نقؿ القدر الكافي مف التكنولوجيا (

                                                           
1 - NPT/CONF.2000/28(parts I and II) paragraph 32 , p 14. 
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    ً                                                                                ونظرا  إلى أىمية التطبيقات السممية لمطاقة النووية والتكنولوجيات النووية بالنسبة لصحة 
نساف والزراعة وحماية البيئة والتنمية االقتصادية المستدامة, وخاصة في البمداف النامية فقد اإل

                                                                                     أقر  النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية بدور الوكالة في تشجيع ومساعدة إجراء 
ا البحوث العممية بشأف استخدامات الطاقة النووية في األغراض السممية وتطويرىا وتطبيقي

    ً                                                                                    عمميا  في جميع أنحاء العالـ وتعزيز تبادؿ المعمومات العممية والتقنية المتعمقة باالستخدامات 
األساسي الذي تقـو الياـ و اإلقرار بالدور تزايد السنوات األخيرة  السممية لمطاقة النووية, وخبلؿ

والدوؿ  السممية, لمطاقة الذرية في تشجيع استخداـ الطاقة النووية لؤلغراض بو الوكالة الدولية
في المعاىدة تتوقع تخصيص المزيد مف الموارد المالية والبشرية لصندوؽ  النامية األطراؼ

 .ٔلموكالة مف أجؿ تمكيف الصندوؽ مف القياـ بمسؤوليتو بفاعمية التعاوف التقني التابع
لوجيات والتكنو  عمى نقؿ المواد والمعدات دوف مبرر          ُ                    ينبغي أف ت رفع أية قيود مفروضةلذلؾ 

األطراؼ فيما بيف  والتعاوف الثنائي والمتعدد,              ُ                        النووية التي ت ستخدـ في األغراض السممية
بشأف االستخدامات  الدوؿ األطراؼ في المعاىدة, تحت إشراؼ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

أخرى أو نظـ مخصصة  السممية لمطاقة النووية ينبغي عدـ تقييده أو تحديده مف جانب دوؿ
حصوؿ البمداف النامية  ومف شأنيا إعاقةالمعاىدة  مع نص وروح تتعارض مراقبة الصادراتل

 .والتكنولوجيات النووية لؤلغراض السممية عمى المواد والمعدات
المنصوص عمييا في المعاىدة جميع  األطراؼوتشمؿ الحقوؽ غير القابمة لمتصرؼ لمدوؿ 
عمى مجاالت معينة, وقد نصت الوثيقة الختامية جوانب التكنولوجيا السممية, وليست مقصورة 

ينبغي احتراـ خيارات كؿ بمد وقراراتو  »     ّ   عمى إن و  ٕٓٓٓلمؤتمر استعراض المعاىدة في عاـ 
اتفاقات وترتيبات  أوفي ميداف االستخداـ السممي لمطاقة النووية دوف المساس بسياساتو 

 ,«سياساتو الخاصة بدورة الوقود النوويالتعاوف الدولي لبلستخداـ السممي لمطاقة النووية, و 
, ٕٗٓٓ" الذي انعقد في عاـ دوربافوىو ما أكد عميو وزراء بمداف عدـ االنحياز في مؤتمر " 

فوائد  » وتفسير المادة الرابعة عمى نحو يجعؿ الحقوؽ المترتبة عمييا مقصورة عمى مجرد
ىو تفسير غير مقبوؿ البتة يخالؼ بشكؿ واضح صيغة المعاىدة نفسيا, و  «الطاقة النووية

 .ٕكما تراه بعض الدوؿ األطراؼ في المعاىدة
                                                           

1 -NPT/CONF.2005/WP.50, p 3. 

2 - op.cit, p 4.  
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 النووية األسمحة انتشار عدـ معاىدة في األطراؼ النامية التزاؿ العديد مف البمداف ولؤلسؼ

في  حقيا ممارسة إلى الرامية جيودىا نطاؽ بتوسيع يتعمؽ فيما العقبات مف كبيرة تواجو مجموعة
 التكنولوجيا مف                       ً السممية, كما أف  كثيرا   األغراض في واستخداميا النووية التكنولوجيا تطبيؽ

النووية,  األسمحة انتشار منع بحجة النطاؽ واسعة لقيود تخضع النووية والمواد واألصناؼ
عادة الوقود بإمدادات يتعمؽ فيما واالحتكارات القيود السياسية إلىإضافة   تمنع معالجتو التي        وا 

 األغراض في النووية الطاقة استخداـ في لمتصرؼ القابمة غير بحقوقيا التمتع مف ىذه البمداف

 يممكوف المورديف      فإف   ولذلؾ النووية, محطاتيا تشغيؿ وأمف الستمرارية             ً وتشكؿ تيديدا   السممية,

ُ  َ           الم ت مق يف الذيف عمى شروطيـ الوسائؿ لفرض جميع  الوقود استيراد       ً     ً     اعتمادا  كميا  عمى يعتمدوف   

 لدييـ. الموجودة الطاقة يؿ محطاتلتشغ
وىو ما  مف المعاىدة, الرابعة المادة بموجب األساسية حقوقيا مف النامية البمداف ُ    ح رمت وىكذا

      تمك ف العادؿ وكفالة غير الوضع ىذا لتصحيح المقاـ ىذا في التدابير مف سمسمة يتطمب اتخاذ

 الرابعة المادة ذلؾ تكوف قية, وبخبلؼاالتفا بموجب المشروعة حقوقيا مف ممارسة البمداف ىذه

 :ٔيمي ما التدابير ىذه تشمؿ أف ورؽ, ويمكف  عمى حبر مجرد
 نتاجيا النووية الطاقة بحوث تطوير في األطراؼ الدوؿ بحؽ االعتراؼ  واستخداميا في          وا 

 .السممية االتلمجا جميع
 كافة يتعمؽ بممارسة فيما األطراؼ الدوؿ لجميع الوطنية والسياسات والقرارات الخيارات احتراـ 

 الوقود. دورة فييا بما تمييز دوف بالضمانات المشمولة النووية األنشطة
 إقامة ترتيبات خبلؿ مف وتشجيعو الوقود, دورة مجاؿ في والفني االقتصادي التعاوف تسييؿ 

 فرض دوف وعادلة, تنافسية لشروط     ً وفقا   الوقود عمى النامية البمداف حصوؿ ضمافو  ,إقميمية
 السوؽ. في القائمة االحتكارات خبلؿ مف ُ    ت حدد وأسعار قواعد

 إمدادات الوقود  ضماف في فعالية أكثر بدور الذرية لمطاقة الدولية الوكالة اضطبلع
 المعاىدة. في لمدوؿ األطراؼ األساسية االلتزامات مع بتعارضو إمدادات تقييد      بأف   واالعتراؼ

 إلى سوؽ األطراؼ الدوؿ وصوؿ تقييد إلى الوطنية ةالرقاب تدابير تطبيؽ يؤدي أال كفالة 

 الوقود النووي.

                                                           
1- NPT/CONF.2005/WP.50,p 5. 
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 البمداف حؽ ممارسة عمى المعاىدة فرضتو الذي الوحيد القيد ىي«  األغراض السممية »  ً  إذا  

 في مفاوضات ضمنية إشارة أدنى ترد النووية, ولـ الطاقة في لمتصرؼ القابؿ غير األطراؼ

 مف مجاؿ محدد ألي تقييد أي إلى المعاىدة نص في وال ويةالنو  األسمحة انتشار عدـ معاىدة

الوقود النووي, وتشكؿ  ودورة التخصيب مجاال ذلؾ في النووية, بما التكنولوجيا مجاالت
والية  عف البعد كؿ بعيدة وىي لممعاىدة,      ً تعديبل   المعاىدة في المتأصمة الحقوؽ تقييد محاوالت
مف المعاىدة  الثامنة المادة مف الثالثة الفقرة في ياعمي المنصوص بصيغتيا االستعراض عممية
 وتمديدىا. المعاىدة الستعراض ٜٜ٘ٔ عاـ مؤتمر الذي اتخذه المقرر وفي
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مظفرعماظـاظثا

مماظنووؼةماألدلقةماغؿشارمسدممععاػدةعؤمتراتمادؿعراضم

موعؿابعةمتطؾوقمأحكاعهام

 

سياسية والعسكرية واالستراتيجية التي كانت سائدة    ً                                 نظرا  ألىمية موضوع المعاىدة ولمظروؼ ال
بالشكؿ الذي يجعميا مقبولة  أحكامياحيف عقدىا, كاف البد مف توفير نوع مف المرونة في 

                                                                     ً         مف أكبر عدد ممكف مف الدوؿ وتشجيع ىذه الدوؿ لبلنضماـ إلييا؛ لذلؾ وانطبلقا  مف ىذه 
اىدة عبلوة عمى مبدأ التعديؿ الوارد فييا, المع أحكاـالنظر في  إعادةالحقيقة فقد أضيؼ مبدأ 

وقد تضمنت المعاىدة ضرورة عقد مؤتمر في جنيؼ ألطراؼ المعاىدة بعد مرور خمس 
سنوات عمى وضعيا موضع التنفيذ يكوف الغرض منو بحث مدى فعالية المعاىدة والتأكد فيما 

ضرورة عقد مؤتمرات  إلى إضافةواألحكاـ الواردة فييا يجري تنفيذىا,  األىداؼكانت  إذا
ً          مراجعة لمغرض نفسو تعقد كؿ خمس سنوات بناء  عمى طمب   المعاىدة. أطراؼ أغمبية                                       

النووية متابعة استمرار المفاوضات  األسمحةيتيح لمدوؿ غير الحائزة عمى  األسموبوىذا 
الخاصة بنزع السبلح ومدى ما أحرزتو الدوؿ مف تقدـ في ىذا المجاؿ كما ورد في المادة 

ادسة مف المعاىدة, ومدى فعالية نظاـ الضمانات الدولي, وتقييـ نظاـ االستخدامات الس
 .الواردة فييا األحكاـالسممية وتقديـ االقتراحات البلزمة بشأف جميع 

لمتابعة  األطراؼالرقابة تمارسو الدوؿ  أنواع                         ً     ف  ىذه المؤتمرات تمثؿ نوعا  مف إويمكف القوؿ 
 .ٔاىدةالمع أحكاـالجدية في تنفيذ 

عقد ثمانية مؤتمرات الستعراض المعاىدة                                           وخبلؿ الفترة الماضية مف حياة المعاىدة تـ  
 ومراجعتيا وىي كاآلتي:

 .ٜ٘ٚٔلعاـ  األوؿمؤتمر استعراض المعاىدة  -ٔ

 .ٜٓٛٔمؤتمر استعراض المعاىدة الثاني لعاـ  -ٕ

 .ٜ٘ٛٔتعراض المعاىدة الثالث لعاـ مؤتمر اس -ٖ

 .ٜٜٓٔرابع لعاـ مؤتمر استعراض المعاىدة ال -ٗ

                                                           
 .ٖٜٔ-ٕٜٔص ذكره, إيماف ناجي العزاوي, مرجع سبؽ -ٔ
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 .ٜٜ٘ٔمؤتمر استعراض المعاىدة الخامس وتمديدىا لعاـ  -٘

 .ٕٓٓٓمؤتمر استعراض المعاىدة السادس لعاـ  -ٙ

 .ٕ٘ٓٓمؤتمر استعراض المعاىدة السابع لعاـ  -ٚ

 .ٕٓٔٓمؤتمر استعراض المعاىدة الثامف لعاـ  -ٛ
في سير المعاىدة  أىميةوسنتناوؿ في ىذه الدراسة المؤتمرات األربعة األخيرة لما ليا مف 

 وتنفيذىا.
 

م ماظدول معؤمتر مأوالم: م م م مم م م م م م م م ًم م مماألررافم ماظنووؼةماألدلقةماغؿشارمسدممععاػدةالدؿعراض

م:8661ومتدؼدػامظعامم

 األمـفي مقر  ٜٜ٘ٔ/مايو أيار ٕٔنيساف/أبريؿ و ٚٔعقد المؤتمر في الفترة الممتدة ما بيف 
 انتشار عدـ في معاىدة ( دولة عضو٘ٚٔالمتحدة في نيويورؾ, وقد اشترؾ في المؤتمر )

ً              ا  في المعاىدة أطراف( دوؿ ليست ٓٔ, كما حضرت المؤتمر بصفة مراقبيف )ٔالنووية األسمحة
) اإلمارات العربية المتحدة, باكستاف, البرازيؿ, جيبوتي, شيمي, عماف, كوبا, فانواتو,  وىي
في  األعضاءؿ ( دولة مف الدو ٙٔٔالمناقشات العامة ) ت, وحضر جمسإ( إسرائيؿ, أنغوال

واالستمرار في  ٖأجؿ غير مسمى إلىتمديد المعاىدة  األطراؼالمعاىدة, وقد قررت الدوؿ 
( مف المادة الثامنة, وأف يعقد ٖ                                         ً          عقد مؤتمرات االستعراض مرة كؿ خمس سنوات وفقا  لمفقرة )

 .ٕٓٓٓالمقبؿ بناء عمى ذلؾ في عاـ مؤتمر االستعراض 
ية قرار التمديد غير المحدود لممعاىدة نظير قرار جعؿ وخبلؿ المؤتمر قبمت الدوؿ العرب

صفقة متكاممة كحزمة  إطارالنووية, وذلؾ في  األسمحةمنطقة خالية مف  األوسطالشرؽ 
, حيث وافقت الدوؿ ٜٜٗ٘ٔمف نتائج مؤتمر عاـ        ً أساسيا                               ً  واحدة, ويعتبر ىذا القرار عنصرا  
                                                           

1-United Nations, Disarmament yearbook ,volume 20;1995,op.cit,P 3. 
2-op.cit,p 4. 

3-Y. Becker, A. Falaschi, V. Kouzminov, M. Martellini, R. Santesso , Inauguration of 

the UNESCO International School of Science for Peace, First Forum of the 

International Scientific Panel on the Possible Consequences of the Misuse of 

Biological Sciences , Italy – 3 - 6 December 1997, Science for Peace series ,  volume 

no. 6 , UNESCO Venice Office 1999 ,p 414. 
        , ممؼ األىراـ االستراتيجي   NPT-ٕ٘ٓٓعادؿ محمد أحمد, موقع الشرؽ األوسط في مؤتمر مراجعة  -ٗ

 . ٕ٘ٓٓأيار/ مايو  , ٕ٘ٔالعدد ,  ٕ٘ٓٓالمجمد الحادي عشر لعاـ 
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أجؿ  إلىمديدىا عمى تمديد االتفاقية الستعراض المعاىدة وت ٜٜ٘ٔفي مؤتمر عاـ  األطراؼ
القرار المتعمؽ  إلى, وذلؾ ضمف صفقة شاممة مؤلفة مف ثبلثة مقررات إضافة ٔغير مسمى

, وقد أخذ المؤتمر عمى عاتقو تعزيز المعاىدة وتحقيؽ االنضماـ العالمي ٕاألوسطبالشرؽ 
نشاء منطقة خالية مف واعتماد مبادئ وأىداؼ تعالج مسألة تطبيؽ المعاىدة و  إليياالشامؿ                        ا 
مف الركائز  األوسط, ويعتبر القرار المتعمؽ بالشرؽ األوسطالدمار الشامؿ في الشرؽ  أسمحة

أجؿ غير مسمى دوف  إلى النووية األسمحة انتشار عدـ معاىدةالتي جرى عمى أساسيا تمديد 
 ألحكاـالفعاؿ  المؤتمر عمى مواصمة التحرؾ بعـز نحو اإلعماؿ التاـ والتنفيذ أكد, و ٖتصويت

خبلؿ ىذا المؤتمر عرفت باسـ مقرر  واألىداؼ                                        المعاىدة, كما تـ  اعتماد عدد مف المبادئ 
 :ٗأىميا «مبادئ وأىداؼ عدـ االنتشار النووي ونزع السبلح »بشأف  ٜٜ٘ٔ ةسن
يشكؿ  نتشاراال عدـ معاىدة                                   كد المؤتمر عمى أف  التقيد العالمي بأ: الشموؿ العالمي -ٔ

تنضـ  أف                                                     ً              اجمة, لذلؾ يتوجب عؿ جميع الدوؿ التي لـ تصبح بعد أطرافا  في المعاىدة ع أولوية
 .في أقرب وقت ممكف إلييا
بدور حيوي في منع انتشار  نتشاراال عدـ معاىدة: أكد المؤتمر عمى قياـ عدـ االنتشار -ٕ

لمنع انتشار  النووية, وىو ما يتطمب بذؿ كؿ الجيود لتنفيذ المعاىدة بجميع جوانبيا, األسمحة
 .٘المتفجرة النووية األخرى واألجيزةالنووية  األسمحة

 :اىذا المجاؿ عمى مجموعة مف األمور أىمي يالمؤتمر ف أكد: نزع السالح النووي -ٖ
 معاىدةالعمؿ عمى الوفاء بالتعيدات المتعمقة بنزع السبلح النووي الواردة في  ةضرور  -

وتر الدولي وتعزيز الثقة بيف الدوؿ في    ً                   خاصة  بعد شيوع ىدوء الت نتشاراال عدـ
 أعقاب انتياء الحرب الباردة.

لممفاوضات  ٜٜٙٔضرورة استكماؿ مؤتمر نزع السبلح وفي موعد ال يتجاوز عاـ  -
والقابمية بالعالمية تتميز  ٔالمتعمقة بإبراـ معاىدة لمحظر الشامؿ لمتجارب النووية

                                                           
1-P. Cotta-Ramusino, G. Gherardi, A. Lantieri V. Kouzminov, M. Martellini and R. 

antesso, op.cit, p 428 . 
2-United Nations, Disarmament yearbook ,volume 20;1995,op.cit,P 28. 
3- NPT/CONF.2005/WP.40, p 1.  
4-United Nations, Disarmament yearbook ,volume 20;1995,op.cit,P 23. 
5-op.cit,P 7. 
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ه المعاىدة حيز التنفيذ ينبغي عمى            ً                              لمتحقؽ دوليا  عمى نحو فعاؿ, وريثما تدخؿ ىذ
 درجات ضبط النفس. أقصىتمارس  أفالنووية  األسمحةالدوؿ الحائزة عمى 

 ةمعاىػدة غػير تمييزي راـػإب                           ً      مفاوضات واالنتياء منيا مبكػرا  حوؿ  بإجراء         ً  البدء فورا   -
 النووية. األسمحةصنع  ألغراضالمواد االنشطارية  إنتاج          ً       تسري عالميا  لحظر 

نووية ببذؿ جيود منتظمة وتصاعدية مف أجؿ  أسمحةالدوؿ الحائزة عمى  قياـ -
 .ٕالنووية عمى الصعيد العالمي األسمحةتخفيض 

 األسمحةمناطؽ خالية مف  إنشاء: شجع المؤتمر النووية األسمحةالمناطؽ الخالية مف  -ٗ
 .ٖاألوسطالنووية  ال سيما في مناطؽ التوتر, مثؿ الشرؽ 

المؤتمر عمى ضرورة اتخاذ خطوات تكفؿ لمدوؿ غير الحائزة  أكد: تأكيدات األمف -٘
التيديد باستخداميا  أوالنووية  األسمحةفي المعاىدة عدـ استخداـ  األطراؼالنووية  لؤلسمحة

 ضدىا مف قبؿ الدوؿ الحائزة لمسبلح النووي.
 :    أف  : أكد المؤتمر عمى الضمانات -ٙ

                                            ً  السمطة المختصة المنوط بيا مسؤولية القياـ وفقا  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ىي  -
ونظاـ ضمانات الوكالة الدولية بإثبات وكفالة التقيد باتفاقات  األساسيلمنظاـ 

ً                                        وفاء  مف ىذه الدوؿ بالتزاماتيا بموجب الفقرة  األطراؼالضمانات المبرمة مع الدوؿ     
النووية مف  ( مف المعاىدة, وذلؾ بغية منع تحويؿ الطاقةٖ( مف المادة )ٔ)

 .األخرىالمتفجرة النووية  األجيزة أوالنووية  األسمحة إلىاالستخدامات السممية 
ضرورة إجراء تقديرات وتقييمات منتظمة لضمانات الوكالة الدولية, وضرورة مساندة  -

 ةوتنفيذ ما يتخذه مجمس محافظي الوكالة مف قرارات تستيدؼ زيادة تعزيز فعالي
 دة قدرة الوكالة عمى الكشؼ عف األنشطة النووية غير المعمنة.ضمانات الوكالة وزيا

أكد مؤتمر استعراض المعاىدة لعاـ  استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية: -ٚ
 عمى: ٜٜ٘ٔ

                                                                                                                                                          
1-United Nations, Disarmament yearbook ,volume 20;1995,op.cit,P 25. 
2-op.cit, p 25. 

3-op.cit, p 10. 
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ضرورة كفالة ممارسة جميع األطراؼ في المعاىدة لحقيا غير القابؿ لمتصرؼ في  -
تاجيا واستخداميا في األغراض السممية دوف إجراء البحوث بشأف الطاقة النووية وفي إن

 تمييز.
 تعزيز الشفافية في ضوابط التصدير المتصمة بالمواد النووية. -
                                       ً                     ً             ضرورة توفير أعمى المستويات الممكنة عمميا  لمسبلمة النووية, خاصة  فيما يتعمؽ  -

 بإدارة النفايات.
              ُ      ؤلغراض السممية ي عر ض االعتداء أو التيديد باالعتداء عمى المنشآت النووية المكرسة ل -

                               ً                                                 السبلمة النووية لمخطر, ويثير قمقا  بشأف تطبيؽ القانوف الدولي عمى استخداـ القوة في 
 مثؿ ىذه الحاالت.

                                                                                     كما أكد المؤتمر عمى أف  االمتثاؿ التاـ ليذه المعاىدة وتمديدىا وانضماـ جميع دوؿ العالـ 
ولتحقيؽ اليدفيف النيائييف المتمثميف في  بد منيا لمسمـ واألمف الدولييف, إلييا ىي أمور ال

براـ معاىدة لنزع السبلح العاـ والكامؿ في ظؿ مراقبة                                                                                      التخمص التاـ مف األسمحة النووية وا 
                                                                               دولية شديدة وفعالة تـ  االتفاؽ عمى تمديد المعاىدة إلى أجؿ غير مسمى مع ضرورة عقد 

 .ات مراجعة لممعاىدة كؿ خمس سنواتمؤتمر 
معؤمت مثاغوام: م م م م مًم م ممم ماظدول مماألررافر ظعاممماظنووؼةماألدلقةماغؿشارمسدممععاػدةالدؿعراض

م.0222

 ُٕٗ                                                                        ع قد ىذا المؤتمر في مقر األمـ المتحدة في نيويػورؾ خػبلؿ الفتػرة الممتدة مف 
ؼ في المعاىدة ( دولة طر ٛ٘ٔ, وشاركت في المؤتمر )ٕٓٓٓأيار/مايو  ٜٔنيساف/أبريؿ و

 تمر وثيقة ختامية اعتمدت بتوافؽ اآلراء., وصدر عف المؤ ( دولةٚٛٔمف أصؿ )
 وقد تركزت المناقشات داخؿ المؤتمر عمى عدة قضايا أىميا:

 ة لتنفيذ المعاىدة بجميع جوانبياالتأكيد عمى ضرورة بذؿ كؿ الجيود الممكن. 

  العمؿ عمى منع انتشار األسمحة النووية واألجيزة المتفجرة النووية األخرى دوف أف
اقة استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية مف جانب الدوؿ يؤدي ذلؾ إلى إع

 .ٔاألطراؼ في المعاىدة

                                                           
1-Piet de Klerk, op.cit , p 2. 
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 نتشار المزيد مف التقيد التاـ بأحكاـ المعاىدة لتحقيؽ األىداؼ المتصمة بمنع ا
 .األسمحة النووية

  ضرورة التزاـ الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية وغير الحائزة ليا بالتزاماتيا الواردة في
المعاىدة, وأف تمتنع عف القياـ بأي عمؿ قد يقوض أىداؼ المعاىدة وقرار مجمس 

 .ٜٜٔٛٔ لعاـ ٕٚٔٔاألمف الدولي

  التأكيد عمى أف  ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ركيزة أساسية في نظاـ عدـ                                                                              
االنتشار, وتساعد عمى تييئة بيئة تفضي إلى نزع السبلح النووي, والتعاوف في 

اؿ النووي السممي, والتأكيد عمى دور مجمس األمف والجمعية العامة في دعـ المج
االمتثاؿ التفاقات ضمانات الوكالة الدولية, وفي كفالة االمتثاؿ لبللتزامات واتخاذ 

 .انتياكات تبمغيا الوكالة لممجمس التدابير المبلئمة عند حدوث أية

 المستخدمة في  ةؽ النوويضرورة تطبيؽ الضمانات عمى نطاؽ أوسع عمى المراف
 األغراض السممية في الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية.

  ضرورة دعـ وتنفيذ القرارات المتخذة مف جانب مجمس محافظي الوكالة الدولية بيدؼ
مواصمة تعزيز ضمانات الوكالة وتحسيف فعاليتيا, بغية توفير تأكيد يعتد بو لعدـ 

لمعمنة وتفادي وجود مواد وأنشطة نووية غير تحويؿ المواد النووية مف األنشطة ا
 معمف عنيا.

  مطالبة الدوؿ األطراؼ في المعاىدة بضرورة توفير أعمى معايير األمف والحماية
 المادية لممواد النووية.

  أخيرا , التأكيد عمى الحقوؽ غير القابمة لمتصرؼ التي تتمتع بيا جميع الدوؿ                                                                   ً    
نتاج واستخداـ الطاقة النووية في األطراؼ في المعاىدة, في بحث وتطوير                                     وا 

                            ً                                               األغراض السممية دوف تمييز وفقا  لممواد األولى والثانية والثالثة مف معاىدة عدـ 
 . ٕانتشار األسمحة النووية

                                                           
 ٙالمعقودة في  ٜٖٓٛالذي اتخذه مجمس األمف الدولي في جمستو  ٜٜٛٔلعاـ  ٕٚٔٔالقرار رقـ  انظر -ٔ

 . .S/RES/1172 (1998),Date; 6 June 1998, رقـ الوثيقة ٜٜٛٔحزيراف/يونيو 
2- NPT/CONF.2000/28 ( Parts I &II) p 10-11 .  
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في منع انتشار نتشار االعدـ  الدور الحيوي الذي تمعبو معاىدةكما أعاد المؤتمر التأكيد عمى 
ية القرار الخاص بالشرؽ األوسط الصادر عف مؤتمر أىم                    ً      األسمحة النووية, مؤكدا  عمى 

 ّ                  أك د البياف الختامي , كما ٜٜ٘ٔاـ وتمديدىا لعاألسمحة النووية  عدـ انتشار معاىدةمراجعة 
يمكف أف يناؿ مف شرعية تمديد  و               أف  تأخير تطبيق     ً  معتبرا  عمى أىمية ىذا القرار لممؤتمر 

 .ٔىالمعاىدة ذاتو. كما أعاد المؤتمر التأكيد عم
األولى,                                                                              وتجدر اإلشارة إلى أف  البياف الختامي تضمف فقرة أشارت إلى إسرائيؿ باالسـ ولممرة

خضاع جميع مرافقيا النووية لمضمانات نتشاراالعدـ  معاىدةوطالبتيا باالنضماـ إلى                                          , وا 
سط الشاممة لموكالة الدولية, وجاء ذلؾ في ظؿ األىمية الكبرى التي أوليت لمنطقة الشرؽ األو 

 . ٕٓٓٓلعاـ نتشار االعدـ  معاىدةفي مؤتمر مراجعة 
م ماظدول معؤمتر مثاظـام: م م م مم م م م م م م م مًم مماألررافممم ظعاممماظنووؼةماألدلقةماغؿشارمسدممععاػدةالدؿعراض

م.0221

       ٕٚإلى  ٕالمتحدة في نيويورؾ خبلؿ الفترة الممتدة مف  األمـُ                   ع قد المؤتمر في مقر 
( دولة, ٛٛٔطرؼ في المعاىدة مف أصؿ )( دولة ٓ٘ٔشارؾ فيو ) ٕ٘ٓٓأيار/ مايو عاـ 
 في جمستو العامة الختامية مشروع الوثيقة الختامية لممؤتمر بتوافؽ اآلراء. روقد أقر المؤتم

توافؽ بيف الدوؿ  إلىفشؿ ذريع كشؼ عف العجز في التوصؿ  إلىوقد انتيى المؤتمر 
قرار  أيستطع تبني , حيث لـ يٕاألعماؿبشأف كؿ القضايا المطروحة عمى جدوؿ  األعضاء

ف د ؿ  ذلؾ عمى شيء إن ما يدؿ عمى حجـ التحديات الخطيرة التي تواجو نظاـ عدـ               َ                                                                       بشأنيا, وا 
                                                                                ً       االنتشار ذاتو التي تتمثؿ في الطابع التمييزي لممعاىدة ذاتيا, ذلؾ أن يا ال تقيـ نظاما  لنزع 

جير النووي قبؿ األوؿ تقـو بالتف أفالنووية وحظرىا؛ بؿ تميز بيف دوؿ استطاعت  األسمحة
     ً       معترفا  بيا,  أو       ً              تكوف دوال  نووية معمنة  أفوأعطتيا الحؽ في  ٜٚٙٔمف كانوف الثاني/ يناير

                                              تحقؽ ذلؾ اإلنجاز قبؿ ذلؾ التاريخ, ومف ثـ  يكوف  أفوبيف بقية دوؿ العالـ التي لـ تستطع 
                                                           

 . ذكره مرجع سبؽ,   NPT-ٕ٘ٓٓ, موقع الشرؽ األوسط في مؤتمر مراجعة عادؿ محمد أحمد -ٔ
نياية الطريؽ مجيوؿ أماـ عدـ االنتشار أسمحة  –أميمي لنداو, مراجعة مؤتمر حظر أسمحة الدمار الشامؿ  -ٕ

كتاب " إسرائيؿ والمشروع النووي اإليراني " تأليؼ مجموعة مؤلفيف إسرائيمييف   بحث منشور ضمف الدمار الشامؿ  
ناشروف, مكتبة  -, نشر وتوزيع الدار العربية لمعمـوترجمة احمد أبو ىدبة إعداد مركز الدراسات الفمسطينية,

 .ٜٔص  ,ٕ٘ٓٓمدبولي 
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داخؿ نظاـ منع تكوف  أف       ً                                     تبقى دوال  غير مالكة لمسبلح النووي مادامت قبمت  أفعمييا 
الذي قد تشعر معو بعض الدوؿ بالظمـ الواقع عمييا نتيجة  األمراالنتشار طواعية, وىو 

 أخرىوجودىا داخؿ ىذا النظاـ والتزاميا بمنع االنتشار, وفي الوقت الذي اختارت فيو دوؿ 
ف ظمت مصنفة دوليا  ي تبقى خارج ذلؾ النظاـ فتبني قوة عسكرية نووية تحم أف                             ً أمنيا, وا 

قد يبدو في نظر الرأي العاـ داخؿ الدوؿ  األمر                                            كدولة نووية غير معمنة, ومع ىذا التمييز فإف  
                                                                                           الممتزمة كما لو أف  ىذا االلتزاـ أنتج "عقوبة " في الوقت الذي أنتج فيو عدـ االلتزاـ " مكافأة" 

 .ٔالطويؿ                   ً                                                   وىو إحساس يولد ضغوطا  وتحديات عمى نظاـ منع االنتشار في األجميف المتوسط و 
القرار المتعمؽ بالشرؽ  أىميةعمى  ٕٓٓٓورغـ تأكيد البياف الختامي لمؤتمر المراجعة لعاـ 

                                             تتحقؽ غاياتو وأىدافو؛ إال أف  الواليات المتحدة  أف إلى             ً  واعتباره صالحا   ٜٜ٘ٔلعاـ  األوسط
في                                                          ً       ً رفضت مناقشة القرار وتطبيقو خبلؿ المؤتمر, وىو ما شكؿ تراجعا  واضحا   األمريكية

ٌ          دور  كبير  في قبوؿ  ٜٜ٘ٔالموقؼ األمريكي بشأف القرار, الذي كاف العتماده خبلؿ مؤتمر       ٌ  
, وحاولت تسميط الضوء عمى السعي المزعـو لكوريا ٕأجؿ غير مسمى إلىتمديد المعاىدة 

يرافالشمالية  وأىداؼ المؤتمر مف  أىميةتخفيض  إلىليصبحا دولتيف نوويتيف, كما سعت         وا 
رساؿ  خبلؿ تخفيض , مف جانبيا ٖبمستوى تمثيؿ منخفض وليفؤ مس                          مستوى تمثيميا فيو وا 

طالبت الدوؿ النامية ودوؿ عدـ االنحياز خبلؿ المؤتمر الدوؿ النووية بتقديـ تعيدات واضحة 
بعدـ مياجمة الدوؿ غير النووية وطالبت الواليات المتحدة بالمصادقة عمى معاىدة الحظر 

 الشامؿ لمتجارب النووية.
والسياسات النووية المتشددة لئلدارة  ٕ٘ٓٓالنتيجة شكؿ انييار مؤتمر المراجعة لعاـ ب

في المعاىدة في  األطراؼ                             ً      ً              التي ساىمت بيا في المؤتمر نسفا  خطيرا  إلرادة الدوؿ  األمريكية
نشاء عالـ خاؿ  مف  ٍ     التخمص مف السبلح النووي, وا  النووية, وىي عوامؿ ربما تعيد  األسمحة                                       

                                                           
شبكة اإلنترنت مقالة منشورة عمى  ر النووي: مغزى فشؿ مؤتمر المراجعة,مصطفى عموي, معاىدة منع االنتشا -ٔ

 .ٕ٘ٓٓتموز/ يوليو  ٜ, بتاريخ اإللكتروني االستراتيجيةموقع مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث مف خبلؿ 
 ذكره . مرجع سبؽ,   NPT-ٕ٘ٓٓعادؿ محمد أحمد , موقع الشرؽ األوسط في مؤتمر مراجعة  -ٕ
 ة, مقالٕ٘ٓٓ( NPT. ويتنر, انييار مؤتمر مراجعة معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية )لورنس .س  -ٖ
, متوفرة عمى الربط ٕ٘ٓٓأيار/ مايو  ٜٕموقع منظمة كفاية بتاريخ شبكة اإلنترنت مف خبلؿ عمى  ةر و نشم

        http://www.kefaya.org/05znet/050531laurancewittner.htm      التالي:                   
                                                               

http://www.kefaya.org/05znet/050531laurancewittner.htm
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حمبة التسابؽ مف أجؿ التسمح النووي وربما الطريؽ نحو حرب نووية,  إلى أخرى العالـ مرة
في جامعة الدوؿ العربية  األعضاءوقد قامت دولة قطر بتقديـ ورقة عمؿ لممؤتمر باسـ الدوؿ 

, تضمنت الورقة األوسطحوؿ تطبيؽ القرار المتعمؽ بالشرؽ  ٕ٘ٓٓأيار/مايو  ٚٔفي 
 :أىميا أمورمعة الدوؿ العربية بعدة في جا األعضاءمطالبة الدوؿ 

 معاىدةباالنضماـ دوف إبطاء ل إسرائيؿإطبلؽ المؤتمر دعوة ال لبس فييا تطالب   -ٔ
خضاع جميع  لؤلسمحةدولة غير حائزة  يا    أن   أساسعمى  نتشاراال عدـ                       النووية, وا 

نشاء ىيئة فرعية ضمف ال مجنة                                                                            منشآتيا النووية لمضمانات الشاممة لموكالة الدولية, وا 
 وتحديد آلية لمتابعتو. األوسطالثانية لمناقشة تطبيؽ القرار المتعمؽ بالشرؽ 

 ٕ٘ٓٓمكتب مؤتمر استعراض المعاىدة لعاـ  أعضاءلجنة دائمة مؤلفة مف  إنشاء  -ٕ
, ال سيما األوسطبغية القياـ بيف الدورات, بمتابعة تنفيذ التوصيات المتعمقة بالشرؽ 

استعراض مؤتمر  إلىىدة وتقديـ تقرير عف ذلؾ الفوري لممعا إسرائيؿانضماـ 
 . ٕٓٔٓ المعاىدة لعاـ

الدمار  أسمحةمنطقة خالية مف  إلنشاءعقد مؤتمر دولي  إلىالمتحدة  األمـدعوة  -ٖ
 .األوسطالشامؿ في الشرؽ 

النووية ينسجـ مع  لؤلسمحة             ّ                              الحصوؿ عمى تعي د واضح مف جميع الدوؿ الحائزة  -ٗ
 إلىمف المعاىدة وذلؾ بعدـ نقؿ األسمحة النووية  ولىاألالتزاماتيا بموجب المادة 

 أوغير ذلؾ مف أجيزة التفجير النووي  أوغير مباشرة  أوبصورة مباشرة  إسرائيؿ
شكؿ مف األشكاؿ  بأي إسرائيؿ, وعدـ مساعدة األجيزة أوالسيطرة عمى تمؾ األسمحة 

 .ٔعمى نحو يسيـ في زيادة قدرتيا وترسانتيا النووية

مع مرابعام: م م مًم م م مم ماظدول مماألررافؤمتر ظعاممماظنووؼةماألدلقةماغؿشارمسدممععاػدةالدؿعراض

م.0282

دولة موقعة عمى  ٕٚٔبحضور نحو  ٕٓٔٓأيار/مايو ٕٛ-ٖقد في نيويورؾ خبلؿ الفترة  ُ ع  
       لممؤتمر عمى اإلجراءات الخاصة بنزع  البياف الختاميمعاىدة عدـ االنتشار النووي, وقد وافؽ 

قامة جاء  ذيال البيافوقاؿ , منطقة خالية مف السبلح النووي في الشرؽ األوسط               السبلح, وا 

                                                           
1- NPT/CONF.2005/WP.40, p 4.   
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, روسيا, فرنسا, الصيف, بريطانيا ) الدوؿ النووية الخمس المعترؼ بيا    ف  إ صفحة ٕٛفي 
الواليات المتحدة( تتعيد بػ" اإلسراع بتحقيؽ تقدـ ممموس في الخطوات الرامية إلى نزع السبلح 

" وتقديـ تقرير عما يتـ  ت " لزيادة تقميؿ دور وأىمية األسمحة النوويةالنووي" واتخاذ خطوا
خبلؿ تطبيؽ الميمة التي ال حياد عنيا مف قبؿ  " البياف وأضاؼ .ٕٗٔٓتحقيقو بحموؿ 

الدوؿ النووية لموصوؿ إلى التخمص الكامؿ مف ترساناتيا النووية, تتعيد الدوؿ النووية ببذؿ 
فة أشكاؿ األسمحة النووية التي نشرت ولـ تنشر والتخمص منيا المزيد مف الجيود لتخفيض كا

األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  البياف الختامي اكما دع       ً                            نيائيا " مف خبلؿ االتفاقيات المختمفة.
بحضور  ٕٕٔٓلعقد مؤتمر في عاـ  ٜٜ٘ٔوالرعاة المشاركيف في قرار الشرؽ األوسط لعاـ 

منطقة شرؽ أوسط خالية مف األسمحة النووية وجميع جميع دوؿ الشرؽ األوسط, حوؿ إقامة 
االنتشار النووي  عدـوطالبت الوثيقة إسرائيؿ بتوقيع معاىدة  أسمحة الدمار الشامؿ األخرى,

         كما حث   ووضع كافة منشآتيا النووية تحت الحماية الشاممة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية.
ة عمى العودة في موعد مبكر إلى المحادثات جميورية كوريا الديمقراطية الشعبي البياف

وتنفيذ االلتزامات الواردة في إطار المحادثات التي تشمؿ الصيف والواليات المتحدة  ,السداسية
وروسيا وجميورية كوريا والياباف وتشمؿ ىذه االلتزامات التخمص عمى نحو كامؿ وقابؿ 

وقد أثار الدعـ األمريكي غير  قائمة.لمتحقؽ مف كافة األسمحة النووية والبرامج النووية ال
لذي يشير إلى األنشطة ا ٕٓٔٓالمسبوؽ لقرار مراجعة معاىدة منع االنتشار النووي لعاـ

                                                      سرائيؿ التي أعمنت أن يا لف تشارؾ في تنفيذ االتفاؽ الذي إل                      ً      ً  النووية اإلسرائيمية قمقا  شديدا  
النووية, منددة  خالية مف األسمحةتوصؿ إليو المؤتمر لجية إيجاد منطقة في الشرؽ األوسط 

, وكانت الواليات المتحدة وافقت            ّ                  و ال يتضمف أي ة إشارة إلى إيراف   ُ كون         النص                 ِ بما أسمتو بخبث  
متوازف »            ً           البياف مشيرا  إلى أن و عمى " باراؾ أوباما"  وأثنى الرئيسعمى البياف الختامي, 

َ    إال أن و ع ب ر  عف« وواقعي  ّ َ               ً      إسرائيؿ تحديدا  فيو.معارضتو الشديدة لذكر          
صفعة حقيقية, ب أشبو لمبيافوفي إسرائيؿ اعتبرت وسائؿ اإلعبلـ والمحمموف التأييد األمريكي 

ت بإسرائيؿ مف أجؿ مصمحتيا في الحد مف   ّ ضح  " واشنطف                          وكتبت صحيفة )ىآرتس( أف  
بل         ّ دارتو فض      وا   "باراؾ أوباما" الرئيس  »             الصحيفة أف  ", وأضافت األسمحة النووية في العالـ

                             ً          ً                 معتبرة أف  القرار يشكؿ انتصارا  دبموماسيا  لمصر التي تبذؿ  ,«نجاح المؤتمر عمى إسرائيؿ
 يا تممكيا.         عتقد أن                                                                  ُ مساعي منذ سنوات لحمؿ إسرائيؿ عمى التخمي عف األسمحة النووية التي ي  
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" مف عفريبشار الج وكانت سورية قد حذرت عمى لساف مندوبيا الدائـ لدى األمـ المتحدة "
ممزمة لمجميع كما الفصؿ  »يا                                                        مغبة أي تغيير لبنود معاىدة منع انتشار السبلح النووي ألن  

 ٕٓ فيوفي كممة ألقاىا في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة , «السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة
اء ألي ال تتحمؿ أي استثن»أحكاـ المعاىدة          إلى أف   "الجعفري" و     نب   ٕٓٔٓنيساف/أبريؿ 

بإعادة « بعض الدوؿ النووية التي تتعامؿ مع إسرائيؿ وتحمي استثناءىا »     ً  مطالبا   ,«طرؼ
     ً       ً              تيديدا  مباشرا  لؤلمف والسمـ  »                                  ألف  استثناء الكياف اإلسرائيمي يعني  النظر في موقفيا,

 .ٔ«الدولييف
ر مراجعة     ً                                                   محذرا  مف التغييرات التي تريد الدوؿ الكبرى فرضيا في مؤتم "الجعفري"وقاؿ 

محاوالت االلتفاؼ عمى                                                      نعتقد, ومعنا األغمبية الساحقة مف المجتمع الدولي, أف   ) : المعاىدة
, ستؤدي ٜٜ٘ٔااللتزامات المتعمقة بتنفيذ التعيد الدولي بخصوص قرار الشرؽ األوسط لعاـ 

زجيا  التغييرات المزمع "الجعفري" وحدد  .(   ً                                      حكما  إلى تقويض مصداقية المعاىدة وعالميتيا
وتقييد تفسير المادة العاشرة وفرض إجبارية , ممادة الرابعةل إعادة تفسير »يا                  في المراجعة بأن  

ً             البروتوكوؿ اإلضافي خارج إطار المعاىدة, وزج مجمس األمف الدولي بديبل  مف الوكالة                                                                
ة نتيجالشرؽ األوسط منطقة عمى التي سترتب مف المخاطر         ً , محذرا  «الدولية لمطاقة الذرية

  الطرؼ عف الترسانة النووية اإلسرائيمية ومعاممتيا خارج القوانيف.     غض  
ماظنقاطماظرئولةمإلسالنمعؤمترمعراجعةمععاػدةمعنعماالغؿشار مم م م م م مم م م مم م م مم م مم م م م م م مم م م م مم م م م مم م م م م مم مم مم م ماظنوويمظعاممممم مم ممم م م م م0282مم م م م

0

مممم.

        ٕٕٔٓالواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا لمؤتمر إقميمي عاـ و األمـ المتحدة  دعت -
وأف يفضي إلى قياـ منطقة خالية مف السبلح , دوؿ المنطقةيفترض أف تشارؾ فيو جميع » 

  «.النووي وغيره مف أسمحة الدمار الشامؿ في الشرؽ األوسط
جميع دوؿ  ودعاأىمية وضرورة التوصؿ إلى التنفيذ العالمي لممعاىدة,  أكد المؤتمر عمى -

               ً  إبطاء بصفتيا دوال   الشرؽ األوسط التي لـ تنضـ حتى اآلف إلى المعاىدة لمقياـ بذلؾ مف دوف
 ال تممؾ السبلح النووي.

ضع كؿ منشآتيا النووية تحت و إسرائيؿ إلى المعاىدة و  انضماـأىمية  »أكد المؤتمر عمى  -
 .ٔ«الضمانات الشاممة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية

                                                           
1

 . ٕٓٔٓنيساف/ أبريؿ  ٕٔبتاريخ  الصادرة الوطف السورية صحيفة -

 .ٕٓٔٓ/٘/ٜٕت, بتاريخ شبكة الجزيرة ن -ٕ
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يات الصيف والوال القوى النووية الخمس الموقعة عمى معاىدة منع االنتشار النووي ) تيدعت -
مف كؿ أنواع األسمحة النووية                   جيود جديدة لمحد   »( ببذؿ  المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا

 .ٕمف دوف فرض أي جدوؿ زمني لذلؾ«     ً             وصوال  إلى إزالتيا
ترتيبات  »بحث لعمى الفور مؤتمر جنيؼ لنزع األسمحة ضرورة أف يبدأ عمى أكد المؤتمر  -

ووية إلى عدـ استخداـ أو التيديد باستخداـ أسمحة نووية دولية فاعمة لطمأنة الدوؿ غير الن
 .ٖ«بحقيا

التصديؽ مف دوف إبطاء عمى بجميع الدوؿ التي تممؾ السبلح النووي طالب المؤتمر  -
ريثما تدخؿ  االمتناع عف القياـ بأي تجارب نوويةو معاىدة الحظر التاـ لمتجارب النووية, 

 التنفيذ.المعاىدة حيز 
براـ عمى  المؤتمر أكد - , معاىدة غير تمييزية متعددة األطراؼ »                            الضرورة الممحة لبحث وا 

ة ألسمحة نووية وغيرىا                       ً                                          ويمكف التحقؽ منيا دوليا  بشكؿ فاعؿ تحظر إنتاج مواد انشطارية معد  
 «. مف القنابؿ النووية

المؤتمر إلى أىمية أف تضطمع الدوؿ بكامؿ واجباتيا عمى صعيد منع انتشار  أشار -
سمحة النووية لمحفاظ عمى صبلحية المعاىدة ونظاـ الضمانات, وشجع جميع الدوؿ األ

األطراؼ التي لـ تبـر وتطبؽ البروتوكوالت اإلضافية إلى القياـ بذلؾ وااللتزاـ بيا مف دوف أف 
 تنتظر دخوليا حيز التنفيذ.

شفافة برعاية بصورة غير تمييزية و  »المؤتمر الدوؿ األطراؼ إلى تكثيؼ المحادثات  دعا -
مف أجؿ تطوير مناىج متعددة األطراؼ إلتماـ دورة «  الوكالة الدولية أو منتديات إقميمية

 الوقود النووي.
االلتزاـ بواجباتيا ضمف المفاوضات السداسية حوؿ  إلىالمؤتمر كوريا الشمالية  دعا -

يا النووية وبرامجيا التخمي التاـ والقابؿ لمتحقؽ عف كؿ أسمحت »برنامجيا النووي بما يشمؿ 

                                                                                                                                                          
, ٕٓٔٓانظر الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ  -ٔ

NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p 38.. 
 . ٕٓٔٓنيساف/ أبريؿ  ٕٔالوطف السورية , بتاريخ  صحيفة -ٕ

, ٕٓٔٓمحة النووية لعاـ انظر الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاىدة عدـ انتشار األس -ٖ
NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p 27.. 
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العودة بأسرع ما يمكف إلى معاىدة الحد مف  » , كما يدعو بيونغ يانغ إلى«النووية الحالية
 .ٔ«انات الشاممة مع الوكالة الدوليةانتشار األسمحة النووية واالنضماـ إلى اتفاؽ الضم

  انتشار عدـ معاىدةبعض المبلحظات حوؿ مؤتمرات مراجعة  إلىنخمص  أفمما تقدـ يمكف  
 :النووية األسمحة

  النووية والدوؿ غير الحائزة  لؤلسمحةعكست ىذه المؤتمرات أزمة الثقة بيف الدوؿ الحائزة
 كما حدثت انقسامات كبيرة في وجيات النظر.  ,األسمحةليذه 

  ,أغمب المقررات والبيانات الختامية التي صدرت في ىذه المؤتمرات كانت بتوافؽ اآلراء
 بشكؿ كامؿ. األطراؼالدوؿ  إجماعوال تعبر عف 

  نووية بضماف أمف  أسمحةتقدـ في إلزاـ الدوؿ الحائزة عمى  أيلـ تحرز ىذه المؤتمرات
نووية, باستثناء بعض التصريحات الصادرة عف ىذه الدوؿ بعدـ  أسمحةالدوؿ غير الحائزة 

دـ ممموس في النووية ضد الدوؿ غير الحائزة ليا, وعدـ تحقيؽ أي تق األسمحةاستخداـ 
 نووية عمى نزع السبلح النووي. أسمحةموضوع حث الدوؿ الحائزة عمى 

  الفعالة والكفيمة بتيسير تبادؿ المواد  اإلجراءاتلـ يكف ليذه المؤتمرات دور كبير في اتخاذ
في العمؿ  أوفي المعاىدة,  األطراؼوالمعدات والمعمومات التكنولوجية النووية بيف الدوؿ 

                 ً                                                          دوؿ المتقدمة نوويا  بالتعاوف لتنمية االستخدامات السممية لمطاقة النووية لمدوؿ عمى إلزاـ ال
 .األطراؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
, ٕٓٔٓانظر الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ  -ٔ

NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p 39. . 
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ماظفرعماظرابعم

موإجراءاتمتعزؼزػاماظنووؼةماألدلقةماغؿشارمسدممععاػدةومموتقم

 

     أف  عمى  النووية األسمحة انتشار عدـ معاىدة( دولة مف دوؿ العالـ عمى ٜٛٔيؤشر توقيع )
كبرى  أىمية                                                                         ىذه المعاىدة تحظى اليـو بتأييد عالمي شبو كامؿ, وبأف  المجتمع الدولي يعمؽ 

 أية     أف  لو صفة القانوف الدولي, بحيث  أصبحعمى نظاـ حظر االنتشار الذي تفرضو والذي 
مخالفة لنظاـ الحد مف االنتشار تعتبر وكأنيا انتياؾ لمقانوف الدولي, وقد برز ىذا المفيـو 

انتشار السبلح      أف  الدولي اعتبر فيو  األمفمف خبلؿ إعبلف لرئيس مجمس  ٕٜٜٔاـ ع
                     ً  االعتقاد الذي كاف سائدا   اإلعبلفالدولييف, ويعزز ىذا  واألمف                 ً        النووي يشكؿ تيديدا  لمسبلـ 

                   ً      ً  النووية يشكؿ انتياكا  فاضحا   األسمحةخرؽ لمبادئ اتفاقية عدـ انتشار  أي             قبؿ ذلؾ بأف  
                                    ُ                                . ومع ذلؾ فإف  ىذه المعاىدة ما يزاؿ ي عاب عمييا الكثير مف نقاط الضعؼ ٔدوليلمقانوف ال

      ُ                      التي أ برمت لتحقيقيا, بالرغـ  األىداؼ, ولـ تستطع تحقيؽ وأحكامياالتي اكتنفت نصوصيا 
     ً                          عاما  عمى دخوليا حيز التنفيذ.  أربعيفمف مرور نحو 

ممأوالم:مغقاطماظضعفمواظؿقدؼاتماظيتمتواجهم م م م م مم مم مم مم م م م مم م مم م م مم مم مم م مم ًم م م.اظنووؼةماألدلقةماغؿشارممسدمععاػدةم

الكثير مف العيوب والنواقص التي ساىمت في  النووية األسمحة انتشار عدـ معاىدةتضمنت 
العديد مف التحديات التي ما تزاؿ  إلى إضافة     ُ                التي أ وجدت مف أجميا,  األىداؼفشميا بتحقيؽ 

ٍ    نظاـ عدـ االنتشار الذي أوجدتو المعاىدة لخمؽ عالـ خاؿ  مف أماـتقؼ  النووية,  األسمحة                                                   
 وأىـ ىذه العيوب والتحديات:

قد جاءت  ٜٓٚٔالتي دخمت حيز التنفيذ عاـ  النووية األسمحة انتشار عدـ معاىدة    ف  إ -ٔ
في النادي النووي,  األعضاءلمسبلح النووي خارج الدوؿ  األفقيباألساس لمنع االنتشار 

الماضية عانت ىذه المعاىدة وجود       ً                                           تمييدا  لنزع ىذا السبلح فيما بعد. وعمى مدار السنيف
                                  ً                          نجاح بعض الدوؿ في تسميح نفسيا نوويا  ولـ تنجح المؤتمرات التي  إلىنقاط خمؿ كثيرة أدت 

 إلىعقدت لمراجعة المعاىدة في تبلفي أوجو القصور التي تعانييا المعاىدة, وىذا ال يرجع 

                                                           
بكة اإلنترنت مف بحث منشور عمى شنزار عبد القادر, انتشار أسمحة الدمار الشامؿ في الشرؽ األوسط ,  -ٔ

 .ٖٕٓٓ/ٔ/ٔ , تاريخٖٗمجمة الدفاع الوطني , العدد خبلؿ موقع 
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بيف الدوؿ المالكة  تضارب المصالح إلىتضارب المصالح بيف الشرؽ والغرب فحسب؛ بؿ 
 .ٔ    ً أيضا  والدوؿ غير المالكة لمسبلح النووي 

مف دوؿ                ُ      الخروقات التي ا رتكبتفيذه المعاىدة عفا عمييا الزمف ولـ تعد مجدية في ظؿ 
تتمكف مف ردعيا, وما قياـ كوريا الشمالية بتفجير قنبمة نووية تحت  أفموقعة عمييا دوف 

إال دليؿ عمى ضعؼ ووىف نظاـ  ٕٙٓٓعاـ  وبرأكت/ األوؿفي التاسع مف تشريف  األرض
ويزيد مف المخاطر التي تواجو العالـ جراء  معاىدةعدـ االنتشار النووي الذي تفرضو ال

ظيور سوؽ سوداء نووية, وقياـ العديد  إلى إضافةالنووية,  لؤلسمحةاالنتشار غير المنضبط 
نشطارية التي يمكف استخداميا المواد اال إنتاجمف الدوؿ بمحاولة الحصوؿ عمى تكنولوجيا 

نظاـ جديد يتمتع بآليات وضوابط  إلىالنووية, وىذا كمو يزيد مف الحاجة  األسمحةفي صناعة 
جديدة غير تمييزية تطبؽ عمى جميع الدوؿ, وتكفؿ عدـ التمادي والتجاوز عمى المعاىدة, 

 الدولية لمطاقة الذرية.  والوكالة األمفالنووية بالتعاوف مع مجمس  األسمحةوالحد مف انتشار 
الذيف يممكوف أكبر ترسانات  أولئؾ                                                 إف  نظاـ منع االنتشار الحالي الذي تـ  وضعو مف قبؿ 

َ     بأن و كاف منذ بداية تطبيقو نظاما  غير  عاد –يعرفوف ويعترفوف  –النووية في العالـ  األسمحة   ِ ؿ    ّ                            ً    
ِ                                              وغير  فعاؿ  بما فيو الكفاية, وليس أدؿ عمى ذلؾ مف ىذا الن      َ ظاـ الذي لـ يتمكف مف منع كؿ    

نووية, ولـ ينجح  أسمحةامتبلؾ  إلى                                                   ً  مف ) اليند وباكستاف ( مف تنفيذ برامجيما النووية وصوال  
اإلذعاف  أوالنووية  األسمحةعمى الكشؼ عف ترسانتيا مف  إسرائيؿفي حمؿ دولة مثؿ 

خضاع منشآتيا ا إلىلممطالبات المتكررة بضرورة انضماميا  لنووية لمضمانات                           المعاىدة وا 
) في حالتي اليند وباكستاف ( عمى وجو                                                     ً                                     الشاممة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية؛ بؿ ثبت عمميا  

, وفي إليياالرادعة التي يمكف لممجتمع الدولي المجوء  اإلجراءاتالخصوص عدـ فعالية 
ة, وقد انتيى مقدمتيا تطبيؽ العقوبات الدولية إلجبار الدوؿ عمى التخمي عف برامجيا النووي

عقدت مع اليند شراكة استراتيجية في المجاؿ النووي,  أف األمريكيةبالواليات المتحدة  األمر
 Manmohan" مع رئيس الوزراء اليندي"جورج بوش" األمريكيبموجب اتفاؽ وقعو الرئيس 

Singh   تموز/يوليو  ٛٔ                    , حيث تـ  االتفاؽ في ٕ٘ٓٓنيودليي عاـ  إلى بوش" خبلؿ زيارة
                                                           

محمد عبد المعطي الجاويش, الرؤية الدولية لضبط انتشار أسمحة الدمار الشامؿ في الشرؽ األوسط, سمسمة  -ٔ
     , ٕٕٓٓ, يةاالستراتيج, الطبعة األولى, مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث ٗٚ, العدد استراتيجيةدراسات 

  . ٚٔص 



578 
 

) صادؽ عميو الكونغرس األمريكي في ٔعمى تعاوف نووي بيف الواليات المتحدة واليندٕ٘ٓٓ
الذي «ITER»  ( إضافة إلى وعد بإشراؾ اليند في مشروع ٕٛٓٓ أكتوبر/األوؿتشريف  ٕ

ُ                                          ً                                       ي عد  أضخـ مشروع لبلندماج النووي, ويجري حاليا  التفاوض عمى اتفاقية ثنائية مفصمة بيف 
( منشأة نووية ٖٓالمتحدة واليند, ومف المقرر أف يضع التعاوف نحو )حكومتي الواليات 

تغمؽ اليند أحد  أفعمى ٕ( مفاعبلت تحت الضمانات الدوليةٛتتضمف ) إضافيةىندية 
وتتعيد بتعميؽ تجاربيا النووية والمساىمة في جيود عدـ  ٖمفاعبلتيا إلنتاج البموتونيـو

   .  ٗيات المتحدة ليذه االتفاقيةاالنتشار النووي تحت طائمة إنياء الوال
ينجـ عف ىذه االنتقائية في تطبيؽ النظاـ الدولي لمنع االنتشار  أفلذلؾ كاف مف الطبيعي 

محمد  النووي تنامي اإلحساس بفقداف العدالة وازدواجية المعايير, وقد فاجأ الدكتور "
ووية بإعبلنو في الن األنشطةاقبة " وىو مدير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية المخولة بمر البرادعي

التجربة النووية الكورية  إجراءبعد أسبوع واحد عمى  ٕٙٓٓ أكتوبر/ األوؿمنتصؼ تشريف 
نووية خبلؿ فترة قصيرة  أسمحة                     ُ ِ ُ            ( دولة في العالـ قد ت قد ـ  عمى تطوير ٖٓىناؾ )     أف  الشمالية, 

 .    ٘لـ يطبؽ نظاـ حقيقي وفعاؿ لمنع االنتشار النووية إذا  ً  جدا  
تتمثؿ في الطابع التمييزي  النووية األسمحة انتشار عدـ معاىدةالتحديات التي تواجو  أىـ    إف  

لممعاىدة, وىذا التمييز الفاضح ال يقتصر فقط عمى الجوانب العسكرية الستخداـ الطاقة     
لوجيا منع العديد مف الدوؿ وخاصة النامية مف الحصوؿ عمى التكنو  إلىالنووية؛ بؿ يتعداه 

النووية السممية دوف ابتزازىا ومساومتيا عمى مواقفيا تجاه العديد مف القضايا الدولية 

                                                           
1-Ian Anthony, Christer Ahlstrom And Vitaly  Fedchenko ,op.cit, p 49. 

وثيقة الوكالة  انظرلبلطبلع عمى مسودة االتفاقية المبرمة بيف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والحكومة اليندية,  -ٕ
 . GOV/2008/30 Date: 9 July 2008رقـ 

, ص  ٕٚٓٓلعاـ  ٖالعدد ,  ٜٔنشرة الذرة والتنمية, المجمد  ذار النووي اليندي األمريكي ,نيمة نصر, اإلن -ٖ
ترجمة  ,بتكساس A&Mلدافيد بوؿ ومعو أستاذاف مف جامعة  ٕٚٓٓ/ٚ/٘ٔبتاريخ  ةمنشور  ة) األصؿ مقال, ٛٔ

 نيمة نصر(.
4-Jonathan Medalia ,op.cit, p.p 7-8 . 

ديد: حقبة مف الفوضى النووية ؟! مجمة معمومات ) مجمة تصدر عف محمود أحمد, في مواجية خطر ج -٘
المركز العربي لممعمومات بالتعاوف مع جريدة السفير المبنانية (, /الممؼ النووي اإليراني/, المركز العربي 

 .ٚٗٔ, ص ٕٚٓٓشباط/ فبراير , ٜٖالعدد  لممعمومات,
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معينة, وىو ما يتناقض مع ىدؼ المعاىدة في نشر االستخدامات       َ        ً التي ت مس  دوال   واإلقميمية
 .دة القصوى مف ىذه الطاقة الحيويةالسممية لمطاقة النووية واالستفا

                                                              ً  معمومات كافية عف النشاطات النووية في أربع دوؿ رئيسة ليست أطرافا  ليس لدى الوكالة  -ٕ
في معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية وىي ) اليند, باكستاف, إسرائيؿ, كوريا الشمالية ( 
والدوؿ الثبلث األولى لدييا اتفاقات خاصة مع الوكالة الدولية تحدد نشاط الوكالة لمراقبة فقط 

                                                                ؿ معينة, وليست لدى ىذه البمداف اتفاقيات ضمانات شاممة؛ لذلؾ فإف  مواد وأجيزة ووسائ
الوكالة الدولية تحتاج إلى المزيد مف المعمومات عف نشاطات ىذه البمداف النووية وصادراتيا, 
ودرجة المعمومات ىذه تقؿ في حالة كوريا الشمالية منذ قياميا بطرد المفتشيف الدولييف في 

 .ٖٕٔٓٓابيا مف المعاىدة عاـ وانسح ٕٕٓٓنياية عاـ 
معاىدة عدـ احتراـ الدوؿ النووية الخمس المعترؼ بيا اللتزاماتيا التي تفرضيا عمييا  -ٖ

 .ٕنووية أسمحةامتبلؾ  أودولة غير نووية عمى تطوير  أيةبعدـ مساعدة  نتشاراالعدـ 

ما تزاؿ  وويةالن معاىدة عدـ انتشار األسمحة( دولة عمى ٜٛٔبالرغـ مف توقيع نحو ) -ٗ
 , الدوؿ النامية تشكؾ في نوايا الدوؿ الكبرى, وترفض التخمي عف حقيا في تخصيب اليورانيـو

                 ً                      أسمحة نووية, وخاصة  بعد تردد تيديدات في  إنتاجتنمية القدرة عمى  أماـ    ً             ً  تاركة  الباب مفتوحا  
ووية تكتيكية معينة ومراكز أبحاث استراتيجية بإمكاف استخداـ قنابؿ ن أجيزةواشنطف داخؿ 

 في ضرب دوؿ معينة مثؿ إيراف ...!
فقدت مصداقيتيا منذ  النووية                                                      يرى الكثير مف المراقبيف بأف  معاىدة عدـ انتشار األسمحة -٘

تغض النظر عف الترسانة النووية اإلسرائيمية وتحمي  أفالمحظة التي قررت فييا واشنطف 
تراحات والقرارات المتعمقة بإنشاء منطقة لمسبلح النووي, وترفض جميع االق ؿاحتكار إسرائي

 .األوسطالدمار الشامؿ في الشرؽ  أسمحةالنووية وكؿ  األسمحةخالية مف 
                                                                               بالرغـ مف كوف المعاىدة أداة لوقؼ سباؽ التسمح النووي ونزع السبلح النووي, إال أن و  -ٙ

دؼ حظر مف وسيمة في تحقيؽ ى أكثروبحسب وجية نظر الكثير مف المراقبيف لـ تكف 
تقدـ في اتجاه نزع السبلح مف الدوؿ الحائزة  أي, ولـ يتـ خبلؿ فترة تطبيقيا تحقيؽ راالنتشا

النووية  األسمحة                                ف  المعاىدة أخفقت في حظر انتشار إالنووية؛ لذلؾ يمكف القوؿ  لؤلسمحة
                                                           

1-GAO, op.cit, p.p 10 -11. 
 ذكره. ؽمرجع سب ,مصطفى عموي -ٕ
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شامؿ  وخمؽ تدابير فعالة لوقؼ التسمح النووي, ووضع اتفاقيات قانونية تضمف نزعو العاـ وال
ً                                      فضبل  عف فشميا في تحقيؽ مقاصدىا التي تدعو  تغميب االعتبارات اإلنسانية والحضارية  إلى  

                                                         ُ  ّ                   عمى المصالح القومية, ولـ تتعامؿ بحسف نية مع مقاصدىا التي ت ذك ر بكارثة االستخداـ 
 .ٔالفعمي لمسبلح النووي

اوف بيف الدوؿ الحائزة      ً           أحكاما  تمنع التع النووية معاىدة عدـ انتشار األسمحةلـ تتضمف  -ٚ
نتاج  النووية, وال تمنع انتقاؿ الوضع  األسمحة                                         عمى السبلح النووي في صناعة وتطوير وا 

في المستقبؿ, وال يمكف  إليواتحاد تنظـ  إلىنووية  أسمحةالنووي الذي تتمتع بو دولة تممؾ 
لعسكرية, وكذلؾ ال                                            ً                      تطبيؽ ىذه المعاىدة لمنع االنتشار القائـ حاليا  بيف األحبلؼ والقواعد ا

تمنع مف وضع خطط نووية لؤلحبلؼ العسكرية ) كما ىو الحاؿ في حمؼ شماؿ األطمسي ( 
 ويعيب عمييا عدـ وجود أثر رجعي ليا لمنع االنتشار القائـ قبؿ دخوليا حيز التنفيذ.

ممية لـ يكف لممعاىدة دور كبير في تسييؿ تبادؿ المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية الس -ٛ
النووية والدوؿ  لؤلسمحةولـ تحدد آلية محددة لمتعاوف بيف الدوؿ الحائزة  األطراؼبيف الدوؿ 

    ً                       كيفيا  لممساعدة التي تقدميا  أو                        ً     ً  , ولـ تضع المعاىدة معيارا  كميا  األسمحةغير الحائزة ليذه 
ة في المعاىدة, وتركتيا خاضعة لمظروؼ السياسي األخرى األطراؼالدوؿ النووية لمدوؿ 

, وفي سبيؿ الحصوؿ عمى ىذه المساعدة ٕواالقتصادية والعسكرية السائدة دوف تحديد قاطع
 واإلشراؼ                                                         ً             تخضع الدوؿ غير الحائزة لمسبلح النووي لنظاـ ضمانات يخمؽ نوعا  مف الوصاية 

 عمى نشاطيا في المجاؿ النووي. 
امات والمسؤوليات الواردة          ً            توازنا  بيف االلتز  النووية معاىدة عدـ انتشار األسمحةلـ تحقؽ  -ٜ

فييا, فيي تؤكد عمى المركز المتميز وتدعـ االحتكار النووي في جانب وتفرض الرقابة 
فييا باالمتناع  األطراؼالنووية  لؤلسمحة, وتمـز الدوؿ غير الحائزة آخرفي جانب  واإلشراؼ

 .توفر ليا حماية فعالة أفالنووية دوف  األسمحةعف امتبلؾ 
ثمة أحداث      أف  قررت ىذه الدولة  إذادولة باالنسحاب منيا  أليالمعاىدة الحؽ تعطي  -ٓٔ

استثنائية ذات صمة بموضوع المعاىدة قد أضرت بمصالحيا القومية العميا, وفي حاؿ قررت 
دولة ما االنسحاب مف المعاىدة نتيجة لمظروؼ المذكورة أعبله فيتوجب عمييا إعبلـ المجاف 

                                                           
 .ٙٚ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٔ
 .ٗٚ, صالمرجع السابؽ -ٕ
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المادة في , لذا يرى الباحث ضرورة إعادة النظر فقط أشيربؿ ثبلثة التي تدير المعاىدة ق
مف خبلؿ وضع ضوابط حازمة تحدد التي تجيز عممية االنسحاب وذلؾ العاشرة مف المعاىدة 

                                                                              الحاالت التي يجوز فييا االنسحاب مف المعاىدة مع التأكيد عمى أف  عممية االنسحاب لف 
ت التي ارتكبتيا الدولة المنسحبة وتبقى مسؤولة عنيا أماـ مخروقاالقانونية ل طبيعةالتؤثر في 

 . ٔالمجتمع الدولي
    لؤلسمحةلـ تستطع المعاىدة تأميف الضمانات األمنية البلزمة لمدوؿ غير الحائزة       ً أخيرا   -ٔٔ

النووية يقضي بعدـ  لؤلسمحةالتزاـ قانوني عمى الدوؿ الحائزة  أيالنووية, حيث لـ تفرض 
 في المعاىدة.  األطراؼالنووية  لؤلسمحةسبلح النووي ضد الدوؿ غير الحائزة استخداميا لم

ممثاغوام:م مًم م م:اظنووؼةمععاػدةمسدمماغؿشارماألدلقةتعزؼزممإجراءاتمم

في نظاـ عدـ انتشار        ً أساسيا          ً  تشكؿ ركنا   النووية معاىدة عدـ انتشار األسمحة                 سبؽ أف بي نا أف  
ا تزاؿ تواجو تحديات خطيرة تكشؼ عف ضعؼ المعاىدة                            النووية العالمي, إال أن يا م األسمحة

ووىف نظاـ حظر االنتشار وىشاشتو ورغـ نواقص ىذه المعاىدة ونقاط ضعفيا فيي تشتمؿ 
 ُ             ط بقت بالكامؿ,  يا    أن  النووية لو  األسمحةعمى العناصر الضرورية لمنع المزيد مف انتشار 

 إجراءاتي منيا المعاىدة, واتخاذ وىذا يتطمب معالجة حالة الضعؼ واالنييار التي تعان
, وتجاوز عوامؿ أحكامياتستيدؼ العمؿ عمى تبلفي كافة النواقص والعيوب الموجودة في 

 :اإلجراءاتومف أىـ ىذه اإلخفاؽ التي رافقتيا في التطبيؽ, 
النووية وخمؽ جو مف الثقة تشعر فيو  ؤلسمحةتوفير ضمانات ألمف الدوؿ غير الحائزة ل -ٔ

توفر  أفالنووية لحماية سيادتيا؛ لذلؾ ينبغي  األسمحة إلىطمئناف وبعدـ حاجتيا الدوؿ باال
النووية لمدوؿ غير الحائزة  لؤلسمحة                               ً                       المعاىدة ضمانات أمف ممزمة قانونا  تعطييا الدوؿ الحائزة 

                                                           
            أف  المؤتمر  إلى ٕٓٔٓالنووية لعاـ  األسمحةأشارت الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاىدة عدـ انتشار  -1

نسحاب مف ممارسة منيا لسيادتيا القومية, حؽ اال األطراؼ                                         يؤكد مف جديد عمى أف  ) لكؿ دولة مف الدوؿ 
                                ً                                                                      المعاىدة إذا قررت أف  ثمة أحداثا  استثنائية ذات صمة بموضوع المعاىدة قد أضرت بمصالحيا القومية العميا (,

                                       ً              ب القانوف الدولي يظؿ الطرؼ المنسحب مسؤوال  عف انتياكات ج  ً                      دوال  كثيرة تؤكد أن و بمو )                  والحظ المؤتمر أف  
                  ً                                              االنسحاب إف تـ  وفقا  ألحكاـ المعاىدة, ال يؤثر عمى أي حؽ, أو التزاـ                   بؿ انسحابو, وأف  المعاىدة التي ارتكبت ق

أو وضع قانوني بيف الدولة المنسحبة وكؿ مف الدوؿ األطراؼ األخرى يكوف قد نشأ مف خبلؿ تنفيذ المعاىدة قبؿ 
 الوثيقة انظر حصوؿ االنسحاب, بما في ذلؾ تمؾ المتصمة بضمانات الوكالة الدولية المطموبة(,

NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p.23.. 
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تعزيز النظاـ الدولي لحظر انتشار األسمحة النووية, فالمطموب  إلىتؤدي  األسمحةلمثؿ ىذه 
 . ٔوقت ممكف أسرع                      ً                      صكوؾ دولية ممزمة قانونا  بشأف ىذه المسائؿ في  إبراـ   ً    إذا  ىو

نظاـ عاـ لؤلمف الجماعي يعتمد عمى التضامف مع الدولة  إنشاءالمتحدة  األمـوقد حاولت 
 األمفالتي تقع ضحية عدواف نووي, وىو ما يسمى بالضماف اإليجابي الذي اعتمده مجمس 

التيديد بيا  أو                                    وبموجبو عد  العدواف باألسمحة النووية  ٕٜٛٙٔ( لعاـ ٕ٘٘بموجب قراره رقـ )
ً      ً         جوار كونيا طرفا  في المعاىدة عمبل  يستوجب إجراء  فوريا  بتقديـ  إلىضد دولة غير حائزة               ً                 ً              

العوف ليا مف الدوؿ الخمس دائمة العضوية, وقد استقبمت بعض الدوؿ غير الحائزة ىذا 
ي دوؿ عدـ االنحياز ردت عميو بضرورة التزاـ الدوؿ الحائزة الغالبية وى     أف  القرار بالرضا, إال 

ً     التيديد باألسمحة النووية بدال  مف  أوبما يسمى الضماف السمبي, الذي يمزميا بعدـ استخداـ                            
نيساف/ أبريؿ  ٔٔالدولي في  األمفكما اعتمد مجمس  التعيد بتقديـ العوف لمدولة الضحية.

النووية ضمانات  األسمحةى تقديـ الدوؿ الحائزة عمى , الذي نص عمٖٜٗٛالقرار رقـ  ٜٜ٘ٔ
ضد دولة غير حائزة وىي طرؼ في  األسمحةتتمثؿ بتعيدىا بعدـ استعماؿ ىذه  ٗسمبية

معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية وتقديـ ضمانات إيجابية تتمثؿ بتقديميا مساعدات فورية 
عدواف باألسمحة  إلىحاؿ تعرضيا بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة لمدوؿ غير الحائزة في 

الجماعي الذي حاولت الدوؿ الحائزة إنشاءه لـ  األمف         أف  نظاـ  ؛ غير٘التيديد بيا أوالنووية 
ِ                                                 يحظ  بالثقة والفاعمية, كونو لـ يعط  ضمانات في حاالت استخداـ القوة في أدنى مستوياتيا                                َ   

                                                           
1- NPT/CONF.2005/WP.7, p 1. 
2- UN Security Council resolution , S/RES/255 (1968). 
3- UN Security Council resolution , S/RES/984 (1995) , Date 11 April 1995. 

 الدوؿ (ٕ/ٓٔ – دإ القرار ) نائية العاشرةاالستث العامة الجمعية لدورة الختامية الوثيقة مف ٜ٘ حثت الفقرة -ٗ
الحائزة لؤلسمحة النووية عمى متابعة الجيود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة, حسب االقتضاء, إلعطاء الدوؿ غير 

 األولى الحائزة لؤلسمحة النووية ضمانات بعدـ استعماؿ األسمحة النووية أو التيديد باستعماليا. كما أوصت المجنة
 ترتيبات عقد" ة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة باعتماد مشروع القرار الذي تقدمت بو المجنة المذكورة حوؿالتابع
 التيديد أو النووية األسمحة استعماؿ ضمانات بعدـ النووية لؤلسمحة الحائزة غير الدوؿ إلعطاء فعالة دولية

 .ٜٕٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٓٔالعامة بتاريخ , الصادرة عف الجمعية A/64/ 388: الوثيقة انظر ".باستعماليا
5-Y. Becker, A. Falaschi, V. Kouzminov, M. Martellini, R. Santesso , op.cit , p 416.  
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باستخداـ السبلح  األمريتعمؽ التقميدية, فكيؼ يعطي ضمانات حينما  األسمحةعند استعماؿ 
 ...!!ٔالتيديد بو أوالنووي 

قبوؿ عالمي لضوابط وضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الشاممة مع البروتوكوؿ  -ٕ
تأميف تعاوف أوسع و  ,وتبني معيار ىذه الضوابط كشرط إلمداد الدوؿ بالمواد النووية اإلضافي

في المعاىدة التي  األطراؼلمطاقة النووية بيف الدوؿ     ً                             نطاقا  في مجاؿ االستخدامات السممية 
 تمتثؿ اللتزاماتيا, لما ليذا التعاوف مف فوائد ىامة عمى عممية سير المعاىدة.

تعزيز كافة التعيدات المتعمقة بالحد مف التسمح في المعاىدة عف طريؽ التقييـ الصادؽ  -ٖ
  ً                           دما  في ىذا المجاؿ وخاصة فيما لموضع الراىف لمتنفيذ والنظر في أفضؿ السبؿ لممضي ق

 يتعمؽ بتخفيض القوات النووية.

بشكؿ أساسي لكي تتحقؽ جميع أىدافيا, وانضماـ معاىدة ضرورة التقيد بجميع بنود ال -ٗ
سرائيؿ (  إليياجميع الدوؿ   إلىتنضـ  أف                                                          والتأكيد عمى أن و ليس بإمكاف ) اليند وباكستاف وا 

خضاع جميع منشآتيا النووية لضمانات الوكالة  ةأسمحالمعاىدة, إال كدوؿ ال تممؾ                                                      نووية, وا 
وأوكرانيا في أوائؿ التسعينيات مف القرف  أفريقياالدولية لمطاقة الذرية كما فعمت جنوب 
تتخمى عف أسمحتيا النووية, وأف تقبؿ بضوابط  أفالماضي, حيث يتوجب عمى ىذه الدوؿ 

 يا النووية كشرط لبلنضماـ لممعاىدة.وضمانات الوكالة الدولية بالنسبة لجميع منشآت
                                          الذي تـ  تبنيو في مؤتمر مراجعة معاىدة عدـ  األوسطدعـ تنفيذ القرار الخاص بالشرؽ  -٘

ٍ     , وذلؾ لخمؽ شرؽ أوسط خاؿ  مف ٜٜ٘ٔاالنتشار وتمديدىا عاـ  النووية وكافة  األسمحة                       
 .األخرىالدمار الشامؿ  أسمحة

بتنفيذ التزاماتيا الواردة في المادة السادسة مف  النووية حةلؤلسم الحائزة الدوؿ ضرورة قياـ -ٙ
بحسف نية, واتخاذ  المفاوضات ومتابعةالنووية,  األسمحةالمعاىدة, وتقميص مخزونيا مف 
                                                           

دوف المساس بالجيود المبذولة في  - ٕٓٔٓقرر مؤتمر استعراض معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ  -ٔ
( : تتفؽ الدوؿ كافة عمى  ٚاإلجراءات التالية .... ) اإلجراء  اتخاذ -ة النوويةإطار معاىدة عدـ انتشار األسمح

في  ,ضرورة أف يشرع مؤتمر نزع السبلح عمى الفور, وفي سياؽ برنامج عمؿ شامؿ ومتوازف يتـ االتفاؽ عميو
عماؿ األسمحة النووية مناقشة وضع ترتيبات دولية فعالة لتقديـ ضمانات لمدوؿ غير الحائزة ألسمحة نووية بعدـ است

بيدؼ وضع توصيات تتناوؿ ىذه أو التيديد باستعماليا بحيث تناقش ىذه الترتيبات بصورة موضوعية ودوف قيود 
الوثيقة الختامية  انظر                                                                ً                     المسألة بجميع جوانبيا مع عدـ استبعاد إمكانية إبراـ صؾ ممـز قانونا  عمى الصعيد الدولي, 

 . .NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p 27لممؤتمر: 
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اإلجراءات الفعالة المتعمقة بوقؼ سباؽ التسمح النووي, والعمؿ عمى نزع السبلح النووي العاـ 
 وفعالة. ةصارم دولية رقابة ظؿ في والشامؿ 

في المعاىدة لحظر عمميات النقؿ غير القانونية  األطراؼضرورة التعاوف بيف الدوؿ  -ٚ
                                        ً     ً                                      لممواد والمعدات النووية بحيث يكوف متوافقا  كميا  مع السمطات المحمية والقانوف الدولي, 
وتطبيؽ ضوابط فعالة لضماف التقيد بالتزامات الحد مف االنتشار المنصوص عمييا في 

دة, وتبني سياسات تردع الدوؿ عف عدـ اإلذعاف لشروط المعاىدة في المستقبؿ بما في المعاى
النووية قوانيف وأنظمة  لؤلسمحةذلؾ وقؼ التعاوف النووي, وأف تتوافر لدى الدوؿ غير الحائزة 

نووية  أسمحة( التي تنص عمى عدـ سعييا لمحصوؿ عمى ٕلتنفيذ تعيداتيا الواردة في المادة )
 قرار ىذه الدوؿ شفافية كافية إلظيار نواياىا السممية في استخداـ الطاقة النووية.وضرورة إ

النووية بوضع وتطبيؽ ضوابط تصدير فعالة, مف  ؤلسمحةضرورة قياـ الدوؿ الحائزة ل -ٛ
شكؿ  بأيمف المعاىدة بعدـ القياـ  األولىأجؿ ضماف التقيد الصاـر بالتزاميا الوارد في المادة 

 .ٔنووية أسمحةبمساعدة دولة غير حائزة في صنع مف األشكاؿ 
يخدـ كييئة تنفيذية لممعاىدة ولمقرارات  نتشاراالمعاىدة عدـ مجمس إدارة ل إنشاءضرورة  -ٜ

خبلؿ مؤتمرات االستعراض والمراجعة, وأف تكوف نشاطات ىذا  األطراؼالتي تعتمدىا الدوؿ 
بيا الوكالة الدولية, بموجب المادتيف           ّ                                  المجمس مكم مة وليست منافسة لؤلنشطة التي تضطمع 

الثالثة والرابعة مف المعاىدة وأنشطة مؤتمرات االستعراض ولجانيا التحضيرية, واليدؼ مف 
ىذا المجمس ىو تمقي ودراسة الشكاوى المتعمقة بعدـ االمتثاؿ لمصعوبات التي قد  إنشاء

مومات والتقارير, مف بينيا , والعمؿ كمركز لتبادؿ المعأخرىوأية مشاكؿ  األطراؼتواجييا 
ً             النووية, فضبل  عف المسائؿ  أنشطتيابشأف  األطراؼالتقارير السنوية التي تقدميا الدوؿ             

حاالت خطيرة  أيالنووية, والرد عمى  األسمحةالمتصمة بالمعاىدة وأىميا منع انتشار  األخرى
تنفيذ المعاىدة  تؤثر عمى سبلمة المعاىدة, والعمؿ بصفة عامة كمجمس تنفيذي يشرؼ عمى

حوار مع  إجراءفي المعاىدة مف  األطراؼوالعمؿ كآلية استشارية تتمكف مف خبلليا الدوؿ 
ً                         فييا, فضبل  عف تشجيعيا عمى االنضماـ  األطراؼالدوؿ غير   .ٕالمعاىدة إلى        

                                                           
شبكة عمى  ةمنشور مقالة جاكي وولكوت ساندرز, كيؼ نعزز معاىدة الحد مف انتشار األسمحة النووية,  -ٔ

  http://usinfo.state.gov/journals/itps/0305/ijpa/sanders.htm              التالي: الرابطاإلنترنت مف خبلؿ 
                                                

2- NPT/CONF.2000/WP.9، p 2. 

http://usinfo.state.gov/journals/itps/0305/ijpa/sanders.htm
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ماملطلبماظـاغي

مم8669دورمععاػدةماحلظرماظشاعلمظلؿفاربماظنووؼةمظعامم

ظنووؼةيفمتنظوممادؿكدامماظطاضةما
8

م

م

" ) وىو أوؿ رئيس أمريكي  جوف كينديقاؿ الرئيس األمريكي "  ٖٜٙٔفي شير آذار/مارس 
ما لـ  ٜٓٚٔ                             يراودني شعور بأن و بحموؿ عاـ  »دعا إلى حظر شامؿ لمتجارب النووية (, 

ً                      دوؿ نووية بدال  مف أربع, وبحموؿ عاـ  ٓٔننجح سيصبح لدينا   – ٘ٔسيكوف لدينا / ٜ٘ٚٔ            
ورغـ ذلؾ فقد ساد خبلؿ  ," لـ تتحقؽكينديلحسف الحظ توقعات "  ,ٕ«وية/ دولة نو ٕٓ

 .ٖ" قد تتحقؽ خبلؿ العقود القادمة كيندي                                    السنوات الماضية إحساس بأف  تنبؤات " 
وذلؾ لوضع حد  النووية أكثر أىمية مف أي يـو مضى,والتجارب اليـو يعتبر منع االختبارات 

مف معاىدة لنووية؛ لذلؾ عمؿ المجتمع الدولي عمى إعداد لعمميات التطوير النوعي لؤلسمحة ا
تمنع تطوير الرؤوس الحربية و في أية بيئة كانت, بشكؿ كامؿ و  لتجارب النوويةاحظر شأنيا 

االستراتيجية وغير  النووية, وتعمؿ عمى دعـ نزع السبلح النووي وتخفيض األسمحة
 االستراتيجية.

                                                           
 (منيا روسيا  )دولة  ٗ٘ٔدولة بضمنيا  ٕٛٔ بمغ عدد الموقعيف عمى معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية -ٔ

دولة  ٔٗتصديقيا عمى المعاىدة لدخوليا حيز التنفيذ وقعت الواجب  ٗٗأودعت تصديقاتيا عمييا, ومف الدوؿ الػ 
 .ٕٔٔٓ/ ٙ/  ٗٔتاريخ حتى دولة أودعت تصديقاتيا  ٖ٘منيا 

2-Balan R. Ayyar, Major, USAF, The Impact of the Comprehensive Test- Ban Treaty 

on Nuclear Non – Proliferation and American Security , Air University , Air Command 

and State College , A Research Report Submitted to the Faculty In Partial Fulfillment 

of the Graduation Requirements Advisor: Lt Col Bruce E. Blaisdell  Maxwell Air 

Force Base, Alabama , April 1999 . P 2. 
مف األسمحة النووية المتعددة األطراؼ, مثؿ: معاىدة حظر تجارب مبادرات الحد  كيندي"دعمت إدارة "  -ٖ

, ومعاىدة عدـ انتشار األسمحة ٖٜٙٔاألسمحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء لعاـ 
 :انظر. ٜٛٙٔالنووية لعاـ 

Tibor Tóth , Editorial by Executive Secretary Preparatory Commission for the 

Comprehensive .Nuclear-Test-Ban Treaty Organization . CTBTO  Spectrum 11 

September  2008 , p 1  .  
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بعد جيود حثيثة  ٜٜٙٔإقرار ىذه المعاىدة عاـ ولحسف الحظ تمكف المجتمع الدولي مف 
 لـ تدخؿ حيز النفاذ (معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية                             طولة, إال أن يا ىذه المعاىدة )وم

وعمى رأسيا     ً                                عاما  عمى توقيعيا بسبب رفض بعض الدوؿ ٘ٔرغـ مرور نحو  حتى اآلف
 تفاقيةىذه االى الواليات المتحدة عم مصادقة     أف   وال شؾ, التصديؽ عميياالواليات المتحدة 

 .وفي االتجاه الصحيحخطوة ىامة                    وفي حاؿ تم ت ستكوف ,ضروريةأصبحت اآلف 
لشامؿ لمتجارب النووية لعاـ التعريؼ بمعاىدة الحظر الذا سنحاوؿ في الفروع األربعة التالية 

 .ياتقييمو  ىاضمانات تنفيذ, و ىاالتي تتولى اإلشراؼ عمى تنفيذمنظمة وال ,ٜٜٙٔ
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ماظفرعماألولم

8669ماظؿعرؼفممبعاػدةماحلظرماظشاعلمظلؿفاربماظنووؼةمظعامم
8

م
 

ممأوالم:م ًم م ماجلهودماظدوظوةماظيتمبمذظتمظعقدم م م ممم مم م  مم مم مم م مم م مم مم م م م م.ععاػدةماحلظرماظشاعلمظلؿفاربماظنووؼةممم

لي أحدث إضافة لتعزيز األمف الدو  ُٜٜٙٔ                                              ت عد  معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية لعاـ 
بالرغـ مف عدـ كونيا فكرة جديدة في نزع السبلح النووي, حيث عدت ىذه المعاىدة خطوة 
ممموسة وواقعية نحو نزع السبلح النووي وقدمت طموحات إلمكانات مستقبمية نحو تعزيز 
                                     ُ                                            أكبر وأعمؽ لمسمـ واألمف الدولييف, كما ت عد  خطوة أولية ميم ة نحو التقميؿ مف انتشار 

         ً        ً      ً                                                    ووية أفقيا  وعموديا , خاصة  بعد تزايد القمؽ الدولي مف زيادة الترسانات النووية األسمحة الن
لمدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية, وىو ما وضحتو ديباجة المعاىدة بشأف ضرورة اإلزالة التامة 

وبالمقارنة مع معاىدة عدـ انتشار األسمحة . ٕ                              ً      ً      لؤلسمحة النووية دوف أف تقدـ جدوال  زمنيا  لذلؾ
                                                                فإف  معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية مف المفترض أف تكوف غير  ٜٛٙٔووية لعاـ الن

 .ٖ                                                                              تمييزية بمعنى أف  نصوصيا يجب أف تطبؽ سواء عمى الدوؿ النووية والدوؿ غير النووية
           وتـ  تحديد  ٜٜٙٔأيموؿ/سبتمبر  ٕٗلقد فتح باب التوقيع عمى ىذه المعاىدة بنيويورؾ في 

   ً  يوما   ٓٛٔلؤلمـ المتحدة كجية وديعة لممعاىدة, وستصبح المعاىدة نافذة بعد  األميف العاـ
( دولة تمتمؾ مفاعبلت لتوليد الطاقة النووية و/ أو ٗٗمف تاريخ إيداع وثائؽ مصادقة )

مفاعبلت أبحاث نووية وىي مدرجة في قائمة في ممحؽ لممعاىدة وتحظر المعاىدة إجراء أي 
أو أي تفجير نووي آخر, وتحث كؿ طرؼ عمى منع أي تفجير  تفجير اختباري لسبلح نووي

نووي كيذا في أي مكاف تحت سمطتو أو سيطرتو, واالمتناع عف التسبب أو التشجيع أو 
المشاركة بأي طريقة كانت في إجراء أي تفجير اختباري لسبلح نووي أو أي تفجير نووي 

أيموؿ/سبتمبر  ٓٔة لؤلمـ المتحدة في                                              , وتـ  تبني ىذه المعاىدة مف قبؿ الجمعية العامٗآخر
                                                           

1- the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).  
 . ٘ٛٔ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٕ

3-Eric Arnett, Implementing the Comprehensive Test Ban New Aspects of Definition 

Organization and Verification, op.cit, p28.  
) مجمة تصدر عف المركز العربي لممعمومات بالتعاوف مع  ٕٚٓٓشباط/ فبراير  ,ٜٖمجمة معمومات, العدد  -ٗ

 .ٚٔص  بيروت, ,جريدة السفير المبنانية (
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, حيث أيدتيا مئة وثمانية وخمسوف دولة بما ٔالمؤرخ في اليـو نفسو ٕ٘ٗ/ٓ٘بالقرار  ٜٜٙٔ
( البلـز تصديقيا لدخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ فيما ٗٗ( دولة مف الدوؿ الػ )ٔٗفييا )

 ٜٔوفي  .ٕلتصويتاعارضتيا ثبلث دوؿ ) اليند, ليبيا, بوتاف (, وامتنعت خمس دوؿ 
ُ                                                        ع قد االجتماع األوؿ لمدوؿ الموقعة عمى المعاىدة وتـ  اعتماد  ٜٜٙٔتشريف الثاني/نوفمبر 

                                                تـ  بموجبو إنشاء المجنة التحضيرية لمنظمة معاىدة  الذي CTBT/MSS/RES/1القرار
ُ    ع قد  ٜٜٜٔتشريف األوؿ/أكتوبر  ٛ-ٙوخبلؿ الفترة مف  .ٖالحظر الشامؿ لمتجارب النووية

في فيينا المؤتمر األوؿ لتيسير دخوؿ المعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية حيز التنفيذ 
                                                                , وتـ  التوصؿ بنياية المؤتمر إلى إعبلف ختامي دعا جميع الدوؿ التي ٗفي أقرب وقت ممكف

          ُ                                                                    لـ توقع بعد  عمى المعاىدة التوقيع والتصديؽ عمييا في أسرع وقت ممكف, واالمتناع في 
عف القياـ بأعماؿ مف شأنيا أف تناؿ مف أىداؼ المعاىدة ومقاصدىا, كما حث  غضوف ذلؾ

البياف الدوؿ التي وقعت عمى المعاىدة ولـ تصدؽ عمييا التعجيؿ بعمميات التصديؽ بيدؼ 
                                                    وقد رحبت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بما توص ؿ إليو  ٘االنتياء منيا بنجاح في وقت مبكر

                                     ّ                         يع الدوؿ العمؿ عمى تعزيز الزخـ الذي ول ده المؤتمر وذلؾ بمواصمة , وطالبت جمٙالمؤتمر
 .ٚاإلبقاء عمى ىذه المسألة قيد النظر عمى أعمى المستويات السياسية

                                                           
1-IAEA, IAEA in Time, decisive years .IAEA Bulletin, March 2007 , Printed in 

Vienna   Austria , www.iaea.org/bulletin, p12 . 
2-Jonathan Medalia , op.cit, P 13. 
3-The preparatory commission for the comprehensive nuclear , test- ban  treaty 

organization booklet2 ,Vienna international center. Vienna, Austria, august 2001,p 1. 
 الذكرى سنوات عمى ثبلث مضي بعد المعاىدة نفاذ يبدأ لـ إذا مف المعاىدة, عشرة الرابعة المادة بأحكاـ    ً عمبل   -ٗ

 يمكف فيما اآلراء بتوافؽ لمبت عمييا بالفعؿ           التي صد قت لمدوؿ مؤتمر عقد يمكف عمييا, التوقيع باب لفتح السنوية
 ُ    ت دعى نفاذىا, كما بدء وتسييؿ المعاىدة عمى التصديؽ لتعجيؿ عممية الدولي القانوف مع متسقة تدابير مف اتخاذه
قعة الدوؿ ّ    المو  وحتى اآلف عقدت ستة مؤتمرات, المؤتمر األوؿ والثاني عقدا في فيينا عامي  ,المؤتمر لحضور    

, ٕٚٓٓ, ٕ٘ٓٓ, ٕٔٓٓقد عقدت في نيويورؾ في األعواـ ) األخيرة ف األربعةالمؤتمرات  أما ٖٕٓٓو ٜٜٜٔ
  . CTBT-Art.XIV/2009/3, on 24 August 2009: انظر, (ٜٕٓٓ

5 - CTBT/ART.XIV/1995/5. 
6

 .ٜٜٜٔكانوف األوؿ/ ديسمبر  ٔ/ المنعقدة في ٜٙبجمستيا العامة رقـ / -

7 -United Nations ,general assembly ;Decision No, A/RES/54/63.Date, 10/1/2000. 

http://www.iaea.org/bulletin
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                       ً                                                           تشكؿ ىذه المعاىدة تتويجا  لمجيود الدولية الرامية إلى حظر التجارب النووية, فمنذ عاـ و 
ي موضوع التجارب النووية, وطالبت في بدأت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تنظر ف ٜٗ٘ٔ

ً     دورتيا الخامسة والثبلثيف مف لجنة نزع السبلح الشروع باتخاذ اإلجراءات البلزمة ابتداء  مف                                                                               
                                                                   لمدخوؿ في مفاوضات ليندسة اتفاقية بيذا الخصوص, ومنذ ذلؾ الحيف تبن ت  ٜٔٛٔعاـ 

 .ٔـ التجارب النوويةالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في كؿ عاـ توصيات تتعمؽ بتحري
                         ً                                      أنشأت لجنة نزع السبلح فريقا  ميمتو بدء مفاوضات بشأف إبراـ معاىدة  ٕٜٛٔوفي عاـ 

( مف جدوؿ أعماؿ المجنة في جمستيا ٔلمحظر الشامؿ لمتجارب النووية في إطار البند )
, كما قررت المجنة مناقشة قضايا محددة ٕٜٛٔنيساف/أبريؿ ٕٔ( في ٖٚٔالعامة المرقمة )

ي المرحمة األولى كخطوة نحو التفاوض بشأف حظر التجارب النووية, وفي العاـ نفسو قدـ ف
االتحاد السوفييتي آنذاؾ مقترحو المتعمؽ بػاألحكاـ األساسية لممعاىدة المتعمقة بالحظر الكامؿ 
والعاـ لتجارب األسمحة النووية, وطالب بعدـ إجراء أي تجارب تتعمؽ باألسمحة النووية مف 

يخ االتفاؽ ولحيف إبراـ ىذه المعاىدة كعبلمة عمى حسف النية, ودعا األطراؼ األخرى في تار 
المفاوضات إلى العمؿ الفوري مف أجؿ ىذا الغرض, وقد اعترضت بريطانيا عمى قضيتي 
                                                                               التحقؽ والمدى الواردة في المقترح السوفييتي, ال سيما أف  ىذا المقترح تجنب معالجة 

 ٖٜٛٔ. وفي عاـ ٕؤلغراض السممية كشرط لحظر التجارب الشامؿالتفجيرات النووية ل
وخبلؿ جمسة مؤتمر نزع السبلح قدمت السويد مسودة معاىدة كاممة لحظر شامؿ لمتجارب 

لـ يستطع مؤتمر نزع السبلح أف يحقؽ أي تقدـ  ٜٙٛٔ-ٜٗٛٔالنووية, وخبلؿ السنوات 
, وفي ٖختبلؼ بيف الدوؿ األعضاءممموس بشأف مفاوضات فعمية إلبراـ المعاىدة بسبب اال

ُ                                                             ك ر ست المناقشات داخؿ مؤتمر نزع السبلح حوؿ العبلقة بيف حظر شامؿ  ٜٚٛٔعاـ 
 –لمتجارب النووية ونزع السبلح النووي, ودور المؤتمر في المباحثات الثنائية السوفييتية 

كافة الجيود مف األمريكية بشأف نزع  السبلح, وطرؽ ووسائؿ إقامة نظاـ فعاؿ لمتحقؽ وبذؿ 

                                                           
 .ٕٚص, ٕٓٓٓ, غساف الجندي, الوضع القانوني لؤلسمحة النووية, دار وائؿ لمطباعة والنشر والتوزيع -ٔ
, , )األمـ المتحدة ٖٕٔ-ٕٕٔص ٖٜٛٔاألمـ المتحدة, حولية األمـ المتحدة لنزع السبلح , المجمد الثامف,  -ٕ

 / .  A.84.1X3( , رقـ المبيع / ٜٜٓٔنيويورؾ 
3-UN, Disarmament ,Year book .Vol,11:1986 ,New York ,1987( sales No.E,87.1X.1) 

p139. 
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                                                                     ً       ً  أجؿ فرض حظر شامؿ لمتجارب, وتقديـ مقترحات جديدة تعطي جيود المؤتمر تقدما  ممموسا  
ِ ُ                                    وت خر ج  مواقؼ األطراؼ مف التصمب إلى المرونة   ُ . 

               ً                                                   كاف التقدـ واضحا  في إطار المفاوضات الثنائية أكثر منو في مؤتمر نزع  ٜٛٛٔوفي عاـ 
يات المتحدة واالتحاد السوفييتي بشأف إجراء تجارب السبلح, فقد كاف ىناؾ تجاوب بيف الوال

لمتحقؽ في إقميـ كؿ منيما لقياس قوة التفجيرات الفعمية مع استخداـ التكنولوجيا التي يفضميا 
اتفؽ مفاوضو االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة عمى  ٜٜٛٔوفي عاـ  .يماكؿ من

, ومعاىدة التفجيرات النووية ٜٗٚٔالتصديؽ عمى معاىدة عتبة حظر التجارب لعاـ 
وقد مثمت  ٜٜٓٔ, بعد اجتماع القمة المقرر عقده في عاـ ٜٙٚٔلؤلغراض السممية لعاـ 

 ىذه المفاوضات أىـ نشاط يتعمؽ بمسألة التجارب النووية.
كانت تغييرات جذرية قد أصابت البيئة الدولية وتركت أثرىا عمى حركة  ٜٜٔٔوبحموؿ عاـ 

ر التجارب النووية وأثرت بشكؿ إيجابي في اإلسراع بعقد معاىدة بشأف المفاوضات بشأف حظ
عقد في مقر األمـ  ٜٜٔٔكانوف الثاني/يناير  ٛٔو ٚىذا الموضوع, وخبلؿ الفترة ما بيف 

ً                            المتحدة مؤتمر نزع السبلح, وخمص المؤتمر بنياية أعمالو وعمبل  بالمادة الثانية مف معاىدة                                                         
إلى العمؿ عمى تحويؿ ىذه المعاىدة إلى معاىدة  ٖٜٚٔية لعاـ الحظر الجزئي لمتجارب النوو 

جدد مؤتمر نزع السبلح والية المجنة  ٕٜٜٔوفي عاـ  لمحظر الشامؿ ليذه التجارب.
                                                                               المخصصة بحظر التجارب النووية, وأك د عمى ضرورة استمرار المفاوضات لمعالجة األعماؿ 

نظاـ المعاىدة والتحقؽ, حيث قدـ  حوؿ ٜٜٔٔالموضوعية التي حددىا المؤتمر في عاـ 
معاىدة الحظر » ( دولة بعنواف ٙٙ   ً                                                 عددا  مف الدوؿ مشاريع جديدة منيا المشروع الذي قدمتو )

, وقد اقترحت المجنة المخصصة إجراء مشاورات بيف الدوؿ الخمس «الشامؿ لمتجارب النووية 
ايا التجارب النووية وبشأف الحائزة أسمحة نووية لمناقشة جميع ما لدييا مف مشاكؿ بشأف قض

  .ٔنطاؽ الحظر والتحقؽ واالمتثاؿ
أعاد المؤتمر والية المجنة المخصصة المعنية بحظر التجارب ووضع قضية  ٖٜٜٔوفي عاـ 

 ٓٔ                                                               ً        ً     حظر التجارب في البند األوؿ مف جدوؿ أعمالو, كما اتخذ المؤتمر قرارا  تاريخيا  في 

                                                           
 .ٕٓٔص , مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي ,  -ٔ
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, وىذه الوالية ٔوالية التفاوض إلبراـ المعاىدةأسند بمقتضاه إلى المجنة  ٖٜٜٔآب/أغسطس 
                         ً      ً                  , وقد مث ؿ ىذا القرار تحوال  رئيسا  لمجيود المتعددة ٜٜٗٔكانوف الثاني/يناير  ٕ٘اعتمدت في 

, كما عكس التغيرات الجذرية التي أصابت البيئة األمنية ٕاألطراؼ لغرض إبراـ المعاىدة
ح التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف التجارب النووية الدولية بعد انتياء الحرب الباردة, حيث أصب

استأنفت المجنة المخصصة في جنيؼ  ٜٜٗٔوفي كانوف الثاني/ يناير                 ً  قضية أكثر إلحاحا .
أعماليا, وشكمت مجموعتي عمؿ األولى خاصة بالتحقؽ, والثانية متخصصة بالقضايا 

السنوي تضمف مقترحات                                         ً           ً           القانونية والتنظيمية, وكاف نتاج عمميا نصا  تضمف ممحقا  بالتقرير 
 . ٖ                                                                ً مختمفة وتجميع أولي لؤلفكار التي يمكف صياغتيا بوصفيا معاىدة مستقببل  

                                       ً       ً                   شيدت المفاوضات في مؤتمر نزع السبلح تقدما  ممموسا  لعدة أسباب أىميا: ٜٜ٘ٔوفي عاـ 
  إحساس الدوؿ بالحاجة الممحة إلى نزع السبلح النووي وضرورة اتخاذ خطوات

                 ً      ً                                األسمحة النووية كما  ونوعا , ومعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب  حاسمة إزاء تراكـ
 النووية تعد أولى ىذه الخطوات وأىميا. 

  قدرة الواليات المتحدة وروسيا االتحادية عمى تطوير قدراتيما الختبار األسمحة النووية
                                                                            في المختبرات دوف الحاجة إلى تفجيرات نووية؛ لذلؾ تحم ست ىاتاف الدولتاف لمحظر 

                                                           
1- Conference on Disarmament document CD/1212, 10 Aug. 1993. The full text is as 

follows: 

The Conference on Disarmament, Taking note of initiatives regarding the negotiation 

of a comprehensive test ban treaty (CTB), Convinced that, to contribute effectively to 

the prevention of the proliferation of nuclear weapons in all its aspects, to the process 

of nuclear disarmament and therefore to the enhancement of international peace and 

security  a CTB should be universal and internationally and effectively verifiable, 

Convinced further that, in order to achieve this goal, it is important that a CTB be 

multilaterally negotiated Stressing that, as the sole multilateral disarmament 

negotiating forum of the international community, it is the appropriate forum for 

negotiating a CTB, Deciding to give its Ad Hoc Committee on a Nuclear Test Ban a 

mandate to negotiate a CTB; Requests the Chairman of its Ad Hoc Committee on a 

Nuclear Test Ban to make the necessary arrangements to conduct consultations during 

the period between 3 September 1993 and 17 January 1994 on the specific mandate 

for, and the organization of, the negotiation. 
2-Eric Arnett, Implementing the Comprehensive Test Ban New Aspects of Definition,  

Organization and Verification, op.cit, p1. 
 . ٕٕٔص مرجع سبؽ ذكره, قاسـ الدليمي,  -ٖ



591 
 

الشامؿ لمتجارب النووية, ولـ تتحمس لو فرنسا والصيف لعدـ امتبلكيما تمؾ التقنية, 
 .ٔوىذا يفسر استمرار التفجيرات النووية الصينية والفرنسية

  ٜٜ٘ٔكما كاف لمؤتمر مراجعة معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية وتمديدىا لعاـ 
ٌ                                      دور  كبير  في التوصؿ إلى ىذه المعاىدة, حيث قرر  المؤتمر في المقرر الثاني الذي   ٌ     

ضرورة  «مبادئ وأىداؼ لعدـ االنتشار ونزع السبلح النووييف »اعتمده حوؿ 
لممفاوضات المتعمقة  ٜٜٙٔاستكماؿ مؤتمر نزع السبلح في موعد ال يتجاوز عاـ 

بإبراـ معاىدة لمحظر الشامؿ لمتجارب النووية تتميز بعالمية الطابع والقابمية لمتحقؽ 
, وريثما تدخؿ ىذه المعاىدة حيز النفاذ ينبغي عمى الدوؿ الحائزة أسمحة نووية      ً دوليا  

 .ٕأف تمارس أقصى درجات ضبط النفس
بدأت دورة جديدة لمؤتمر نزع السبلح بيدؼ االنتياء مف وضع  ٜٜٙٔوفي أيار/مايو 

قدـ , وقد ٜٜٙٔحزيراف/يونيو  ٕٛمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية في موعد أقصاه 
حزيراف/يونيو صيغة لممعاىدة  ٕٛرئيس المؤتمر لؤلعضاء المشاركيف خبلؿ جمسة مغمقة يـو 

ً     ً                                                             تمثؿ حبل  وسطا  لمتغمب عمى الخبلفات, وطمب مف األعضاء مراجعة حكوماتيـ حوؿ ىذه        
إلقرار الصيغة النيائية  ٜٜٙٔتموز/يوليو  ٜٕالصيغة, والعودة النعقاد المؤتمر في 

                         ً                             آب/أغسطس أعمنت اليند رسميا  معارضتيا لممعاىدة خبلؿ جمسة  ٕٕلممعاىدة, وفي 
                           َ                       المؤتمر الختامية, وىو ما سي حوؿ دوف توقيعيا عمييا.

وبناء عمى طمب أستراليا التي صاغت مشروع القرار قررت  ٜٜٙٔآب/أغسطس ٖٔوفي 
 لبحث اتخاذ إجراء ٜٜٙٔأيموؿ/ سبتمبر  ٜالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عقد جمسة في 

                                                                              بشأف مشروع معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية, وخبلؿ الجمسة تـ  التصويت لصالح 
                       ( دوؿ عف التصويت, ونص  ٘( أصوات وامتناع )ٖ     ً         ( صوتا  مقابؿ )ٛ٘ٔالمشروع بأغمبية )

قرار الجمعية العامة عمى اعتماد المعاىدة ودعوة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لفتح باب التوقيع 

                                                           
, دة الحظر الشامؿ لمتجارب النوويةخضر الدىراوي, الواليات المتحدة األمريكية وعدـ التصديؽ عمى معاى -ٔ

 .ٕٙٓٓ/ٕٔ/ٔتاريخ ,  ٚٛد العسكرية , العدد خالالممؾ مجمة 
2-United Nations, Disarmament yearbook ,volume 20;1995,United Nations 

publications New York ,1996,Sale No,E.96.IX.1,P 25. 
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ي مقر األمـ المتحدة, ووقعت الدوؿ النووية الخمس الكبرى الدائمة العضوية في عمييا ف
 .  ٜٜٙٔأيموؿ/ سبتمبر  ٕٗعاىدة في مجمس األمف عمى الم

بدأت في العاصمة النمساوية أعماؿ المؤتمر الدولي األوؿ  ٜٜٜٔتشريف األوؿ/أكتوبر  ٙفي 
النووية برئاسة الياباف ومشاركة لمتعجيؿ بالتصديؽ عمى معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب 

( دولة مف الدوؿ الموقعة  ٕٜ( دولة وقعت عمى المعاىدة, وخبلؿ المؤتمر وجيت ) ٗ٘ٔ)
ً                              والمصدقة عمى المعاىدة نداء  إلى الواليات المتحدة األمريكية وغيرىا مف الدوؿ النووية الكبرى ٔ                         

) ز( مف اإلعبلف  ٚلمفقرة     ً  ووفقا   .ٕلمتعجيؿ عمى تصديؽ المعاىدة حتى تدخؿ حيز التنفيذ
لترويج التعاوف عمى تيسير التبكير ببدء نفاذ المعاىدة مف خبلؿ »                            الختامي تـ  اختيار الياباف 

, وجرى عقب مشاورات غير رسمية رأستيا «مشاورات غير رسمية مع كؿ البمداف الميتمة
حدة بالنيابة عف غالبية إرساؿ رسالة إلى األميف العاـ لؤلمـ المت ٕٓٓٓالياباف في فيينا عاـ 

 ٕٔٓٓالدوؿ المصدقة تطمب منو توجيو الدعوة لعقد مؤتمر في نيويورؾ في أيموؿ/سبتمبر 
وجو األميف العاـ لؤلمـ  ٕٔٓٓآذار/مارس  ٚ     ً                                       تنفيذا  لممادة الرابعة عشرة مف المعاىدة, وفي 

ُ ِ َ  المتحدة دعوات لحضور المؤتمر الذي ع ق د    ٕٚى إل ٕ٘الفترة مف  خبلؿنيويورؾ ب                                 
 ٕٕٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٗٔوفي  .ٖلتيسير دخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ ٕٔٓٓأيموؿ/سبتمبر 

                                                ً       ً       ً                           ً  أصدر وزراء خارجية أستراليا وىولندا والياباف بيانا  وزاريا  مشتركا  في مقر األمـ المتحدة تأييدا  
اد      ً         ( بمدا , حيث أعٕ٘لمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية, وانضـ إلييـ وزراء مف )

الوزراء التأكيد عمى الرؤية التي شكمت األساس العتماد معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب 
النووية, كما طالب البياف الدوؿ التي لـ توقع ولـ تصدؽ عمى المعاىدة, بأف تفعؿ في أقرب 

 . ٗوقت ممكف وال سيما الدوؿ التي يمـز تصديقيا عمى المعاىدة لكي يبدأ نفاذىا

                                                           
معاىدة  يوليف السابقيف باألمف القومي األمريكي الدخوؿ فؤ اقترح كؿ مف برنت سكوكروفت وأرنولد كانتر المس -ٔ

االختبارات النووية األمريكية لف                                          لمدة خمس سنوات )حيث يتفؽ الجميع عمى أف  الحظر الشامؿ لمتجارب النووية 
ومف  ,                          ً                                                               تكوف ضرورية في أي وقت حاليا ( مع إمكانيات تمديدىا خمس سنوات أخرى بعد إقرار مجمس الشيوخ ليا

 :انظرف االنتشار, شأف تمؾ المعاىدة أف تكوف نافعة لتدعيـ جيود الحد م
John Deutch , op.cit, p 57 . 

 .ذكره مرجع سبؽ, خضر الدىراوي -ٕ
3 -CTBT –ART.XIV/2001/3 &DC/2754 Press Release. 12/3/2001. 

 .ٕٔ-ٕٓص  مرجع سبؽ ذكره,, ٕٕٓٓ, لعاـ ٕٚ, المجمد نزع السبلحل, حولية األمـ المتحدة األمـ المتحدة -ٗ
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ُ                                                        ع قد في العاصمة النمساوية " فيينا" المؤتمر الثالث لتسييؿ  ٖٕٓٓبتمبر وفي شير أيموؿ/س
, واختتـ المؤتمر أعمالو بإعبلف ٔالتصديؽ عمى معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية

( التي تمتمؾ قدرات ومنشآت نووية سرعة التصديؽ عمى ٕٔختامي ناشد فيو الدوؿ الػػ )
حيز التنفيذ وفقا لما تشترطو المادة الرابعة عشرة مف                 ّ              المعاىدة حتى يتسن ى ليا الدخوؿ 

المعاىدة, كما طالب اإلعبلف الدوؿ األخرى التي لـ توقع عمى المعاىدة بسرعة التوقيع عمييا 
( دولة, والدوؿ التي ٛٙٔ    ً                                                    خصوصا  بعد أف بمغ عدد الدوؿ التي وقعت حتى تاريخ المؤتمر )

كانت عميو قبؿ,  ا       ً      ً         ىدة بعدا  دوليا  أكبر مم( وىو ما يضفي عمى المعاٗٓٔصادقت عمييا )
وأكدت كممات الوفود عمى ضرورة اتخاذ اإلجراءات البلزمة لدخوؿ المعاىدة حيز النفاذ 

 .ٕوالسعي إلى تذليؿ جميع العقبات والمشاكؿ التي تحوؿ دوف تصديؽ الدوؿ عمييا
    ً  بيانا  وىولندا  اليابافو  اوفنمند كنداو  وزراء خارجية أستراليا أصدر ٕٙٓٓسبتمبر/أيموؿ ٕٓفي و 

ْ             وزاريا  مشتركا  تأييدا  لمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية بمناسبة مرور ع ش ر سنوات عمى   َ                                                     ً       ً       ً     
( دولة, ٜ٘, وقد انضـ إلييـ وزراء )ٜٜٙٔأيموؿ/سبتمبر ٕٗفتح باب التوقيع عمييا في 

ييا, وقد أبدت ( دولة عمٖ٘ٔ( دولة عمى المعاىدة وتصديؽ )ٙٚٔرحب البياف بتوقيع )
الدوؿ األعضاء في المعاىدة خبلؿ الجمسة الخاصة لمجنة التحضيرية لمنظمة معاىدة الحظر 

, قمقيا إزاء قياـ كوريا الشمالية بإجراء ٕٙٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٖٔالشامؿ المنعقدة في 
ؿ                         واعتبرت أف  مثؿ ىذا العم ٕٙٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٜتجربة نووية تحت األرض في 

 . ٖيتنافى مع روح المعاىدة ويخالؼ التوجيات العالمية الداعية إلى حظر التجارب النووية

                                                           
   ً                                                                                وفقا  لممادة الرابعة عشرة مف معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية عدة مؤتمرات لتعجيؿ  أجرت األمـ المتحدة -ٔ

وفي أيموؿ/سبتمبر  ٕٔٓٓوفي تشريف الثاني/نوفمبر , ٜٜٜٔدخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ في تشريف األوؿ/أكتوبر 
كؿ الدوؿ  ٕٚٓٓئي لمؤتمر , ودعا اإلعبلف النيا ٕٚٓٓوفي أيموؿ/سبتمبر  ,ٕ٘ٓٓأيموؿ/سبتمبر  وفي ,ٖٕٓٓ

ترتب عمى تصديقيا دخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ  يالدوؿ التي س   ً  خاصة  لمتوقيع والتصديؽ عمى المعاىدة دوف تأخير 
 : انظرلممزيد 

The Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 

Organization, op.cit. 
 .ذكره ع سبؽخضر الدىراوي, مرج -ٕ

3-The United Nation , Disarmament year book , Volume 31: 2006, Office for 

Disarmament Affairs New York, 2007, Sales No. E.07.IX.1, pp 5-7. 
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                                                                               وتجدر اإلشارة إلى أف  المفاوضات بشأف اتفاقية الحظر الشامؿ لمتجارب النووية واجيت 
صعوبات كبيرة كادت تؤدي إلى فشؿ ىذه المفاوضات, وأىـ ىذه الصعوبات مسألة التفتيش 

ث أصرت الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عمى إدراجيا في المعاىدة, في الميداني, حي
ً         ً حيف عارضت دوؿ أخرى بينيا روسيا والصيف ذلؾ شكبل  ومضمونا   , وقد انتيى ىذا اإلشكاؿ ٔ                                            

باتفاؽ مباشر بيف الواليات المتحدة والصيف, وبموجب ىذا االتفاؽ وافقت الصيف عمى مبدأ 
              ً                        ً            عميو ثبلثوف عضوا  مف أصؿ واحد وخمسيف عضوا  في المجمس  التفتيش الميداني إذ وافؽ

 التنفيذي المكمؼ بالسير عمى تنفيذ االتفاقية.
أما العقبة الثانية التي اعترضت المفاوضات فكانت تيديد إيراف بإفشاؿ المفاوضات إذا ما 
ر دخمت إسرائيؿ ضمف مجموعة الشرؽ األوسط في المجمس التنفيذي لممنظمة الدولية لحظ

التجارب النووية, وكذلؾ مطالبة اليند بتدمير الترسانات االستراتيجية لمدوؿ النووية بشكؿ 
كامؿ, وتحريـ تجارب المختبرات, كما اعترضت اليند عمى المادة الرابعة عشرة مف مشروع 
االتفاقية التي تشترط لنفاذىا تصديقيا مف قبؿ الدوؿ النووية ومف دوؿ العتبة النووية, وقد 

                                                                               ت اليند ىذا البند بأن و ضغط سياسي غير مقبوؿ ...! ومف أجؿ إنقاذ االتفاقية اقترحت فسر 
                                                                                         أستراليا تمرير المشروع إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف أجؿ التداوؿ بشأنو, وبالفعؿ تـ  

 . ٕٜٜٙٔأيموؿ/سبتمبر ٓٔتمرير المشروع إلى الجمعية العامة التي أقرتو في 
, وفي حاؿ دخمت المعاىدة حيز النفاذ ٖليس لممعاىدة مدة محددة         إلى أن و وتجدر اإلشارة 

مؤتمر في بعشر سنوات ما لـ تقرر أغمبية الدوؿ األطراؼ خبلؼ ذلؾ  ىاعقد بعد بدء تنفيذ ُ ي  س

                                                           
ماىو شيزا حاج عبداهلل , مدى مشروعية أسمحة الدمار الشامؿ في ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية , رسالة  -ٔ

 وما يمييا . ٕٖٕ, ص  ٕٗٓٓمقدمة إلى جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية , الرياض ,  ماجستير
 . ٜٕ, ص مرجع سبؽ ذكره غساف الجندي,  -ٕ
 عادية تتعمؽ بموضوعيا, قد                                                                 ً     لكؿ دولة طرؼ في المعاىدة الحؽ في االنسحاب منيا إذا قررت أف  أحداثا  غير -ٖ

ّ                                 عر ضت مصالحيا العميا لمخطر, ويتـ اال نسحاب بتوجيو إشعار مسبؽ قبؿ ستة أشير إلى سائر الدوؿ األطراؼ,  
                                                              ً                      والوديع  ومجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة, ويشمؿ ىذا اإلشعار بيانا  باألحداث غير العادية  ,والمجمس التنفيذي

ظر انتشار ح»                                                                          ً         التي ترى الدولة الطرؼ إن يا تعرض مصالحيا العميا لمخطر, وىي بيذا تشبو كثيرا  معاىدة 
         ً      ً                                                    و يصعب جدا  عمميا  االنسحاب مف مثؿ ىذه المعاىدات لما قد يترتب عميو مف              حيث يبلحظ أن  « األسمحة النووية

خالد بف عبد العزيز  : انظر                     ً         ً   ىذا االنسحاب جائز نظريا  وقانونيا ,                                             تأثير عمى األمف واالستقرار الدولييف, رغـ أف  
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                                                                         ً      الستعراض سير العمؿ بيذه المعاىدة وفعاليتيا, وينظر المؤتمر االستعراضي استنادا  إلى 
ؿ األطراؼ في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية طمب مقدـ مف أي مف الدو 

يمكف بعد ذلؾ عمى فترات مدة كؿ منيا عشر سنوات عقد مؤتمرات , و لؤلغراض السممية
 استعراضية أخرى لميدؼ نفسو.

نص المادة األولى منيا  ىيالنقطة الجوىرية في اتفاقية الحظر الشامؿ لمتجارب النووية 
     ً                               زدوجا  عمى كؿ الدوؿ األطراؼ فييا وىو:              ً   والتي تضع واجبا  م

  تعيد كؿ طرؼ باالمتناع عف القياـ بتجارب نووية وتحريميا في كؿ مكاف خاضع
 لسيادتو.

 .تعيد كؿ طرؼ باالمتناع عف القياـ بتفجير اختباري لمسبلح النووي الذي بحوزتو 
ي عدـ إقداـ العديد مف                                                     ً      ً   وقد تعرضت االتفاقية لمكثير مف االنتقادات التي لعبت دورا  كبيرا  ف

الدوؿ عمى التصديؽ عمييا ) اليند, إيراف, إسرائيؿ, كوريا الشمالية, باكستاف, الواليات 
 المتحدة األمريكية( وأىـ ىذه االنتقادات :

التشكيؾ في قدرة المعاىدة عمى تحريـ انتشار األسمحة النووية, وتكريسيا لموضع النووي      
نشاؤىا نظاـ مؤ  سساتي مثير لمجدؿ, وفرض نظاـ رقابة مكمؼ ومعقد, وعدـ                           الراىف, وا 

سماحيا بإجراء تجارب اختبارية لمتأكد مف سبلمة مخزوف الدوؿ الحائزة مف السبلح النووي         
                                                                        ؛ إضافة إلى ذلؾ فإف  المعاىدة لف تساىـ في رأي البعض في نزع السبلح النووي ٔوتأمينو

ً               ووية لف تتخمى عف الردع النووي, وبدال  مف ذلؾ ستتخذ كما يعتقد الكثيروف, ألف الدوؿ الن                                   
 .ٕخطوات لضماف بقاء مخزونيا االحتياطي آمف وصالح لبلستعماؿ بالرغـ مف منع االختبار

ممثاغوام:م مًم م م.أػدافماملعاػدةموعقاصدػامواالظؿزاعاتماظيتمتفرضهامم

 

التيديدات التي يتعرض ُ                                              ً     ً            ت عد  معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية منعطفا  ميما  في مواجية 
                   ّ                                                             ليا األمف العالمي جر اء انتشار األسمحة النووية, ويمكف اعتبارىا خطوة مرحمية في إطار 
ً                                               برنامج مرحمي إلزالة السبلح النووي كامبل  وحماية البيئة والسكاف مف أخطار وآثار التجارب                                     
                                                                                                                                                          

خالد الممؾ  مجمةعمى شبكة اإلنترنت مف خبلؿ موقع بحث منشور العيسى, حظر تجارب التفجيرات النووية, 
 .ٖٕٓٓ/ٕٔ/ٔ, تاريخ ٘ٚالعدد  ,العسكرية

1-John Deutch, op.cit, p 57 . 
2-Balan R. Ayyar, op.cit, P.P 12-13. 
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نياء سبا , ٔؽ التسمح النووي                                                                  النووية, ووضع حد لعمميات التطوير النوعي لؤلسمحة النووية وا 
, أو لتكمؿ معاىدة حظر تجارب األسمحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي  َ                                                                         ولتح ؿ  م ح ؿ   َ     ِ    

                                                    , باعتبار أن يا لـ تحظر التفجيرات النووية تحت األرض, ٖٜٙٔوتحت سطح الماء لعاـ 
ء كانت حيث ستضع ىذه المعاىدة نياية لجميع التفجيرات النووية في أية بيئة كانت, سوا

لؤلغراض السممية أـ العسكرية, كذلؾ في منع التسبب في إجرائيا, أو التشجيع عمييا, أو 
 .األطراؼ فييا المشاركة فييا بأية طريقة كانت مف قبؿ الدوؿ

وقد تحددت مقاصد معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية بشكؿ عاـ ضمف مقاصد ميثاؽ 
ّ   سمـ واألمف الدولييف, وبشكؿ خاص في نطاؽ التوج و األمـ المتحدة الداعية إلى تحقيؽ ال                                           

الدولي نحو حظر انتشار األسمحة النووية والحد مف تطوير أسمحة التدمير الشامؿ وال سيما 
                  ً      ً  األسمحة النووية كما  ونوعا .

معقاصدمععاػدةماحلظرماظشاعلمظلؿفاربماظنووؼةموأػداصهام:م-8

في ديباجة المعاىدة عمى أىمية التنفيذ التاـ  أكدت الدوؿ األطراؼ في معاىدة الحظر الشامؿ
والسريع لبلتفاقيات الدولية في ميداف نزع السبلح النووي ومنع انتشار األسمحة النووية وعمى 
ضرورة بذؿ جيود منيجية وتدريجية ومتواصمة لتقميؿ األسمحة النووية في العالـ بغية 

دولية صارمة وفعالة, إضافة إلى إدراؾ  الوصوؿ إلى نزع السبلح العاـ والكامؿ في ظؿ رقابة
                                                                                ىذه الدوؿ بأف  وضع حد لمتفجيرات النووية سيشكؿ خطوة معقولة في سبيؿ القياـ بعممية 
                                                                                   منيجية لتحقيؽ نزع السبلح النووي, واقتناعيا بأف  أكثر الطرؽ فعالية لمتوصؿ إلى وضع حد 

               ً                لتحقؽ منيا دوليا  بفعالية, لحظر لمتجارب النووية ىي عف طريؽ إبراـ معاىدة عالمية يمكف ا
ً   التجارب النووية حظرا  شامبل .       ً                    

 لقد جاءت المعاىدة لتحمؿ في طياتيا ىدفيف ميميف ىما:
منع االستمرار في تمويث البيئة الناجـ عف إجراء التفجيرات النووية لما ليذه التفجيرات مف  -

لئلنسانية والحضارة, بسبب ما                                                        ً آثار سمبية كبيرة عمى البيئة والصحة العامة, وتحمؿ دمارا  
 ,والنبات والمناخ فتحممو مف آثار آنية ومستقبمية تترؾ نتائجيا عمى اإلنساف والبيئة والحيوا

 .سة لممعاىدة وأحد أعمدتيا الميمة                                               لذلؾ فإف  الحفاظ عمى البيئة يعد مف األىداؼ الرئي

                                                           
 .ذكره مرجع سبؽ ,خضر الدىراوي -ٔ
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ى نحو اإلزالة التامة ليذه ة أولوقؼ االنتشار العمودي واألفقي لؤلسمحة النووية كخطو  -
األسمحة, فجميع التجارب النووية تيدؼ إلى تطوير التكنولوجيا النووية, وال سيما تمؾ المتعمقة 
بتطوير واستحداث أنواع جديدة مف األسمحة النووية, واختبار كفاءتيا بشكؿ يضمف زيادة 

يئة الدولية عف طريؽ وتوسيع مجاؿ الخيارات العسكرية ومتطمبات المستجدات العسكرية لمب
 ضماف وجود مخزونات فعالة وموثوؽ بيا.

وبذلؾ أكدت معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية صراحة وكيدؼ ذي أولوية عميا عمى 
الحد مف التطوير النوعي والكمي لؤلسمحة النووية, والعمؿ عمى منع انتشار تكنولوجيا 

إلى دوؿ أخرى غير حائزة ليذا النوع مف  صناعتيا عف طريؽ نقؿ تقنية إجراء ىذه التجارب
األسمحة, ال سيما الدوؿ التي تممؾ قدرات نووية متقدمة عف طريؽ منظومة رصد دولي 
متقدمة وما يرافقيا مف تدابير تحقؽ صارمة وفعالة. وقد رحبت المعاىدة باالتفاقات والتدابير 

زع السبلح النووي, وىي بذلؾ تتفؽ الدولية اإليجابية المتخذة في السنوات األخيرة في ميداف ن
مع الطروحات الدولية السياسية والقانونية بخصوص مسألة نزع السبلح النووي مثؿ وجية 

 .ٔ" بشأف إزالة األسمحة النووية كانبيرانظر لجنة " 
مموبناءمسلىمذظكمصإغمهمميكننامأنمنملمعقاصدمععاػدةماحلظرماظشاعلمظلؿفاربماظنووؼةم م م م م مم مم م مم م م ممم م مم مم مم م م م مم م م مم م مم م مم م مم م م مم م ممم م م م مم م  مم مم مم مم م م مم مم م م

وأػداصهاممبامؼلي
0

م:

 وتعد جزءا   تدور المعاىدة في دائرة الجيود الدولية الرامية لنزع السبلح العاـ والكامؿ  ً        
بصفة عامة ضمف مقاصد ميثاؽ األمـ  ىاتندرج مقاصد   ً                   ميما  مف تمؾ الجيود, و 

 المتحدة الداعية إلى تحقيؽ السمـ واألمف الدولييف.

                                                           
ف عيدت إلييـ الحكومة االسترالية دراسة " ىي ىيئة مؤلفة مف خبراء مستقميف وأشخاص بارزي كانبيرالجنة "  -ٔ

المسائؿ المتعمقة بكيفية نشوء عالـ خاؿ مف األسمحة النووية والتدابير البلـز اتخاذىا لتحقيؽ ذلؾ, وقد أوصت 
                                              ً       ً                                                    المجنة بأف تقطع الدوؿ النووية عمى نفسيا التزاما  سياسيا  بإزالة األسمحة النووية عبر خطوات فورية كاآلتي ) جعؿ 

ألسمحة النووية غير النووية في حالة عدـ تأىب, إزالة الرؤوس الحربية مف مركبات اإلطبلؽ , إنياء صنع ا القوات
, إنياء عمميات إجراء التجارب النووية, الشروع في إجراء مفاوضات مف أجؿ خفض ترسانتي الواليات االستراتيجية

بيف الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية بشأف تعيدات  المتحدة األمريكية واالتحاد الروسي النوويتيف, عقد اتفاقات
متبادلة تتضمف عدـ البدء باستخداـ األسمحة النووية ضد بعضيا وضد الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية (, 

 . ٜٓٔص  مرجع سبؽ ذكره,قاسـ الدليمي, :  انظر

 . ٕ٘ٓ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٕ
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 حكاـ المعاىدة بيدؼ أكدت المعاىدة عمى ضرورة امتثاؿ الدوؿ األطراؼ جميعيا أل
القضاء عمى أسمحة التدمير الشامؿ واألسمحة النووية والعمؿ عمى إنياء تجاربيا 

حظر إجراء التجارب النووية في البيئات جميعيا ولؤلنواع واألحجاـ و  ,            ً ونزعيا أخيرا  
كافة, وأغفمت قدرة الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية عمى إجراء تجارب نووية عف 

ة بالكمبيوتر, أوعف طريؽ ما يسمى بالتجارب " شبو الحاسمة " بدعوى طريؽ المحاكا
الحفاظ عمى الثقة واالعتمادية لمترسانات النووية, وىذا االدعاء يتعارض مع نص 
وروح مقاصد المعاىدة, كونيا تعمؿ عمى وقؼ التطوير النوعي والكمي لؤلسمحة 

 ريؽ اتفاقات الحقة.              َ                                 النووية, ومف ثـ  العمؿ عمى نزع السبلح النووي عف ط

  إف  حظر التجارب النووية سيؤدي إلى إنياء سباؽ التسمح النووي, األمر الذي                                                                      
سيؤدي بدوره إلى تحقيؽ نزع السبلح مف خبلؿ وضع حد لعمميات التطوير النوعي 
لؤلسمحة النووية, وسيجعؿ مف الصعب عمى الدوؿ المنتجة صناعة جيؿ األسمحة 

 لبيئة واإلنساف لآلثار المدمرة لمتجارب.النووية المتطورة وتجنيب ا

  خبلفا  لجميع المعاىدات السابقة ليا فإف  معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية                                                                       ً   
تحظر جميع تفجيرات التجارب النووية لؤلغراض العسكرية, أو ألي غرض آخر, 

يدؼ                            ً                      ً                   وفي جميع البيئات, وال تضع حدا  أدنى ينطبؽ الحظر بدءا  منو, لذلؾ فإف  ال
الرئيس لممعاىدة ىو المساىمة الفعالة في منع انتشار األسمحة النووية بجميع وجوىو 

 وفي عممية نزع السبلح النووي.

  كما تعمؿ المعاىدة عمى إنشاء نظاـ عالمي فريد لمتحقؽ, يشتمؿ عمى نظاـ رصد
دولي وعممية تشاور وتوضيح وتفتيش موقعي وتدابير لبناء الثقة, ويقـو مركز 

انات الدولي بمعالجة وتحميؿ البيانات الواردة مف محطات نظاـ الرصد الدولي البي
     ً                   ( بمدا  عمى نطاؽ العالـ, ٜٓ    ً      مرفقا  في ) ٖٖٚالذي يتألؼ مف شبكة عالمية تضـ 

قادرة عمى تسجيؿ الذبذبات تحت سطح األرض وفي البحر وفي الجو وكشؼ آثار 
ف أي انفجار نووي لكشؼ النويدات المشعة التي تنطمؽ إلى الغبلؼ الجوي م

 . ٔ                                                 ً                التفجيرات النووية التي قد تقـو بيا إحدى الدوؿ خبلفا  ألحكاـ المعاىدة

                                                           
1- CTBT-ART.XIV/2001/3. 
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ممم.8669االظؿزاعاتماظناذؽةمسنمععاػدةماحلظرماظشاعلمظلؿفاربماظنووؼةمظعاممم-0

معاىدة الحظر  ٜٜٙٔأيموؿ/سبتمبر  ٓٔكاف اعتماد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  
جارب النووية خاتمة ناجحة لعممية مف أطوؿ العمميات التفاوضية في تاريخ الحد الشامؿ لمت

مف التسمح, وقد حاولت المعاىدة إقامة نوع مف التوازف بيف حقوؽ وواجبات الدوؿ األطراؼ 
                                                                                     جميعيا, وال سيما الدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية, ومما الشؾ فيو أف  االلتزامات الواردة في 

وأية معاىدة أخرى تعد ثمرة جيد تفاوضي لمتوفيؽ بيف مصالح مختمفة لمدوؿ  ىذه المعاىدة
                                                                                 المتفاوضة؛ ولذلؾ فإف  ىذه المعاىدة أوضحت في التزاماتيا األساسية عمى ضرورة االستناد 
                                                                                 إلى مبدأ أف  ما يحصؿ عميو كؿ طرؼ مف امتيازات بموجب أحكاـ المعاىدة يجب أف يقابميا 

 .ٔاماتتعيد بما فييا مف التز 
وقد حددت المادة األولى مف معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية االلتزامات األساسية 

 :ٕالتي تقع عمى عاتؽ الدوؿ األطراؼ كاآلتي
تتعيد كؿ دولة طرؼ بعدـ إجراء أي تفجير مف تفجيرات تجارب األسمحة النووية, أو أي  -ٔ

بيؿ, في أي مكاف يخضع لواليتيا أو تفجير نووي آخر وبحظر أي تفجير نووي مف ىذا الق
 سيطرتيا.

تتعيد كؿ دولة طرؼ عبلوة عمى ذلؾ, باالمتناع عف التسبب في إجراء أي تفجير مف  -ٕ
تفجيرات تجارب األسمحة النووية, أو أي تفجير نووي آخر, أو التشجيع عميو أو المشاركة فيو 

 بأي طريقة كانت.
الدولة الطرؼ في المعاىدة أف تتعيد بعدـ تنفيذ أو إجراء     ً                              ووفقا  ليذه المادة فإن و يتوجب عمى 

أي تجربة نووية في أي بيئة كانت مف البيئات, وبأية طريقة, سواء باستخداـ تقنيات التفجير 
جراء التجارب تحت سطح فوؽ سطح األرض, أـ في الجو, أـ تمؾ التقنيات غير الظاىرية كإ

 .ارب لؤلغراض السممية أـ العسكريةء كانت ىذه التجوالتجارب المائية الديناميكية سوا األرض
                                                                                إضافة إلى ذلؾ فإف  كؿ دولة طرؼ في المعاىدة تتعيد باالمتناع عف التسبب في إجراء أي 
تفجير مف تفجيرات األسمحة النووية أو أي تفجير نووي آخر, أو التشجيع عميو, أو المشاركة 

راؼ عمى مثؿ ىذه األعماؿ أو تشجيعيا,                                    ً     فيو بأي طريقة كانت, ويشمؿ الحظر أيضا  اإلش
                                                           

 . ٕٚٓ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٔ
2- United Nations , General Assembly , document No, A/50/1027. 



115 
 

سواء كانت داخؿ الحدود اإلقميمية لمدولة, أـ في أي مكاف آخر خاضع لواليتيا أو سمطتيا 
القضائية, كما يشمؿ نطاؽ الحظر البيئات جميعيا بما في ذلؾ المياه اإلقميمية والبحار 

ذا ما قامت دولة العالية الخاضعة لسيادتيا أو التي تقع تحت سيادة وسمطة دوؿ                           أخرى, وا 
نتاج األسمحة                                                                                    طرؼ بتقديـ مساعدة عممية أو تقنية أو تبادلت المعمومات في مجاؿ تطوير وا 
                                                                               النووية مع دولة أخرى, أو مع جماعة خارجة عف القانوف, فإن يا تكوف بذلؾ قد انتيكت 

ً  ا يشكؿ إخبلال  االلتزامات األساسية التي تفرضيا عمييا المعاىدة في المادة األولى, وىو م           
 بشأف تنفيذ المعاىدة ويمنع مف تحقيؽ أىدافيا في الوصوؿ إلى حظر شامؿ لمتجارب النووية.

                              ً                   عمى الدوؿ األطراؼ اتخاذىا تنفيذا  اللتزاماتيا بموجب  ةومف التدابير الضرورية الواجب
 المعاىدة:

 ميميا أو أي والقانونييف " االعتبارييف" في أي مكاف عمى إق فمنع األشخاص الطبيعيي
مكاف يخضع لواليتيا أو سيطرتيا أو الذيف يحمموف جنسيتيا في أي مكاف مف القياـ بأي 

 نشاط محظور بموجب المعاىدة.
 ة تيسير تنفيذ التعاوف مع الدوؿ األطراؼ األخرى وتقديـ المساعدة القانونية ليا بغي

طنية تكوف جية قياـ كؿ دولة طرؼ بتسمية أو إقامة سمطة و و  .التزامات المعاىدة
الوصؿ الوطنية التي يجري عف طريقيا االتصاؿ بمنظمة معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب 

 النووية وبالدوؿ األطراؼ األخرى.
 إعبلـ كؿ دولة طرؼ في المنظمة بالتدابير المتخذة تنفيذا  اللتزاماتيا المتوجبة عمييا                           ً                                                   ٔ . 

ذا ما أخمت دولة طرؼ في بالتزاماتيا الواردة في  جارب النوويةمعاىدة الحظر الشامؿ لمت                          وا 
ىذه المعاىدة تعرض نفسيا لمجزاء الذي تفرضو المعاىدة بسبب عدـ امتثاليا اللتزاماتيا 

في الحاالت التي  »                     مف المعاىدة عمى أن و  (ٕ)ؼ األساسية, وقد نصت المادة الخامسة
يثير مشاكؿ فيما                          ً مف دولة طرؼ أف تصحح وضعا   مجمس المحافظيفيطمب فييا المؤتمر أو 

يتعمؽ بامتثاليا وال تستجيب لذلؾ الطمب في غضوف الوقت المحدد, يجوز لممؤتمر, في جممة 
أمور, أف يقرر تقييد أو وقؼ ممارسة الدولة الطرؼ لحقوقيا وامتيازاتيا بموجب ىذه المعاىدة 

 .«ٕإلى أف يقرر المؤتمر غير ذلؾ
                                                           

 مف المادة الثالثة مف معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية .( ٕٖٔٓٓٓٗ )الفقرات  -ٔ
1- United Nations , General Assembly , document No, A/50/1027. 
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في الحاالت التي قد يحدث فييا إخبلؿ  »           ( عمى أن و ٖكما نصت المادة الخامسة )ؼ
لموضوع المعاىدة وغرضيا نتيجة لعدـ االمتثاؿ لبللتزامات األساسية في ىذه المعاىدة, يجوز 

 . «ٔلممؤتمر أف يوصي الدوؿ األطراؼ بتدابير جماعية تتفؽ مع القانوف الدولي
ذا  فاليدؼ مف ىذه المادة ىو ضماف االمتثاؿ اللتزامات المعاىدة, بما في                     ذلؾ الجزاءات, وا 

                                                                              أخمت دولة بااللتزامات األساسية لممعاىدة, ونجـ عف ذلؾ خرؽ ألىدافيا, فإف  المعاىدة 
أعطت لمؤتمر الدوؿ األطراؼ الحؽ في توصية الدوؿ األطراؼ األخرى باتخاذ تدابير 

راؼ أو                                                                             جماعية تتفؽ مع القانوف الدولي, وفي الحاالت الممحة فإن و يجوز لمؤتمر الدوؿ األط
ً                                                             المجمس التنفيذي بدال  عنو عرض القضية وما يتعمؽ بيا مف معمومات وبيانات واستنتاجات                    

ولكف ما ىو موقؼ المعاىدة مف قضية فرض جزاءات عمى الدوؿ غير  عمى األمـ المتحدة.
                                                                         ً        ً  األطراؼ فييا, والتي تقـو بإجراء تجارب نووية منتيكة بذلؾ المعاىدة بوصفيا صكا  قانونيا  

 يدعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى التقيد بو وااللتزاـ ببنوده ؟.      ً دوليا  
لـ تتضمف أي أحكاـ جزائية ضد الدوؿ غير األطراؼ فييا, معاىدة                      الجواب عمى ذلؾ أف  ال

 / المطموب انضماميا إلى المعاىدة لكي تدخؿ حيزٗٗحتى ولو كانت مف ضمف الدوؿ الػ/
معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب  ؿ رد فعؿ منظمةالتنفيذ, ويتضح ىذا الموقؼ مف خبل

التفجيرات النووية التي قامت بيا  تجاه" وولفغانغ ىوفمافممثمة برئيس لجنتيا السيد " النووية
أيار/مايو  ٖٓو ٕٛوباكستاف بتاريخ  ٜٜٛٔأيار/مايو  ٖٔو ٔٔبتاريخ  ٕكؿ مف اليند

استياء الدوؿ الموقعة إزاء قرار حيث اكتفى رئيس المجنة التحضيرية بالتعبير عف  ٜٜٛٔ
 اليند باستئناؼ تجاربيا النووية الذي أثار استيجاف المجتمع الدولي.

الدوؿ الموقعة إلى عقد اجتماع  ٜٜٛٔأيار/مايو  ٗٔكما دعا رئيس المجنة التحضيرية في 
                                                                                ً لمناقشة التفجيرات النووية اليندية, وبعد االجتماع صرح رئيس المجنة التحضيرية موضحا  
                                                                                       موقؼ المنظمة بأن يا تنظر بقمؽ واىتماـ لقرار اليند باستئناؼ تجاربيا النووية الذي يتعارض 

اعتبر رئيس المجنة و مع التوجو الدولي السائد باتجاه حظر شامؿ لمتجارب النووية, 
ً       ً                    التحضيرية الموقؼ الباكستاني باستئناؼ تجاربو النووية عمبل  مخالفا  لمتوجيات العالمية                                                        

                                                           
1- United Nations , General Assembly , document No, A/50/1027. 

خمس تجارب نووية في صحراء راجستاف وردت عمييا باكستاف  ٜٜٛٔأيار/مايو  ٖٔو ٔٔأجرت اليند يومي  –ٕ
 . ٜٜٛٔأيار/مايو  ٖٓوتجربة نووية يـو  ٜٜٛٔأيار/مايو  ٕٛبإجراء خمس تجارب نووية في 
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                                                                ً     ة إلى حظر التجارب النووية, ودعا كؿ مف اليند وباكستاف ألف تصبح طرفا  في الداعي
 .ٔالحظر الشامؿ لمتجارب النووية معاىدة

ال تتضمف أي أحكاـ ذات صمة معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية           يتضح أف   مما سبؽ
             ً  والممثمة حاليا  معاىدة مالتابعة ل منظمة ال                                                بالتجارب التي تجرييا دوؿ ليست أطرافا فييا, وأف  

بمجنتيا التحضيرية ال تممؾ أي سمطة جزائية, أو أف تقرر اتخاذ موقؼ بأي اتجاه كاف سواء 
                                                        ً                      قضائي أـ سياسي ضد الدوؿ التي تقـو بإجراء تجارب نووية خبلفا  المعاىدة وااللتزامات 

النووية  محةاألساسية التي حددتيا ألطرافيا في سبيؿ حظر نيائي وشامؿ عمى تجارب األس
                                                         ؛ لذلؾ فإف  معالجة مثؿ ىذه الحالة تقع في نطاؽ انتياؾ ىذه جميعيا وأية تجارب أخرى

معالجتيا اتخاذ تدابير في  لذلؾ تتطمبالدوؿ لمبادئ القانوف الدولي وميثاؽ األمـ المتحدة, 
 .الدولينطاؽ األمـ المتحدة ومجمس األمف 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           
 .ٕٗٔ, ص مرجع سبؽ ذكره ,قاسـ الدليمي -ٔ
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ماظـاغياظفرعم

ماظنووؼةاظشاعلمظلؿفاربممحلظرعنظمةمععاػدةمام

 

                  ً       فقد تـ  تضمينيا نصا  يقضي  معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية   ً                  نظرا  لؤلىمية الكبيرة ل
لئلشراؼ عمى  «الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  منظمة معاىدة »بإنشاء جياز دائـ يسمى 

تقـو الدوؿ  »دة عمى أف ( مف المعاىٔتنفيذىا بالشكؿ المطموب, فقد نصت المادة الثانية )ؼ
لتحقيؽ موضوع المعاىدة, معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  األطراؼ بإنشاء منظمة

وضماف تنفيذ أحكاميا بما في ذلؾ األحكاـ المتعمقة بالتحقؽ الدولي مف االمتثاؿ ليا, وتوفير 
( عمى أف ٕنية )ؼ, كما نصت المادة الثا«محفؿ لمتشاور والتعاوف فيما بيف الدوؿ األطراؼ

تكوف كؿ الدوؿ األطراؼ في المعاىدة أعضاء في المنظمة, وال يجوز حرماف أي دولة » 
 .«ٔطرؼ مف عضويتيا في المنظمة

خبلؿ اجتماع الدوؿ الموقعة عمى معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية                 تـ  إنشاء منظمة 
بدعوة مف األميف العاـ لؤلمـ  ٜٜٙٔتشريف الثاني/نوفمبر  ٜٔفي نيويورؾ بتاريخ  ةالمعاىد

                  ً                                                                 المتحدة بصفتو أمينا  عمى وديعة المعاىدة حيث اعتمدت الدوؿ المشاركة في االجتماع القرار 
"CTBT/MASS/RES/1" والنص المرفؽ بو المتعمؽ بإنشاء لجنة تحضيرية لمنظمة 

  ُ      ( م نشئة «رية وثيقة المجنة التحضي ») ويسمى النص  معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية
بذلؾ المجنة التحضيرية وأمانتيا الفنية المؤقتة في فيينا, وتبيف ىذه الوثيقة التي تنظـ أنشطة 
المجنة واألمانة الفنية المؤقتة الغرض مف المجنة, وىو القياـ بالتحضيرات البلزمة لمتنفيذ 

عاىدة, كما أنشأت الفعاؿ لممعاىدة واإلعداد لمدورة األولى لمؤتمر الدوؿ األطراؼ في الم
المجنة التحضيرية ثبلث ىيئات فرعية ىي : الفريؽ العامؿ " ألؼ " المعني بشؤوف اإلدارة 
والميزانية, والفريؽ العامؿ " باء " المعني بشؤوف التحقؽ, والفريؽ االستشاري المعني بشؤوف 

 .ٕالماؿ والميزانية واإلدارة

                                                           
1- United Nations , General Assembly , document No, A/50/1027. 
2- CTBT-ART-XIV/2001/3. 
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مف ثبلثة أجيزة رئيسة تابعة ليا لنووية معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب ا وتتكوف منظمة
 :ٔكاآلتي

 .مؤتمر الدوؿ األطراؼ 

 .المجمس التنفيذي 

 الدولي. تاألمانة الفنية التي تتضمف مركز البيانا 

                       ً                    ً                                        وتدفع الدوؿ األطراؼ سنويا  تكاليؼ المنظمة وفقا  لجدوؿ األنصبة المقررة لقسمة نفقات األمـ 
 . ٕت بيف األمـ المتحدة والمنظمةالمتحدة مع تعديمو لمراعاة االختبلفا

اتفاقية تنظـ  معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية وقد وقعت المجنة لتحضيرية لمنظمة
 .ٖٕٓٓٓعبلقتيا باألمـ المتحدة وقد دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في حزيراف/ يونيو عاـ 

الدولة الطرؼ وفي أي مكاف  في إقميـمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  وتتمتع منظمة
آخر يخضع لوالية ىذه الدولة أو سيطرتيا باألىمية القانونية واالمتيازات والحصانات البلزمة 
لممارسة وظائفيا, كما يتمتع مندوبو الدوؿ األطراؼ ومعاونوىـ ومستشاروىـ وممثمو 

والمفتشيف  ـعااألعضاء المنتخبيف لممجمس التنفيذي مع معاونييـ ومستشارييـ والمدير ال
ومساعدي المفتشيف وموظفي المنظمة باالمتيازات والحصانات البلزمة لممارسة وظائفيـ 
المتصمة بالمنظمة, ويتمتع المدير العاـ والمفتشوف ومساعدو التفتيش وموظفو األمانة الفنية 
, أثناء االضطبلع بأنشطة التحقؽ باالمتيازات والحصانات المنصوص عمييا في البروتوكوؿ

وتحدد األىمية القانونية واالمتيازات والحصانات المشار إلييا أعبله في اتفاقات تعقد بيف 
المنظمة والدوؿ األطراؼ, وكذلؾ في اتفاؽ يعقد بيف المنظمة والدولة التي يقع فييا مقر 

 .ٗالمنظمة

                                                           
نظرة عمى خارطتو القريبة منا  توفيؽ عبد الرحيـ منصور, تجارب التفجيرات وشرىا المستطير, السبلح النووي: -ٔ
موقع المركز السوداني لمخدمات الصحفية ؿ عمى شبكة اإلنترنت مف خبلمنشور  ةالرباط, مقال, المغرب ( ٘) 

 . ٕٙٓٓ/ٗ/ٙٔاإللكتروني بتاريخ 
 مف المعاىدة .  ( ٜؼ ) المادة الثانية -ٕ

3-The preparatory commission for the comprehensive nuclear , test- ban  treaty 

organization, op.cit, p 1. 
 ية مف المعاىدة .مف المادة الثان (ٚ٘-ٙ٘-٘٘-ٗ٘ (الفقرات  -ٗ
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ويتـ  الجياز التنفيذي لممعاىػدة,امؿ لمتجارب النووية ػحظر الشػمعاىدة ال وتعتبر منظمة
تشكيميا مف الدوؿ األطراؼ جميعيا مف الذيف أودعوا صكوؾ تصديقيـ عمييا لدى األميف 
العاـ لؤلمـ المتحدة بموجب إجراءاتيـ الدستورية الداخمية لتحقيؽ موضوع وغرض المعاىدة, 
وتتمثؿ والية ىذه المنظمة بإجراء نشاطات تحققية عمى النحو المنصوص عميو في أحكاـ 

ماف تنفيذىا وبأقؿ قدر ممكف مف التدخؿ, ويجب أف تقـو المنظمة بواجباتيا, المعاىدة لض
وأف تحافظ عمى سرية المعمومات المتعمقة باألمف الوطني لمدوؿ األطراؼ, مستفيدة مف 
التطور العممي والتقني الذي تحقؽ في ىذا المجاؿ مف أجؿ تنفيذ التزاماتيا وواجباتيا تجاه 

معاىدة الحظر ميع األنشطة ذات الصمة, كما تعتبر منظمة الدوؿ األطراؼ عف طريؽ ج
ّ          ( حيث نص ت عمى أف ٛىيئة مستقمة حسب المادة الثانية )ؼالشامؿ لمتجارب النووية               

تسعى المنظمة كييئة مستقمة, إلى اإلفادة مف الخبرة الفنية والمرافؽ القائمة حسب  »
يث التكمفة عف طريؽ ترتيبات تعاونية االقتضاء إلى تحقيؽ أقصى قدر مف الكفاءات مف ح

مع منظمات دولية أخرى مثؿ الوكالة الدولية لمػطاقة الػذرية, وتحدد ىذه الترتيبات ذات الطابع 
التجاري والتعاقدي البسيط والعادي في اتفاقات تعرض عمى مؤتمر الدوؿ األطراؼ لمموافقة 

أىمية خاصة بتحديد طبيعة وية الحظر الشامؿ لمتجارب النو  , وقد أولت معاىدة«ٔعمييا
                                               ً                                     العبلقة مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وفؽ عددا  مف المحددات التي تظير االختبلفات بيف 
ف اختمفت الوسائؿ, وىذه المحددات                                          ً       ً                                     المنظمتيف, عمى الرغـ مف أن يما يحمبلف ىدفا  مشتركا  وا 

 :ٕتتضح في اآلتي
ىدافيا المتضمنة في أحكاـ المعاىدة, لكؿ منظمة مياميا وسمطاتيا المنفصمة وأ -ٔ

يتمثؿ في تحقيؽ ىدؼ معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  فيدؼ منظمة
المعاىدة في الحظر الشامؿ ألية تفجيرات نووية أو غيرىا, أما الوكالة الدولية لمطاقة 

لـ, الذرية فقد جاءت لتوسيع مساىمة الطاقة النووية في السبلـ والصحة وازدىار العا
وضماف عدـ استخداـ مساعدتيا التي تقدميا بناء عمى طمبيا أو تحت إشرافيا 

 .ٖورقابتيا لمدوؿ بشكؿ يخدـ أي غرض عسكري

                                                           
1 - United Nations , General Assembly , document No, A/50/1027. 

 . ٕٕٔ-ٕٕٓ, صمرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٕ
3 -IAEA,  IAEA  Safeguards Glossary , op.cit, p 1. 
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                                                                        لكؿ منظمة جياز إداري يضمف تحقيؽ أىدافيا بأقؿ كمفة؛ ولذلؾ فإف  لكؿ منظمة  -ٕ
مى لتوفير المث    ً      ً                                                           قدرا  وافيا  مف حؽ الرقابة عمى مواردىا المالية والبشرية وتقرير الطريقة

 .مستمزمات بموغيا اليدؼ

العضوية في كبل المنظمتيف مختمفة, فعدد أعضاء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  -ٖ
النووية, فعدد معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب  يختمؼ عف عدد األعضاء في منظمة

( دولة منيا ٕٛٔالدوؿ الموقعة عمى معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية ىو)
( دولة مف الدوؿ ٖ٘( دولة أودعت وثائؽ تصديقيا عمى المعاىدة بينيا )ٖ٘ٔ)

. أما عدد ٔ/ المطموب تصديقيا عمى المعاىدة كشرط لدخوليا حيز التنفيذٗٗالػ/
 .ٕ( دولةٔ٘ٔالدوؿ األعضاء في الوكالة الدولة لمطاقة الذرية فيو )

مأوالمم:معؤمترماظدولماألررافم: مم م م م م م مم م م مم مم م م م مم ًمم م مم

مؤتمر الدوؿ معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  اء( مفنظمت المادة الثانية )ب
جراءاتو وكيفية اتخاذ القرارات فيو إضافة إلى السمطات                                                                               األطراؼ, مف حيث تكوينو وا 

 والوظائؼ.
 معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب ويعتبر مؤتمر الدوؿ األطراؼ الجياز الرئيس لمنظمة

ىدة, ويستعرض االمتثاؿ ليا, ويعمؿ عمى تعزيز النووية, الذي يشرؼ عمى تنفيذ ىذه المعا
موضوعيا وغرضيا, إضافة إلى إشرافو عمى أنشطة المجمس التنفيذي واألمانة الفنية, ويتألؼ 
المؤتمر مف جميع الدوؿ األعضاء في المعاىدة, ويكوف لكؿ دولة طرؼ ممثؿ واحد في 

 . ٖالمؤتمر يجوز أف يرافقو مناوبوف ومستشاروف
مف , و معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية الدوؿ األطراؼ أىـ أجيزة منظمةويعد مؤتمر 
     ً                       ( يوما  مف بدء دخوؿ المعاىدة  ٖٓعقد الدورة األولى لممؤتمر في موعد أقصاه ) ُ ت  المقرر أف 

                                ً                                                  حيز التنفيذ, ويجتمع المؤتمر سنويا , وبإمكانو عقد دورات استثنائية في ظروؼ معينة إذا 

                                                           
مف بينيا عدة  ٕٓٔٓ كانوف األوؿ/ديسمبر ٖٔ( حتى ٔ٘ٔبمغ عدد أعضاء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ) -ٔ

دوؿ عربية ىي الكويت والجزائر والبحريف واألردف وليبيا والمغرب وموريتانيا وقطر وعماف والسوداف وتونس 
 العربية وسورية. واإلمارات

2
 - IAEA , Annual Report 2008, Vienna , Austria , Date; 31/12/2008. 

3
-The preparatory commission for the comprehensive nuclear , test- ban  treaty 

organization, op.cit,p3.  
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و المجمس التنفيذي أو أي دولة طرؼ تؤيدىا أغمبية الدوؿ األطراؼ, طمب المؤتمر ذلؾ أ
ويجوز عقد المؤتمر في شكؿ مؤتمر تعديؿ أو مؤتمر استعراضي, وتعقد دوراتو في مقر 

, ٔالمنظمة ما لـ يقرر غير ذلؾ, ويتألؼ النصاب القانوني لممؤتمر مف أغمبية الدوؿ األطراؼ
ئية بأغمبية األعضاء الحاضريف المصوتيف, أما القرارات ويتخذ قراراتو بشأف المسائؿ اإلجرا

ذا لـ يتـ التوصؿ إلى توافؽ                                                                                        بشأف المسائؿ الموضوعية فيتخذىا بتوافؽ اآلراء قدر اإلمكاف, وا 
( ساعة ويبذؿ أثناء فترة ٕٗاآلراء بشأف قضية ما, يرجئ  رئيس المؤتمر التصويت لمدة )

ذا ما نشأ خبلؼ حوؿ اإلرجاء ىذه كؿ جيد في سبيؿ تيسير التو                                           صؿ إلى توافؽ اآلراء. وا 
                                                                               قضية ؟ تعالج ىذه المسالة عمى أن يا موضوعية ما لـ تقرر غير ذلؾ األغمبية المطموبة 

 .ٕالتخاذ القرارات بشأف المسائؿ الموضوعية
يقـو المؤتمر بدراسة واعتماد تقرير المنظمة عف تنفيذ ىذه المعاىدة, ودراسة واعتماد برنامج 

مة وميزانيتيا السنوييف المقدميف مف المجمس التنفيذي, وكذلؾ النظر في التقارير المنظ
األخرى, إضافة إلى البت في جدوؿ االشتراكات المالية التي يجب أف تدفعيا الدوؿ األطراؼ, 
قرار النظاـ                                                                                        وانتخاب أعضاء المجمس التنفيذي وتعييف المدير العاـ لؤلمانة الفنية ودراسة وا 

مجمس التنفيذي الذي يقدمو األخير, ودراسة واستعراض التطورات العممية الداخمي لم
والتكنولوجية التي يمكف أف تؤثر في سير تنفيذ المعاىدة, ويجوز لممؤتمر إصدار توجييات 

إلنشاء مجمس استشاري عممي لتمكينو أو تمكينيا أثناء أداء  ةلممدير العاـ لؤلمانة الفني
قدـ أو تقدـ إلى المؤتمر أو إلى المجمس التنفيذي أو إلى الدوؿ وظائفو أو وظائفيا مف أف ي

األطراؼ المشورة المتخصصة في مجاالت العمـ والتكنولوجيا ذات الصمة بموضوع المعاىدة, 
كذلؾ لممؤتمر اتخاذ التدابير البلزمة لضماف االمتثاؿ لممعاىدة وتصحيح وعبلج أي حالة 

قرار ما يعقده المجمس                   ً              مخالفة ألحكاميا وفقا  لممادة الخام                                                  سة منيا, إضافة إلى دراسة وا 
)ح( مف اتفاقات أو ترتيبات تتفاوض بشأنيا األمانة  ٖٛ                         ً         التنفيذي باسـ المنظمة وفقا  لمفقرة 

 .ٖالفنية مع الدوؿ األطراؼ والدوؿ األخرى والمنظمات الدولية

                                                           
 ( مف المادة الثانية مف المعاىدة .ٕٓ-ٛٔ-ٚٔ-ٙٔ-٘ٔ-ٗٔ-ٖٔالفقرات )  -ٔ
 ( مف المادة الثانية مف المعاىدة . ٕٕالفقرة )  -ٕ
 ( مف المادة الثانية مف المعاىدة . ٕٙالفقرة )  -ٖ



119 
 

مؤتمر  -خبلؼ ذلؾ ما لـ تقرر الػدوؿ األطػراؼ -بعد نفػاذ المعاىدة بعشر سنوات يعقد  
لمدوؿ األطراؼ الستعراض سير العمؿ بالمعاىدة وفعاليتيا, بغية التأكد مف تحقيؽ أىدافيا 
                                                                          ً          وأغراضيا الواردة في ديباجة وأحكاـ المعاىدة, وينظر المؤتمر االستعراضي استنادا  إلى طمب 

اض السممية, مقدـ مف أي دولة طرؼ في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية لؤلغر 
ذا قرر المؤتمر االستعراضي بتوافؽ اآلراء جواز السماح بإجراء مثؿ ىذه التفجيرات يبدأ                                                                                     وا 
المؤتمر االستعراضي العمؿ دوف إبطاء بغية توصية الدوؿ األطراؼ بإدخاؿ تعديؿ مناسب 

رح عمى المعاىدة, يستبعد جني أية فوائد عسكرية مف ىذه التفجيرات النووية, وأي تعديؿ مقت
                                                              ً                       مف ىذا القبيؿ يبمغ إلى المدير العاـ مف أي دولة طرؼ, ويعالج وفقا  ألحكاـ المادة السابعة 

وعمى فترات مدة كؿ منيا عشر سنوات, بعد ذلؾ يمكف عقد مؤتمرات ٔمف المعاىدة
استعراضية أخرى لميدؼ نفسو إذا قرر المؤتمر ذلؾ كمسالة إجرائية في السنة السابقة, 

ت مف ىذا القبيؿ بعد فترة تقؿ عف عشر سنوات إذا قرر المؤتمر ذلؾ ويجوز عقد مؤتمرا
 .ٕكمسألة موضوعية

معاىدة الحظر طراؼ مف أبرز مؤسسات منظمة الدوؿ األ مؤتمر          يتضح بأف   مما سبؽ
لما لو مف دور ومياـ مف أجؿ تنفيذ أحكاـ المعاىدة ؛ لذلؾ يعد  الشامؿ لمتجارب النووية

ي مياميا ومسؤولياتيا وواجباتيا, لمشاركة جميع الدوؿ األطراؼ المؤتمر مؤسسة منضبطة ف
فيو والتصويت مف دوف تمييز وعمى أساس مبدأ المساواة في الحقوؽ والواجبات والسيادة كونو 

  .ٖيعد ىيئة سياسية مف حيث المياـ والواجبات
مثاغوامم:ماجمللسماظؿنفوذيم: مم م م م م م مم مم م م م مم مًمم م ممم

         معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب نظمة يعتبر المجمس التنفيذي أحد األجيزة الميمة لم
, ويكوف لكؿ دولة طرؼ الحؽ في العضوية في المجمس ٗ      ً ( عضوا  ٔ٘النووية, ويتألؼ مف )

 :٘التنفيذي مع مراعاة الحاجة إلى توزيع جغرافي " عادؿ ", ويضـ المجمس

                                                           
 مف المعاىدة .( مف المادة الثامنة  ٔالفقرة )  -ٔ
 ( مف المادة الثامنة مف المعاىدة . ٕالفقرة )  -ٕ
 . ٕٕ٘, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٖ

4-Jonathan Medalia , op.cit,P 15. 
 ( مف المادة الثانية مف المعاىدة. ٕٛ- ٕٚالفقرات )  -٘
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 .عشر دوؿ أطراؼ مف أفريقيا 

  الشرقية.سبع دوؿ أطراؼ مف أوروبا 

  والكاريبي.اؼ مف أمريكا البلتينية تسع دوؿ أطر 

 . سبع دوؿ أطراؼ مف الشرؽ األوسط وجنوب آسيا 

  الغربية.عشر دوؿ أطراؼ مف أمريكا الشمالية وأوروبا 

 .ثماني دوؿ أطراؼ مف جنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيط اليادي والشرؽ األقصى 

بتسمية دوؿ أطراؼ مف  ينتخب المؤتمر أعضاء المجمس التنفيذي, وتقـو كؿ منطقة جغرافية
 تمؾ المنطقة النتخابيا كأعضاء في المجمس التنفيذي, كاآلتي:

  يقـو بشغؿ ما ال يقؿ عف ثمث المقاعد المخصصة لكؿ منطقة جغرافية مع مراعاة
المصالح السياسية واألمنية دوؿ أطراؼ مف تمؾ المنطقة المسماة باالستناد إلى 

ً  ة عمى النحو الذي تحدده البيانات الدولية فضبل  القدرات النووية ذات الصمة بالمعاىد                                           
                                                                           عف أي  مف المعايير اإلرشادية اآلتية بحسب ترتيب األولويات الذي تقرره كؿ منطقة:

 الدولي.عدد مرافؽ الرصد لنظاـ الرصد  -
 المعرفة والخبرة في تكنولوجيا الرصد. -
 المساىمة في الميزانية السنوية لممنظمة. -

 د المخصصة لكؿ منطقة جغرافية بالتناوب الدولة الطرؼ تقـو بشغؿ أحد المقاع
المدرجة في أوؿ الترتيب األلفبائي اإلنكميزي لمدوؿ األطراؼ في تمؾ المنطقة التي لـ 
تكف أعضاء في المجمس التنفيذي ألطوؿ فترة مف الزمف منذ أف أصبحت مف الدوؿ 

 األطراؼ أو منذ آخر فترة كانت فييا عضو أييما أقصر.
  بشغؿ المقاعد المتبقية المخصصة لكؿ منطقة جغرافية دوؿ أطراؼ مسماة مف يقـو

بيف جميع الدوؿ األطراؼ في تمؾ المنطقة بالتناوب أو باالنتخابات, وقد حاولت الدوؿ 
                                                                         ً  الحائزة عمى أسمحة نووية والدوؿ التي تمتمؾ قدرات نووية متقدمة أف تفرض وجودا  

دؿ عندما تريد دوؿ أحكاـ غير قابمة لمجوىيمنة مف دوف غيرىا عف طريؽ صياغة 
                                                                تعديميا, ومثاؿ ذلؾ عدد مرافؽ الرصد فإف  الدوؿ الحائزة عمى أسمحة العالـ الثالث 

نووية والدوؿ التي لدييا قدرات نووية تممؾ أكبر عدد مف محطات الرصد في أراضييا, 
ً                             فمثبل  الواليات المتحدة يوجد فييا ) ( ٕٔيطانيا )( وبر ٕٖ( محطة رصد وروسيا )ٜٖ   
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( محطة, مما ٕٔ( وأستراليا )ٓٔ( والياباف )ٙٔ( وكندا )ٕٔ( والصيف )ٚٔوفرنسا )
                                                                                يعني أف  الدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية والدوؿ التي تمتمؾ قدرات تكنولوجية متقدمة 
في ميداف الرصد ىي التي ستتحكـ في عدد المقاعد وتمارس ىيمنة في إطار المجمس 

ماية المصالح األمنية والسياسية ليا, إضافة إلى قدرة ىذه الدوؿ في التنفيذي بدعوى ح
المساىمة في الميزانية السنوية كوف ىذا المعيار يدفع الدوؿ إلى المنافسة في المساىمة 
ً                          مف أجؿ ممارسة قدر أكبر مف النفوذ مف ناحية, فضبل  عف قدرتيا المادية كونيا                                               

 .ٔمع ضعؼ الموارد المالية لمدوؿ النامية            ً       ً                متقدمة صناعيا  وتقنيا  مف ناحية أخرى 

                                                                             وتجدر اإلشارة إلى أف  تشكيؿ المجمس التنفيذي وتحديد ميامو اعترضتو بعض الصعوبات 
وقد تحددت ىذه  ,معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النوويةأثناء مفاوضات التوصؿ إلى إبراـ 

ارات فيو, والمحافظة عمى الصعوبات في ضرورة تشكيؿ المجمس وميامو, وكيفية اتخاذ القر 
مبدأ التكافؤ في السيادة الذي أثارتو مسألة العضوية في ىذا المجمس, وتحددت وجية نظر 
الدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية في اعتبار المجمس ىيئة فرعية ميمة لرصد التطبيؽ العاـ 

لذلؾ ينبغي أف لممعاىدة والعمؿ عمى تحقيؽ آلياتيا واإلشراؼ عمى نشاط األمانة العامة ؛ 
تعتمد عمى أساس عضوية ممثمي الدوؿ جميعيا الحائزة عمى أسمحة نووية وبمقاعد دائمة 

 .الدعـ لمدوؿ األعضاء في المؤتمر      ً                          إيمانا  بأف  ىذا المجمس سوؼ يوفر
أما دوؿ العالـ الثالث فقد أبدت مخاوفيا مف جدوى إنشاء ىذا المجمس, وألسباب متعمقة 

                                                                 نوايا الدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية, ومف ثـ  في مستقبؿ المعاىدة,  بشكوؾ ىذه الدوؿ في
 ولذلؾ فقد تحدد موقفيا في التردد مف إنشاء ىذا المجمس لسببيف:

                                                                       إف  المعاىدة في رأي ىذه الدوؿ ال تحتاج إلى مجمس تنفيذي ألف  األطراؼ الذيف   -ٔ
قارنة باتفاقية حػظر سينتيكوف أحكاميا سيكوف عددىـ في رأي ىذه الدوؿ قميؿ م

                                               ؛ لذلؾ فإف  تشكيؿ مجمس تنفيذي يعني إيجاد تكمفة ٖٜٜٔلعاـ  ةاألسمحة الكيميائي
إضافية عمى ميزانية المعاىدة, إضافة إلى وجود مؤتمر الدوؿ األطراؼ الذي يعتبر 

 .تدبر معالجة أي انتياؾ لممعاىدة أعمى ىيئة سياسية وقادر عمى

                                                           
 . ٕٕٛ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٔ
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ذي سوؼ يسيؿ عممية تجنب المطالب غير المبررة إف عدـ إنشاء المجمس التنفي -ٕ
لمدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية المعمنة وغير المعمنة في منح مكانة خاصة ليا في 
عممية اتخاذ القرار كأعضاء دائميف في المجمس التنفيذي, وىو ما قد يوقع المعاىدة 

الذي يمثؿ  في أخطاء الماضي ال سيما في ما يتعمؽ بتشكيؿ مجمس األمف الدولي
َ                   قميمة قوية كأعضاء دائميف يمتمكوف حؽ النقض, في حيف  أف  الدوؿ األطراؼ     ً دوال                                                   

               ً             دولية تعتمد أسسا  متساوية في  ةفي المعاىدة تيدؼ إلى إنجاز انفتاح وديمقراطي
 اتخاذ القرار. 

وقد برز رأي توفيقي بشأف تشكيؿ المجمس التنفيذي يقضي بأف تتـ عضوية المجمس عمى 
لحائزة جغرافي أو إقميمي أو سياسي لتجنب الخبلفات بيف الدوؿ الحائزة والدوؿ غير ا أساس

جراءات عمى أسمحة نووية                                                                      ؛ لذلؾ جاءت أحكاـ المعاىدة المتعمقة بتشكيؿ المجمس التنفيذي وا 
                                                     ً                             اتخاذ القرارات فيو والسمطات والوظائؼ المناطة بو تعبيرا  عف محاولة حسـ الخبلفات التي 

 .ٔتكوينو أثناء المفاوضاتدارت بشأف 
                                                                                   وتجدر اإلشارة إلى أف  المجمس التنفيذي يجتمع في دورات عادية سنوية, وكذلؾ يجتمع في ما 

, ويتخذ قراراتو ٕبيف دوراتو العادية بقدر ما تقتضيو الحاجة لبلضطبلع بوظائفو وسمطاتو
عضائو بشأف المسائؿ بشأف المسائؿ اإلجرائية بأغمبية جميع أعضائو, وبأغمبية ثمثي جميع أ

   ُ   َ                                                               , وي عت بر الجياز التنفيذي لممنظمة المسؤوؿ أماـ المؤتمر ويتولى السمطات ٖالموضوعية
الوظائؼ المسندة إليو, ويعمؿ المجمس عمى تشجيع التنفيذ الفعاؿ لممعاىدة واالمتثاؿ ليا 

معاىدة إلى واإلشراؼ عمى أنشطة األمانة الفنية وتقديـ التوصيات البلزمة لتعزيز موضوع ال
مؤتمر الدوؿ األطراؼ, والتعاوف مع السمطة الوطنية لكؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ, والنظر 
في مشروع برنامج وميزانية المنظمة السنوييف ومشروع تقرير المنظمة عف تنفيذ المعاىدة 

ات ووضع الترتيبات البلزمة لدورات مؤتمر الدوؿ  األطراؼ, إضافة إلى عقد اتفاقات أو ترتيب
                                                                       ً          مع الدوؿ األطراؼ أو الدوؿ األخرى والمنظمات الدولية باسـ المنظمة وتكوف رىنا  بموافقة 
المؤتمر المسبقة واإلشراؼ عمى تنفيذىا, كما يقـو المجمس التنفيذي بتيسير التعاوف فيما بيف 

                                                           
 . ٕٕٚ, ص كرهمرجع سبؽ ذقاسـ الدليمي,  -ٔ
 مف المادة الثانية مف المعاىدة . (ٖٗ)الفقرة  -ٕ
 مف المادة الثانية مف المعاىدة . (ٖٙ)الفقرة  -ٖ
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ات الدوؿ األطراؼ وبيف الدوؿ األطراؼ واألمانة الفنية عف طريؽ تبادؿ المعمومات وتمقي طمب
                                                                    ً                 إجراء عمميات تفتيش موقعي, واتخاذ إجراءات بشأنيا ووضع تقارير عنيا وفقا  لممادة الرابعة 

 .  ٔمف المعاىدة
كما يدرس المجمس التنفيذي أي قمؽ تثيره دولة طرؼ ما بشأف إمكاف عدـ االمتثاؿ ليذه 

ساءة استعماؿ الحقوؽ المقررة فييا, وعميو أف يتشاور مع الدوؿ األ طراؼ المعنية,                                                                          المعاىدة وا 
وأف يطمب حسب االقتضاء إلى دولة طرؼ ما أف تتخذ تدابير لتصحيح الوضع في غضوف 
ذا رأى ضرورة التخاذ إجراءات أخرى فمو أف يتخذ في جممة أمور واحدة أو                                                                                 وقت محدد, وا 

 أكثر مف التدابير اآلتية :
 إخطار جميع الدوؿ األطراؼ بالقضية أو المسألة. -ٔ

 سألة عمى المؤتمر.عرض القضية أو الم -ٕ

تقديـ توصيات إلى المؤتمر أو اتخاذ إجراءات حسب االقتضاء بشأف التدابير  -ٖ
 .ٕ                                     ً                البلزمة لتصحيح الوضع وضماف االمتثاؿ وفقا  لممادة الخامسة

جراءاتو وأسموب اتخاذه لمقرارات مثار     ً  أخيرا                                                                                     , يبقى شكؿ المجمس التنفيذي ووظائفو وتكوينو وا 
لمفاوضات إلبراـ المعاىدة أـ بعد إبراميا وما تضمنتو مف أحكاـ جدؿ وخبلؼ سواء أثناء ا

ذات صمة بالموضوع, السيما ما يتعمؽ بمسألة توزيع المقاعد في المجمس التي تحددت عمى 
 أساس جغرافي.

مثاظـام:ماألعاغةماظفنوة: م م م م مم مم م مم م م مم مًم مممم

حيث تقـو  ,معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية تعتبر األمانة الفنية الذراع العممية لمنظمة
بإنجاز تدابير تحقيؽ جميع المياـ المعيودة والمفوضة إلييا, وقد نصت المادة الثانية 

( مف المعاىدة عمى أف ) تساعد األمانة الفنية الدوؿ األطراؼ في تنفيذ ىذه المعاىدة, ٕٗ)ؼ
التحقؽ وتساعد األمانة الفنية المؤتمر والمجمس التنفيذي في أداء وظائفيما, كما تقـو بوظيفة 

ً                             إلييا في المعاىدة, فضبل  عف الوظائؼ التي يفوضيا بيا  ةوغيرىا مف الوظائؼ المسند                      
                                                                                        المؤتمر أو المجمس التنفيذي ( وتضـ  األمانة الفنية كجزء ال يتجزأ منيا مركز البيانات الدولي 

اسـ                      ً       ً                                                 الذي يرتبط بيا ارتباطا  مباشرا  ويختص  بتحميؿ وتقويـ البيانات ونشر النتائج تحت 
                                                           

 / مف المادة الثانية مف المعاىدة .ٜٖ-ٖٛ-ٖٚالفقرات /  -ٔ
 مف المادة الثانية مف المعاىدة . (ٔٗ)الفقرة  -ٕ
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, وىو ما يترؾ أثره في تقييـ ىذه الدوؿ لمبيانات الفنية لمدوؿ األطراؼ بشكؿ منظـ األمانة
                                           لذلؾ فإف  األمانة تؤثر في قدرة الدوؿ األطراؼ  ,وتقويـ معمومات إضافية إذا استوجب األمر

 عمى تقويـ البيانات, والتأكد مف صحتيا وىو ما يؤثر بدوره عمى فاعمية اتخاذ القرارات.

وتعتبر األمانة الفنية المؤقتة المسؤولة عف استخداـ نظاـ الرصد الدولي وصيانتو, ويقـو 
, وقد بدأ ٔمركز البيانات الدولي بمعالجة وتحميؿ البيانات الواردة مف محطات الرصد الدولي

, ويتألؼ نظاـ ٜٜٚٔ العمؿ في محطات نظاـ الرصد الدولي في النصؼ الثاني مف العاـ
       ً                          ( مختبرا  لرصد األرض لمتعرؼ عمى أي ٙٔ( محطة رصد و)ٕٖٔمف: )ي الرصد الدول

, ويستخدـ نظاـ الرصد الدولي أربع وسائؿ لمتحقؽ ٕنشاط يتعمؽ بتجارب نووية تفجيرية
باستخداـ أحدث التقنيات العممية في ىذا المجاؿ, وىذه الوسائؿ مكونة مف مرافؽ الرصد 

لمشعة بما في ذلؾ المختبرات المعتمدة, والرصد السيزمولوجي )الزلزالي( ورصد النويدات ا
الصوتي المائي, والرصد دوف السمعي ووسائؿ االتصاؿ الخاصة بكؿ منيما, ويتمقى ىذا 

( محطة سيزمولوجية ٓ٘النظاـ الدعـ مف مركز البيانات الدولي, وتتألؼ الشبكة الرئيسة مف )
 ة إضافة إلى :( محطة سيزمولوجيٕٓٔبينما تتألؼ الشبكة المساعدة مف )

 ( محطةٓٛلنويدات المشعة وعددىا )محطات ا. 

 ( مختبرا .ٙٔمختبرات النويدات المشعة وعددىا )  ً        

 ( محطة.ٔٔالمحطات الصوتية المائية وعددىا ) 

 ( محطة.ٓٙالمحطات دوف الصوتية وعددىا ) 

      ً                                  ( بمدا  حوؿ العالـ ستكوف قادرة عمى تسجيؿٜٓومف المقرر أف تقاـ ىذه المرافؽ في )
الذبذبات تحت سطح األرض وفي البحر وفي الجو, وكشؼ آثار النويدات المشعة التي 
تنطمؽ إلى الغبلؼ الجوي مف أي انفجار نووي, وىي مصممة بحيث تميز بيف االنفجارات 

 ( ىزة أرضية يمكف أف تكشفيا كؿ سنة.ٓٓٓٓ٘النووية و)

                                                           
1-The preparatory commission for the comprehensive nuclear, test- ban treaty 

organization op.cit, p4. 
محطة بينما  ٕٗٙ, قد دخؿ التنفيذ ٖٖٚكاف مف مجموع ىذه المحطات البالغة  ٕٔٔٓمنتصؼ عاـ حتى  -ٕ

الموقع الرسمي  محطة مخطط ليا, لممزيد انظر ٜٕومحطة قيد اإلنشاء  ٖٕمحطة تحت االختبار في حيف  ٕٔ
 .www.ctbto.comاإلنترنت لممعاىدة عمى شبكة 

http://www.ctbto.com/
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حطات الرصد التي تممكيا ويوضع نظاـ الرصد الدولي تحت سمطة األمانة الفنية, وكؿ م
وتشغميا أو تتولى المسؤولية عنيا الدوؿ المضيفة, ويتوجب عمى ىذه الدوؿ أف تعطي األمانة 
سمطة الوصوؿ إلى مرفؽ الرصد لمتأكد مف صبلحية المعدات ووصبلت االتصاالت, وأف 

جراءات التشغيؿ لموفاء بالمتط مبات المتفؽ                                                                            توافؽ عمى إجراء التغييرات البلزمة في المعدات وا 
                                                                                       ً  عمييا, وتوفر األمانة ليذه الدوؿ المساعدة التقنية المناسبة حسبما يراه المجمس التنفيذي الزما  
ً      ً                                                  ألداء المرفؽ وظائفو أداء  سميما , ولكؿ دولة وقعت عمى المعاىدة الحؽ في الوصوؿ إلى                        

 .ٔجميع البيانات التي تتاح لمركز البيانات الدولي
سيزمولوجي )الزلزالي( فتتمثؿ في المساعدة في التعرؼ عمى أما وظيفة شبكة الرصد ال

نشاطات التفجيرات النووية التي تتـ في باطف األرض, وتتعاوف الدوؿ األطراؼ في التبادؿ 
, حيث تنقؿ لتحقؽ مف االمتثاؿ ليذه المعاىدةالدولي لمبيانات السيزمولوجية لممساعدة في ا

 عة مف المحطات إلى مركز البيانات الدولي.  شبكة المحطات الرئيسة بيانات غير متقط
أما شبكة رصد النويدات المشعة فتوفر بيانات متعمقة بالنويدات المشعة في الجو لممساعدة 
في التحقؽ مف االمتثاؿ لممعاىدة, ويجب أف تكوف جميع محطات قياس النويدات في الجو 

ف محطة مف ىذه تكوف أربعي ية ذات الصمة, ويجب أفقادرة عمى رصد وجود المواد الجسيم
        ت الخاممة المشعة مثؿ المحطات عند بدء نفاذ المعاىدة قادرة عمى رصد وجود الغازا

أما شبكة الرصد الصوتي المائي فتساعد في التعرؼ عمى نشاطات التفجيرات  ." الزينوف"
وف الصوتي النووية التي تتـ في باطف البحار والمحيطات, في حيف تساعد شبكة الرصد د
 .ٕفي التعرؼ عمى نشاطات التفجيرات النووية التي تتـ في طبقات الغبلؼ الجوي

 وزائفمعرطزماظؾواغاتماظدوظي
ٖ:  

يتمقى مركز البيانات الدولي مف مرافؽ نظاـ الرصد الدولي البيانات ويجمعيا ويعالجيا 
تحميؿ البشري والتفاعمي ويحمميا ويبمغيا ويحفظيا, ويطبؽ المركز طرؽ المعالجة التمقائية وال

عمى البيانات الخاـ لنظاـ الرصد الدولي مف أجؿ إنتاج وحفظ منتجات نموذجية لمركز 
البيانات الدولي, كما يوفر المركز لمدوؿ األطراؼ فرص الحصوؿ بشكؿ مفتوح ومتساو 

                                                           
 . ذكره مرجع سبؽ ,خالد بف عبد العزيز العيسى -ٔ
 .  بؽاسالمرجع ال -ٕ
 /.A/50/1027, الوثيقة / اجع البروتوكوؿ الممحؽ بالمعاىدةر  -ٖ



156 
 

ومبلئـ عمى جميع بيانات الرصد الدولي الخاـ أو المجيزة وجميع منتجات المركز وجميع 
, ويوفر المركز مساعدة تقنية لمدوؿ ٔيانات نظاـ الرصد الدولي األخرى في الوقت المناسبب

, ويدعـ المركز اضطبلع الدوؿ ٕاألطراؼ بشكؿ أفرادي فيما يتعمؽ ببعض اختصاصاتو
األعضاء بمسؤولياتيا التحققية عف طريؽ تقديـ المنتجات والخدمات البلزمة لمرصد العالمي 

شاء واختيار المرافؽ التي ستقـو بتمقي ما يرد مف محطات نظاـ الرصد الفعاؿ مف خبلؿ إن
الدولي مف بيانات سيزمية وصوتية مائية ودوف سمعية خاصة بالنويدات المشعة ومعالجة تمؾ 

 .ٖالبيانات وتحميميا واإلببلغ عنيا وحفظيا
 صهيأعامأػمموزائفماألعاغةماظفنوةمصومامؼؿعلقمباظؿقققمعنماالعؿـالمظلمعاػدةم : 
  .اإلشراؼ وتنسيؽ نظاـ الرصد الدولي 

 .المساىمة في التشغيؿ الفعاؿ لمركز البيانات الدولي 

  تمقي البيانات مف نظاـ الرصد الدولي وتجييزىا وتحميميا وأعداد الدراسات إلى الجيات
 ذات العبلقة. 

  العالـ.تقديـ المساعدة والعمؿ التقني في تييئة وتشغيؿ محطات الرصد في جميع أنحاء 

 .تسييؿ التشاور والتوضيح بالتعاوف مع المجمس التنفيذي بيف الدوؿ األطراؼ 

  تمقي طمبات التفتيش الموقعي وتيسير ميمة المجمس التنفيذي والقياـ بتحضيرات إجراء
 التفتيش الموقعي.

                                                           
إلى التعجيؿ بوضع معاىدة " ميخائيؿ شبيندؿ ايغردعا وزير الخارجية النمساوي "  ٜٕٓٓ/ٙ/ٓٔبتاريخ  -ٔ

شبيندؿ " وأشار  ,وتجديد الجيود الدولية الرامية إلى نزع السبلح, الحظر الشامؿ لمتجارب النووية حيز التنفيذ 
منظمة الحظر الشامؿ لمتجارب      أف  » إلى في كممة لو خبلؿ مؤتمر الدراسات العممية المنعقد في فيينا  "ايغر

مف خبلؿ نظاـ » وأضاؼ «  لتجربة النووية األخيرة التي قامت بيا كوريا الشماليةالنووية أثبتت فاعميتيا بعد ا
الرقابة المتميز الذي تعتمده ىذه المنظمة في كافة أنحاء العالـ فقد تمكنت مف إببلغ الدوؿ األعضاء لدييا البالغ 

وقت قصير األمر الذي أكد  دولة الموقعيف عمى المعاىدة بتفاصيؿ التجربة الكورية الشمالية خبلؿ ٓٛٔعددىـ 
ىذه المنظمة تعتبر الدعامة الرئيسة في مواجية مخاطر »                               وشدد الوزير النمساوي عمى أف  « أىمية ىذه المنظمة

دوؿ األعضاء في تزويدىا بأحدث التقنيات في ىذا المجاؿ لكي تقـو ال                  ً                  التسمح النووي مشيرا  إلى أىمية تعاوف 
 . ٜٕٓٓ/ٙ/ٔبتاريخ "  كونا"  نباء الكويتيةوكالة األ «بواجبيا وبشكؿ فاعؿ 

 . ذكره مرجع سبؽ ,خالد بف عبد العزيز العيسى -ٕ
3
 - CTBT-ART.XIV/2001/3. 
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  التفاوض لعقد اتفاقات أو ترتيبات مع الدوؿ األطراؼ والدوؿ األخرى والمنظمات الدولية
 .سبقيا موافقة مف المجمس التنفيذيمتصمة بأنشطة التحقؽ عمى أف يال

 ٔلممعاىدة مساعدة الدوؿ األطراؼ لتجاوز المشاكؿ المتعمقة بتدابير التحقؽ واالمتثاؿ. 

 أعاموزائفماألعاغةماظعاعةماظفنوةمصومامؼؿعلقمباظشؤونماإلدارؼةمصهي : 
  المجمس التنفيذي. إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمو إلى 

  المجمس  وإعداد مشروع تقرير المنظمة عف تنفيذ ىذه المعاىدة, وما قد يطمبو المؤتمر أ
 التنفيذي مف تقارير أخرى, وتقديـ ىذا المشروع وىذه التقارير إلى المجمس التنفيذي.

  .تقديـ الدعـ اإلداري والتقني لممؤتمر والمجمس التنفيذي واألجيزة الفرعية األخرى  

  .توجيو الرسائؿ وتمقييا باسـ المنظمة فيما يتصؿ بتنفيذ ىذه المعاىدة 

   النيوض بالمسؤوليات اإلدارية المتصمة بأي اتفاؽ بيف المنظمة والمنظمات الدولية
 .ٕاألخرى 

وفيما يتعمؽ بمعالجة األمانة الفنية ألية مشكمة تعترض برنامج عمميا, فقد نصت المادة 
                                          ً                      ف ) تبمغ األمانة الفنية المجمس التنفيذي فورا  بأي مشاكؿ تنشأ فيما ( عمى أٛٗالثانية )ؼ

يتعمؽ بنيوضيا بوظائفيا, تظير ليا في سياؽ أداء أنشطتيا, ولـ تتمكف مف حميا عف طريؽ 
 مشاوراتيا مع الدولة الطرؼ المعينة (.

مقة بالرصد ولؤلمانة الفنية مدير عاـ يرأسيا, وفريؽ مف الخبراء متخصص في القضايا المتع
 .ٖالتقني بإشراؼ مباشر مف مؤتمر الدوؿ األطراؼ والمجمس التنفيذي

م

م

م

م

                                                           
 المادة الثانية مف المعاىدة .مف / ٖٗالفقرة / -ٔ
 المادة الثانية مف المعاىدة .مف / ٘ٗالفقرة/  -ٕ
3

 المادة الثانية مف المعاىدة .مف / ٜٗالفقرة/  -
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ماظـاظثاظفرعم

مضماغاتمتنفوذمععاػدةماحلظرماظشاعلمظلؿفاربماظنووؼةم
 

 

                                                                                     تشك ؿ معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية فيما لو دخمت حيز التنفيذ خطوة جديدة باتجاه 
تحقؽ مف االلتزاـ بأحكاـ المعاىدة باالستناد إلى العديد مف , ويمكف الٔنزع السبلح النووي

الضمانات التي تمكف كؿ دولة طرؼ في المعاىدة أف تتأكد مف التزاـ الدوؿ األخرى بأحكاميا 
عف طريؽ التفتيش الموقعي ونظاـ الرصد الدولي الذي يستطيع تسجيؿ االىتزازات تحت 

 ائر المشعة في الفضاء .األرضية وفي البحار وفي اليواء وكشؼ النظ
مجموعة اإلجراءات التي يتـ التحقؽ مف  »الخاص بالمعاىدة :  بنظاـ الضماناتوالمقصود 

خبلليا مف عدـ استخداـ الدولة لفعالياتيا النووية في صناعة األسمحة النووية, أو أي نوع مف 
يا بموجب المعاىدات أنواع المتفجرات النووية األخرى طبقا لبللتزامات التي أخذتيا عمى نفس

وقد تضمنت معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية العديد مف الضمانات لتنفيذ  .«ٕالدولية
 :االلتزامات الواردة فييا أىميا

تدابير بناء الثقة, اقتراح التعديبلت والموافقة عمييا مف الدوؿ األطراؼ لما ليا مف أىمية في 
ر التحقؽ بموجب المادة الرابعة, تسوية المنازعات بشأف تنفيذ المعاىدة وحسف تطبيقيا, تدابي

التابعة  المعاىدة سواء كانت ىذه المنازعات بيف الدوؿ األطراؼ أو بيف دولة طرؼ والمنظمة
 وتدابير حسميا.معاىدة لم

                                                           
غير حكومية دولية  وىي منظمة)  لمعمـو والشؤوف الدولية الباجواشمؤتمر  / لمنظمةٛ٘دعا المؤتمر الػ/  -ٔ

نيساف/أبريؿ  ٕٓ-ٚٔالمنعقد خبلؿ الفترة و  (ٜٚ٘ٔكندا عاـ ب, تأسست في قرية باجواش تعنى بنزع السبلح النووي
وذلؾ كمقياس لمجدية في نزع السبلح ومنع  , إلى بدء العمؿ بمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية ٜٕٓٓ

االنتشار وضرورة تقديـ الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية المساعدة لبدء سرياف ىذه المعاىدة مف خبلؿ تقديـ 
 ,الدعـ واإلمكانيات إلنشاء وتشغيؿ نظاـ المراقبة الدولية التابع لمنظمة معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية

 : نظرالممزيد 

The 58th Pugwash Conference, Justice, Peace and Nuclear Disarmament, The Hague, 

The Netherlands,17-20 April 2009,Report of Working Group 1, Nuclear Disarmament, 

Nonproliferation, and the 2010 NPT Review Conference, Conveners: Sverre Lodgaard 

and Wael Al Assad ,Rapporteur: Martin Butcher . 
 .ٜٗص مرجع سبؽ ذكره, ميسوف عبد الغفور, -ٕ
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ماظـقة مبناء متدابري مأوالم: م م مم م م مم م م م م م م م م م ًم م كؿ نشاط  »بتدابير بناء الثقة في مجاؿ األسمحة النووية  يقصدم:م
دات والتعيدات المتبادلة المقرونة بالتدابير الفعالة والفعمية بيف الدوؿ في مجاؿ يتصؿ بالمعاى

األمف القومي التي يقصد بيا زيادة الثقة في حسف نيات الخصـو مف القائميف أو المحتمميف 
طمأنينة فيما في مجاؿ استخداـ السبلح النووي أو التيديد بو, بحيث تستطيع الدوؿ زرع ال

مف خبلؿ استبعاد إمكانية استخدامو لحيف التوصؿ إلى نزعو بصورة لخوؼ بينيا, ونزع ا
يجاد الثقة «ٔعامة وشاممة                                                                        . وتيدؼ تدابير بناء الثقة إلى تعزيز السمـ واألمف الدولييف وا 

بلقات الدولية, ومنع استخداـ القوة العسكرية والتيديد وتحسيف التفاىـ وزيادة االستقرار في الع
يجاد مناخ سياسي ونفسي يقمؿ مف حدة التنافس والصراع والتسمح وزيادة إجراءات                                                                                  بيا وا 
التحقؽ مف نزع األسمحة, إضافة إلى أنيا تعتبر وسيمة مف وسائؿ ضبط النفس في حالة 

ي ومخالفة لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة؛ اتخاذ قرارات سياسية تتعارض مع قواعد السموؾ الدول
                                                                                    لذلؾ فإف  تدابير بناء الثقة عبارة عف إجراءات مف شانيا أف تشجع نحو الثقة وقياـ عبلقات 
مستقرة بيف أطراؼ المجتمع الدولي مف خبلؿ إزالة عوامؿ التوتر وأسباب عدـ الثقة والخوؼ 

التوترات مف المستويات العالية والمتزايدة التي تسيـ جميعيا في زيادة احتماالت النزاع وتقميؿ 
 مف األسمحة النووية وتجاربيا, كما تعزز عممية الحد مف األسمحة ونزع السبلح, وقد أكدت

بشكؿ صريح وضمني عمى ضرورة إجراءات تدابير معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية 
ة أو االلتفاؼ عمييا ومف بناء الثقة مف أجؿ منع أي خرؽ مف الدوؿ األطراؼ في المعاىد

ىذه اإلجراءات تعيد الدوؿ األطراؼ بالتعاوف مع بعضيا مف خبلؿ سمطتيا الوطنية لتيسير 
التحقؽ مف االمتثاؿ وتسييؿ االشتراؾ في تبادؿ ممكف يتعمؽ بالتكنولوجيات المستعممة في 

 .  ٕالتحقؽ مف االمتثاؿ لممعاىدة
 / مف الفرع /ىاء/ (ٛٙالمادة الرابعة ) الفقرة /ويقصد بتدابير الثقة المنصوص عمييا في 

تحقيؽ ىدفيف أساسييف األوؿ المساىمة في التوصؿ في الوقت المناسب إلى تبديد أي قمؽ 
يتعمؽ باالمتثاؿ ينشأ مف التفسير الخاطئ المحتمؿ لبيانات التحقؽ المتصمة بتفجيرات 

                                                           
خميؿ إسماعيؿ الحديثي, معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية, المسار والمستقبؿ في ضوء المؤتمر  -ٔ

, ٖٜٜٔسنة , ٘ٚالعدد , مجمة المستقبؿ العربي, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت ,االستعراضي الرابع
 .ٛٗص

 . ٕٚ٘-ٕٙ٘, صمرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٕ
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ؽ بالمساعدة في معايرة المحطات كيميائية, أما الثاني فيو ىدؼ ذو طابع أكثر تقنية يتعم
مف الشبكات المكونة لنظاـ الرصد الدولي. ويبيف الجزء الثالث مف   ً ا  التي تشكؿ جزء

البروتوكوؿ الممحؽ بالمعاىدة الطابع الطوعي لنظاـ تدابير بناء الثقة والمكونات الرئيسة ليذا 
ي تستخدـ مادة ناسفة تكافئ النظاـ وىي عمميات تبادؿ البيانات عف التفجيرات الكيميائية الت

تفجر دفعة واحدة, ومف المقرر أف تكوف ىناؾ  T.N.T( طف أو أكثر مف مادة الػٖٓٓ)
 :ٔأربعة تدابير منفصمة كاآلتي

 .اإلببلغ عف األحداث المنفردة - أ

 اإلببلغ السنوي عف األحداث.  - ب
 زيارة المواقع. -ج
 تفجيرات المعايرة. -د

         ٜٜٜٔدورتيا التاسعة المنعقدة في آب/أغسطس  وقد اعتمدت المجنة التحضيرية في
ووافقت عمى  ,«المبادئ التوجييية واستمارات اإلببلغ الخاصة بتنفيذ تدابير بناء الثقة  »

ً                                     ة  بذلؾ الظروؼ التقنية األساسية البلزمة ئإنشاء قاعدة بيانات عف التفجيرات الكيميائية ميي
. وقد حاولت معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب ٕفاذ المعاىدةلتنفيذ نظاـ تدابير بناء الثقة بعد ن

النووية إعطاء مجاؿ واسع لتدابير بناء الثقة, وىي تتميز بذلؾ عف المعاىدات األخرى في 
ىذا المجاؿ, حيث ربط البروتوكوؿ الممحؽ بالمعاىدة بيف فاعمية وضماف تنفيذ تدابير بناء 

 اـر ألحكاـ المعاىدة.الثقة وبيف خمؽ نظاـ تحقؽ كؼء وامتثاؿ ص
مثاغوام:ماضرتاحماظؿعدؼالتمواملواصقةمسلوهامعنماظدولماألررافم: مم م م م م م مم م م مم مم م ممم م م م مم م م م م م م م مم م م م م م مم مم م م م م مم مًم م ممم

                 عمى أن و ) في أي الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  معاىدة ( مفٔنصت المادة السابعة )ؼ
وقت بعد بدء نفاذ ىذه المعاىدة يجوز ألي دولة طرؼ أف تقترح إدخاؿ تعديبلت عمى ىذه 

                                   ً                             البروتوكوؿ أو عمى مرفقاتو ويجوز أيضا  ألي دولة طرؼ أف تقترح إدخاؿ  المعاىدة أو عمى
( عمى البروتوكوؿ أو مرفقاتو....(. وبذلؾ فقد سمحت المعاىدة لمدوؿ ٚ           ً          تغييرات وفقا  لمفقرة )

األطراؼ بعد دخوليا حيز النفاذ أف تقترح إدخاؿ تعديبلت أو تغييرات عمى المعاىدة أو 
لتطوير أحكاـ المعاىدة وضماف التنفيذ األمثؿ لبنودىا. ويتطمب عقد البروتوكوؿ أو مرفقاتو 

                                                           
1 - CTBT-ART.XIV/2001/3. 
2 -  CTBT/WGB-9/1/ANNEX II. 
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مؤتمر التعديؿ أغمبية الدوؿ األطراؼ بشرط عدـ وجود دولة طرؼ يمكف أف تدلي بصوت 
, وحسب ٔسمبي إزاء المقترح, ويممؾ ىذا المؤتمر الحؽ في النظر واعتماد التعديؿ المقترح

بتعديؿ ما إلى المدير العاـ الذي يقـو بدوره بتعميمو    ُ             ( ي بمغ أي مقترح ٖالمادة السابعة )ؼ
عمى الدوؿ األطراؼ واألميف العاـ لؤلمـ المتحدة بوصفو األميف عمى وديعة المعاىدة, 
ويمتمس آراء الدوؿ األطراؼ فيما إذا كاف ينبغي عقد مؤتمر تعديؿ لمنظر في المقترح أـ ال؟, 

     ً  ( يوما  ٖٓالمدير العاـ خبلؿ فترة ال تتجاوز ) فإذا قامت أغمبية مف الدوؿ األطراؼ بإخطار
                                                                                         بعد تعميـ المقترح بتأييدىا لمواصمة النظر فيو  فإف  المدير العاـ يدعو إلى عقد مؤتمر تعديؿ 
تدعى إليو جميع الدوؿ األطراؼ, وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ عقد مؤتمر التعديؿ قبؿ 

تعديؿ المقترح , ويعقد مؤتمر التعديؿ فور      ً              ( يوما  عمى تعميـ الٓٙانقضاء مدة تقؿ عف )
انتياء دورة عادية لممؤتمر, ما لـ تطمب جميع الدوؿ األطراؼ المؤيدة لعقد مؤتمر التعديؿ 

     ً                 ( يوما  عمى إيداع صكوؾ ٖٓويبدأ نفاذ التعديبلت بعد انقضاء ) عقده في وقت أسبؽ
.وقد ٕفي مؤتمر التعديؿ التصديؽ أو القبوؿ مف قبؿ جميع الدوؿ التي أدلت بصوت إيجابي

                                      بالمرونة في ىذا الجانب, حيث أدركت أف  معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية تميزت 
الدوؿ األطراؼ كيانات سياسية تخضع لتغييرات أمنية واقتصادية وسياسية وتقنية مع تطورات 

نتاج األسمحة ً      النووية, وبناء  عمى                                                                      النظاـ الدولي والتكنولوجيا, وال سيما فيما يتعمؽ بتطوير وا               
ذلؾ تركت المعاىدة المجاؿ لمدوؿ األطراؼ في إبداء آرائيا بشأف تطويرىا مف خبلؿ تقديـ 
                                    ُ                                               مقترحاتيا في تعديؿ بعض أحكاميا التي ت ؤخذ بالحسباف, ويتوالىا مؤتمر التعديؿ بالمناقشة 

رة وموافقة الدوؿ والدراسة وبياف إمكانية أو عدـ إمكانية تطبيقيا وتبنييا مف خبلؿ المشاو 
 .ٖاألطراؼ جميعيا

 : ٗأما إجراء التغييرات المقترحة فيتـ عمى الشكؿ اآلتي 
يتـ إرساؿ نص التغييرات المقترحة إلى المدير العاـ مصحوبة بالمعمومات البلزمة,   -ٔ

ويجوز ألي دولة طرؼ ولممدير العاـ تقديـ أية معمومات إضافية لتقييـ المقترح, بعد ذلؾ 

                                                           
 مف المادة السابعة مف المعاىدة . (ٕ-ٔ) اتالفقر  -ٔ
 مف المادة السابعة مف المعاىدة . (ٙ)الفقرة  -ٕ
 .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ, صمرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٖ
 مف المادة السابعة مف المعاىدة . (ٛ)قرة الف -ٗ
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ير العاـ بإببلغ أية مقترحات ومعمومات مف ىذا القبيؿ إلى جميع الدوؿ يقـو المد
لى األميف العاـ. لى المجمس التنفيذي وا                                                  األطراؼ وا 

     ً                     ( يوما  بعد تسممو لكي يحدد ٓٙيقـو المدير العاـ بتقييـ المقترح خبلؿ فترة ال تتجاوز )  -ٕ
غ المعمومات المتعمقة جميع نتائجو الممكنة بالنسبة ألحكاـ المعاىدة وتنفيذىا, ويبم

 لممجمس التنفيذي والدوؿ األطراؼ.

في ضوء جميع المعمومات المتاحة يدرس المجمس التنفيذي المقترح بما يتبلءـ مع   -ٖ
     ً                     ( يوما  بإببلغ الدوؿ األطراؼ ٜٓضماف بقاء وفاعمية المعاىدة, ويقـو في مدة ال تتجاوز)

فييا, وتشعر الدوؿ األطراؼ  جميعيا بتوصيتو مصحوبة باإليضاحات المناسبة لمنظر
 ( أياـ.ٓٔباالستبلـ خبلؿ )

                                                                              ً  إذا أوصى المجمس التنفيذي الدوؿ األطراؼ باعتماد المقترح, يعتبر ىذا المقترح موافقا    -ٗ
     ً                        ( يوما  بعد تسمـ التوصية, أما ٜٓعميو إذا لـ تعترض عميو أية دولة طرؼ في غضوف )

     ً                           مرفوضا  إذا لـ تعترض أي دولة طرؼ  إذا أوصى المجمس التنفيذي برفض المقترح يعتبر
      ً                   ( يوما  بعد تسمـ التوصية.ٜٓعمى الرفض في غضوف )

                                                                              إذا لـ تقترف توصية المجمس التنفيذي بالقبوؿ المطموب فإف  المؤتمر يتخذ في دورتو   -٘
المقترح مسألة موضوعية, بما في ذلؾ تقرير فيما إذا كاف ىذا  كاف             ً        المقبمة قرارا  كما لو

بمتطمبات التغيير وأحكامو وفيما إذا كاف يخضع لمبنود المسموح بيا لمتغيير المقترح يفي 
وفي المرفقيف األوؿ والثاني  المنصوص عمييا في الجزء األوؿ والثالث مف البروتوكوؿ

                                                                           البروتوكوؿ, وبعبارة أخرى فإف  األحكاـ التي تخضع لمتغيير بموجب نص ىذه الفقرة مف 
مركز البيانات الدولي لما ليا مف عبلقة بتدابير المراقبة  ىي نظاـ الرصد الدولي ووظائؼ

والرصد التي يؤثر فييا جميع ما يحدث مف تطورات عممية وتكنولوجية مف أجؿ تنفيذ 
 .        ً                      سباف طبقا  لمتطورات التكنولوجيةأمثؿ لممعاىدة وتدابير بناء الثقة التي يجب أخذىا بالح

جميعيا بأي قرار يتخذ بشأف ىذا المقترح ويبدأ يقـو المدير العاـ بإخطار الدوؿ األطراؼ   -ٙ
     ً           ( يوما  مف تاريخ ٓٛٔنفاذ التغييرات التي تتـ الموافقة عمييا بالنسبة لمدوؿ األطراؼ بعد )

 .ٔإخطارىا بيا ما لـ يقرر المجمس التنفيذي أو المؤتمر بمدة أخرى مف الوقت

                                                           
 مف المادة السابعة مف المعاىدة. (ٛ)الفقرة  -ٔ
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مدوؿ األطراؼ إجراء تعديبلت عمى                                                      إضافة إلى إجراءات التعديؿ المذكورة أعبله, فإن و يمكف ل
المعاىدة مف خبلؿ بعض الوسائؿ واإلجراءات بضمنيا مؤتمرات المراجعة الدورية التي تقع 

 مسؤولية إجراء اإلصبلح والتعديؿ وااللتزاـ فييا عمى عاتؽ مؤتمر الدوؿ األطراؼ.
                   فإن و لكؿ دولة طرؼ / مف المادة التاسعة مف المعاىدة ٖ-ٕ                         , فإن و وبموجب الفقرتيف /    ً  أخيرا  

الحؽ في االنسحاب إذا ما طرأت أحواؿ استثنائية متعمقة بموضوع المعاىدة مف شأنيا 
المساس بمصالحيا العميا, وىذا الحؽ جزء مف ممارستيا لسيادتيا الوطنية, وفي حالة 
االنسحاب تقـو الدولة الراغبة بإخطار الدوؿ األطراؼ جميعيا والمجمس التنفيذي ومجمس 

                                                             ً                  مف التابع لؤلمـ المتحدة واألميف العاـ عمى أف يتضمف االنسحاب بيانا  باألحواؿ والظروؼ األ
                                                                      االستثنائية التي ترى الدولة الراغبة باالنسحاب أن يا تمس مصالحيا العميا.

مثاظـامم:متدابريماظؿققق: م م م م مم مم م م م م مم مم م  ممم

مف أىـ            ً وواحدا  الشامؿ لمتجارب النووية  معاىدة الحظر                 ً            يعتبر التحقؽ جزءا  ال يتجزأ مف
أحكاميا, وتقع عميو ميمة التحقؽ مف تنفيذىا عف طريؽ تطبيؽ نص البروتوكوؿ الممحؽ 
بالمعاىدة ومرفقاتيا. والمقصود بالتحقؽ ىو عممية تحديد ما إذا كانت الدوؿ األطراؼ تمتثؿ 

, وذلؾ مف خبلؿ تجميع معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية اللتزاماتيا بموجب
يجري معاىدة الحظر الشامؿ  ت وتقرير ما إذا كانت األحكاـ التي نصت عميياالمعموما

                                                                                  ً تنفيذىا وذلؾ بمنع الدوؿ األطراؼ مف إجراء تجارب تفجيرات نووية في أي بيئة كانت ووفقا  
 :ٔويستند التحقؽ إلى اعتبارات قانونية وسياسية وتقنية. لما ىو منصوص عميو في المعاىدة

 وتمتـز بموجبيا الدوؿ بالتنفيذ الكامؿ لبللتزامات المتفؽ عمييا بما  االعتبارات القانونية :
 فييا السماح بالتحقؽ مف االمتثاؿ وحسـ المخاوؼ مف عدـ االمتثاؿ بشكؿ مرضي.

 وتتأكد مف خبلؿ الترتيبات التعاونية المصاحبة لتنفيذ االلتزامات  االعتبارات السياسية :
لتحقؽ المتصفة بدرجة عالية مف التدخؿ مثؿ عمميات المتفؽ عمييا, بما فييا ترتيبات ا

ً        ً          ً                     التفتيش الموقعي, وتأخذ ىذه االلتزامات شكبل  قانونيا  أو أخبلقيا  حسبما تقتضيو طبيعة                                         
                                االتفاقات التي تـ  التوصؿ إلييا.

                                                           
 . ٕٕٚ- ٕٔٚ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٔ
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 حيث تمعب الخبرة الفنية والعممية والتكنولوجية دورا  بارزا  في رصد االعتبارات التقنية :         ً      ً                                                  
االلتزامات المتفؽ عمييا, والتطور في مجاؿ تكنولوجيا التحقؽ األمر الذي يمثؿ تنفيذ 

ً       ً                                                                      عامبل  أساسيا  في إبراـ اتفاقات الحد مف األسمحة النووية ونزع السبلح النووي وتنفيذىا,     
ً     ً     فضبل  عف أف  التعاوف الدولي في تطوير تكنولوجيات التحقؽ يمثؿ عامبل  ميما  مف                                                             ً   

 ىدة كونو يضع األساس لمثقة المتبادلة بيف الدوؿ األطراؼ جميعيا.عوامؿ االمتثاؿ لممعا
                                ً      ً                                              وقد أعطت المجنة التحضيرية اىتماما  كبيرا  لمتطمبات وفعاليات التحقؽ المطموبة مف ناحية, 

, وتقع ٔمف ناحية أخرىمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  ولممفتشيف الفنييف لمنظمة
كاـ التحقؽ وسبؿ تنفيذىا, لما لذلؾ مف أىمية في العمؿ الفني عمى عاتؽ المجنة مسؤولية أح

والقانوني والسياسي لتنفيذ المعاىدة مف قبؿ الدوؿ األطراؼ عمى حد سواء, ومف أىـ 
مسؤوليات المجنة إنشاء مركز البيانات الدولي في إطار األمانة الفنية المؤقتة, واإلعداد 

ثبات صبلحيتو. لمتشغيؿ التدريجي لممركز مف أجؿ اإلعدا                                                د لبلختبار الكامؿ النطاؽ لممركز وا 
                                                                            ورغـ أف  تقييـ نظاـ التحقؽ الخاص بالمعاىدة غير منصوص عميو في أحكاـ معينة مف 
                                                                                      المعاىدة, فإف  المجنة واألمانة الفنية المؤقتة تقوماف بتطوير مفيـو التقييـ كجزء مف نظاـ 

اعتبارات االستفادة القصوى مف األمواؿ التحقؽ, ويتعمؽ التقييـ بالنوعية والكفاءة وب
المصروفة, وىذه كميا عوامؿ ذات أىمية أساسية لمدوؿ الموقعة, وقد جرى تطوير برنامج 

 التقييـ عمى مساريف أساسييف ىما:
 وضع وتنفيذ إطار شامؿ لمتقييـ المستمر ألنشطة التحقؽ. -أ

 لتابع لممعاىدة. إنشاء نظاـ مستداـ لضماف النوعية خاص بنظاـ التحقؽ ا -ب
 وقد وضعت المادة الرابعة مف المعاىدة عناصر وضوابط تستند عمييا أنشطة التحقؽ: 
 عناصر التحقؽ:  -أ 

                                                             ( مف المعاىدة عمى أن و ) مف أجؿ تأميف التحقؽ مف االمتثاؿ ليذه ٔنصت المادة الرابعة )ؼ
 المعاىدة ينشأ نظاـ لمتحقؽ يتألؼ مف العناصر التالية:

 د دولي.نظاـ رص 

                                                           
1-Comprehensive nuclear – test ban  treaty, preparatory commission for the 

comprehensive nuclear – test ban  treaty organization .(www.un.org/depts./dda/ctbt) 

ctbt-htm). 

http://www.un.org/depts./dda/ctbt
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 .التشاور والتوضيح 

 .عمميات التفتيش الموقعي 

 .تدابير بناء الثقة 

                                                       ً                          وعند بدء نفاذ ىذه المعاىدة يجب أف يكوف نظاـ التحقؽ قادرا  عمى استيفاء شروط التحقؽ 
 المنصوص عمييا في ىذه المعاىدة (.

 شروط وضوابط التحقؽ: -ب 
 ردة ومؤكدة, وىذه يجب أف تستند أنشطة التحقؽ إلى معمومات موضوعية مج

متوافرة مف سبؿ  المعمومات يقـو بتييئتيا مركز البيانات الدولي إلى جانب معمومات
الوطنية, بحيث تكوف ىذه المعمومات قادرة عمى تحديد حاالت ووسائؿ الرقابة 

 االختراؽ وعدـ االمتثاؿ لممعاىدة بشكؿ دقيؽ.
 لسيادة الدوؿ األطراؼ  يجب أف تنفذ أنشطة التحقؽ عمى أساس االحتراـ الكامؿ

ً                                                    وبطرؽ أقؿ تدخبل  قدر اإلمكاف, بحيث تضمف اإلنجاز الفعاؿ والمحدد ألىداؼ               
معاىدة الحظر  المعاىدة وعدـ خمؽ توترات بيف الدوؿ األطراؼ مف جية, ومنظمة

 .مف جية أخرىالشامؿ لمتجارب النووية 
   عمييا واجبات في اتخاذ                                                          مثمما لمدوؿ األطراؼ حقوؽ في احتراـ سيادتيا الوطنية, فإف

إجراءات وطنية وجماعية مف شأنيا أف تفي بمتطمبات التحقؽ واالمتناع عف أي سوء 
 معاممة لحؽ التحقؽ مف التنفيذ.

  إف  الدوؿ األطراؼ ممزمة بموجب أحكاـ المعاىدة باتخاذ جميع التدابير مف خبلؿ                                                                        
واالمتثاؿ الصاـر  سمطتيا الوطنية التي مف شأنيا أف تضمف تيسير ميمة التحقؽ

لممعاىدة, مع األخذ بعيف االعتبار حؽ كؿ دولة في استخداـ المعمومات التي تحصؿ 
عمييا بوسائؿ تحقؽ تقنية وطنية عمى نحو يتفؽ مع أحكاـ المعاىدة ومبادئ القانوف 
الدولي, بما في ذلؾ احتراـ حقوؽ الدوؿ األطراؼ األخرى في اتخاذ تدابير وقائية مف 

ية المنشآت الحساسة, ومنع كشؼ المعمومات السرية غير المتعمقة شأنيا حما
بالمعاىدة مع االحتفاظ بسرية المعمومات المتصمة بالمعاىدة التي يتـ الحصوؿ عمييا 

 أثناء أنشطة التحقؽ.
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                                                                              , فإن و يقع عمى عاتؽ األمانة الفنية مسؤولية النيوض بتدابير التحقؽ وبالتعاوف مع     ً  أخيرا  
ؼ لتحقيؽ مقاصد المعاىدة عف طريؽ اتخاذ ترتيبات لتمقي وتوزيع البيانات الدوؿ األطرا

واالحتفاظ بيياكؿ أساسية لبلتصاالت العالمية تناسب ىذه الميمة, والقياـ بتمقي طمبات 
الحصوؿ عمى بيانات مف نظاـ الرصد الدولي, والعمميات الناتجة عف عمميات التشاور 

يانات الدوؿ األطراؼ والمنظمات الدولية واإلشراؼ عمى والتوضيح وتدابير بناء الثقة, وب
تشغيؿ نظاـ الرصد الدولي, وتشغيؿ مركز البيانات الدولي وفؽ كيفيات التشغيؿ لكتيبات 
التشغيؿ, إضافة إلى تجييز وتحميؿ بيانات نظاـ الرصد الدولي مما يتيح التحقؽ الفعاؿ ليذه 

تاحة كؿ البيانات الخاـ المعاىدة, وتبديد القمؽ الناجـ عف عدـ اال                                              متثاؿ في وقت مبكر, وا 
منيا والمجيزة لكؿ الدوؿ األطراؼ وعمى قدـ المساواة وتقديـ المساعدة التقنية لتركيب وتشغيؿ 

 . ٔمرافؽ الرصد ووسائؿ االتصاؿ المتعمقة بيا
مرابعام:متلوؼةماملنازساتمحولماملعاػدةم: مم م م مم م م مم م م مم مم م مم م م مم م م م م مم مًم م م مم

شأنيا شأف أي معاىدة دولية, تضمنت ووية معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب الن         ال شؾ أف  
    ً        ً                                                                         بنودا  وأحكاما  خاصة بتسوية المنازعات التي تعترض تنفيذ أحكاميا, وىذه المنازعات قد تنشأ 
بيف الدوؿ األطراؼ في المعاىدة أو بيف دوؿ أطراؼ مف جية وبيف المنظمة مف جية أخرى, 

                           ً  تسوية مثؿ ىذه المنازعات خاصة  وقد أسندت المعاىدة لممجمس التنفيذي الدور الرئيس في 
فيما يتعمؽ بتسوية نزاع بيف دولتيف أو أكثر يتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ المعاىدة أو عدـ االمتثاؿ 
                                                                   ً                 ليا, أو إساءة استعماؿ الحقوؽ المقررة بموجب أحكاـ ىذه المعاىدة. ووفقا  لممادة الثانية 

ما بشأف عدـ االمتثاؿ  ( يتوجب عمى المجمس التنفيذي دراسة أي قمؽ تثيره دولةٔٗ)ؼ
لممعاىدة, وعمى المجمس أف يتشاور مع الدوؿ األطراؼ المعنية, ولو أف يطمب إذا اقتضى 
ذا رأى                                                                             ذلؾ مف دولة طرؼ ما أف تتخذ تدابير لتصحيح الوضع في غضوف وقت محدد, وا 
المجمس ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لتصحيح الوضع فيمكنو إخطار جميع الدوؿ األطراؼ 

تقديـ توصيات إلى المؤتمر واتخاذ إجراءات حسب االقتضاء لتصحيح الوضع وضماف أو 
االمتثاؿ ألحكاـ المعاىدة. وفي حاؿ نشوب نزاع بيف دولتيف أو أكثر مف الدوؿ األطراؼ أو 
                                                                                  بيف دولة طرؼ أو أكثر والمنظمة يتعمؽ بتطبيؽ أو تفسير ىذه المعاىدة, فإن و يتوجب عمى 

                                                           
 مف المادة الرابعة مف المعاىدة . (ٗٔ)الفقرة  -ٔ
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ً                                                             ا  أف تتشاور بقصد تحقيؽ تسوية سريعة لمنزاع عف طريؽ التفاوض أو األطراؼ المعنية مع
بوسيمة سممية أخرى يختارىا األطراؼ, بما في ذلؾ المجوء إلى األجيزة المختصة التابعة ليذه 
المعاىدة ) المجمس التنفيذي, مؤتمر الدوؿ األطراؼ ( أو المجوء بالتراضي إلى محكمة العدؿ 

. ولما يتمتع بو ٔ                 ً                          ساسي لممحكمة وطبقا  ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة           ً           الدولية وفقا  لمنظاـ األ
     مؤتمر الدوؿ األطراؼ مف أىمية بوصفو الجياز الرئيس لممنظمة, فقد نصت المادة الثانية

                                                            عمى أف  المؤتمر يقـو ) باتخاذ التدابير البلزمة لضماف االمتثاؿ   ]/ )ز(ٕٙالفقرة / [
حالة مخالفة ألحكاـ ىذه المعاىدة(, كما نصت المادة السادسة  لممعاىدة وتصحيح وعبلج أي

                                                                              ( عمى أف  المؤتمر ) ينظر في المسائؿ المتصمة بالمنازعات التي تثيرىا دوؿ أطراؼ, ٗ)ؼ
أو التي يعرضيا المجمس التنفيذي, وينشئ المؤتمر إذا رأى ضرورة لذلؾ أجيزة يعيد إلييا 

                                              يعيد بيذه المياـ إلى أجيزة قائمة (؛ لذلؾ فإف   بمياـ تتصؿ بتسوية ىذه المنازعات أو
                                        ً                                        المؤتمر يتمتع بصبلحية إنشاء ما يراه ضروريا  مف األجيزة الفرعية لممارسة وظائفو بشأف 

ويمكف إجماؿ اإلجراءات تطبيؽ أحكاـ المعاىدة وتسوية أي نزاع قد يحدث عند تنفيذ بنودىا, 
نووية لتسوية المنازعات التي تعترض تنفيذ الحظر الشامؿ لمتجارب المعاىدة  التي تضعيا
 :ٕبنودىا كاآلتي

االعتماد عمى أحكاـ المعاىدة في تسوية أي خبلؼ ينشأ نتيجة تطبيؽ بنودىا          -ٔ
وأحكاميا, والتشاور بيف الدوؿ األطراؼ المعنية بشأف طبيعة اإلجراءات السممية والسريعة 

 التي يجب اتخاذىا لفض النزاع القائـ.

حالة االتفاؽ بيف الدوؿ األطراؼ المعنية بقضية النزاع عمى الوسيمة المثمى إلتباعيا  في -ٕ
                                                                            في فض النزاع  فإف  الدوؿ األطراؼ سوؼ تتجو نحو المجوء إلى أحد األجيزة المناسبة 
لممساعدة في إنياء حالة النزاع القائـ, واألجيزة ىنا إما أف تكوف تابعة لممعاىدة مثؿ 

ذي أو مؤتمر الدوؿ األطراؼ( أو إحالة النزاع بالتراضي إلى محكمة العدؿ )المجمس التنفي
           ً                                                                       الدولية وفقا  لنظاميا األساسي. ويتولى المجمس التنفيذي المسؤولية الكبرى في حؿ النزاع 

 بمساعدة مؤتمر الدوؿ األطراؼ كؿ حسب صبلحياتو المنصوص عمييا في المعاىدة.

                                                           
 مف المادة السادسة مف المعاىدة . (ٕ-ٔ)الفقرات  -ٔ
 .ٜٜٕ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٕ
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ؿ الدولية في تسوية المنازعات التي تنشأ بيف أطراؼ أما فيما يتعمؽ باختصاص محكمة العد
                                        ( مف المعاىدة عمى أف  ) المؤتمر والمجمس ٘المعاىدة, فقد نصت المادة السادسة )ؼ

                               ً                                               التنفيذي يتمتعاف كؿ عمى حده رىنا  بترخيص مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة, بسمطة 
نونية تنشأ في نطاؽ أنشطة استصدار فتوى مف محكمة العدؿ الدولية في أي مسألة قا

                                                                                    المنظمة, ويعقد اتفاؽ بيف المنظمة واألمـ المتحدة ليذا الغرض( مع التأكيد عمى أف  ألجيزة 
المنظمة وال سيما المجمس التنفيذي الدور الرئيس في ترتيب ودراسة وعقد مثؿ ىذه االتفاؽ 

 ٘ٔ               رة إلى أن و في    ً                         ً                            طبقا  لصبلحياتو المخوؿ بيا وفقا  ألحكاـ المعاىدة, وتجدر اإلشا
معاىدة  بدأ نفاذ اتفاقية تنظيـ العبلقة بيف المجنة التحضيرية لمنظمة ٕٓٓٓحزيراف/يونيو 

واألمـ المتحدة بعد إقرارىا مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ الحظر الشامؿ لمتجارب النووية 
راف/يونيو حزي ٘ٔتاريخ  ٗ٘/ٕٓٛ/ بموجب قرارىا رقـ ٗ٘المتحدة في جمستيا العامة الػ/

ٕٓٓٓٔ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- United Nations ,general assembly ; Resolution No. A/RES/54/ 280, 30 June 2000. 
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ماظرابعاظفرعم

ماظنووؼةععاػدةماحلظرماظشاعلمظلؿفاربممومتقوم

 

حظيت مسألة الحظر الشامؿ عمى إجراء التجارب النووية باىتماـ كبير عمى الصعيد الدولي, 
َ                                                                          ولـ تحظ  أي مسألة أخرى في ميداف نزع السبلح بذلؾ القدر مف االىتماـ والنقاش والدراسة        

فاوض, كالذي حظيت بو قضية التجارب النووية التي ظمت تمثؿ واحدة مف األىداؼ والت
                        ً                                                       الرئيسة لؤلمـ المتحدة بدءا  مف عقد الخمسينيات مف القرف الماضي, حيث اتخذت الجمعية 
العامة عشرات القرارات بخصوص ىذا الموضوع, وىو ما يفوؽ بكثير عدد القرارات التي 

     ً     ( عاما  مف ٓٗف قضايا نزع السبلح, وبعد مرور أكثر مف )اتخذت بشأف أية قضية أخرى م
                                                                           ُ     المفاوضات الطويمة والمعقدة والشاقة في مؤتمر نزع السبلح والييئات التي سبقتو أ نجزت 

 .ٔمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية
لـ تدخؿ حيز التنفيذ حتى اآلف بسبب عدـ معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية      إف  

يؽ عمييا مف بعض الدوؿ التي تمتمؾ قدرات ومنشآت نووية, ولوجود توترات التصد
, حيث ال تزاؿ الواليات المتحدة األمريكية ٕوصراعات إقميمية في بعض المناطؽ مف العالـ

متمسكة بعدـ التصديؽ عمييا وكذلؾ اليند وباكستاف مما يقمؿ مف أىمية مشاعر التفاؤؿ مف 
معاىدة       ً                             , خاصة  وأف  دوؿ العالـ تتطمع لدخوؿٖالقميمة القادمة تنفيذ المعاىدة في السنوات

نياء سباؽ الحظر الشامؿ لمتجارب النووية                                                            حيز التنفيذ ألىميتيا في الحد مف التسمح النووي وا 
ىذا التسمح ودعـ مبادئ الحد مف االنتشار النووي الذي سيؤدي إلى تحقيؽ نزع السبلح 

 . ٗالنووي في العالـ
المعاىدة ستضع نياية لجميع التفجيرات النووية في أية بيئة كانت حيث تتعيد كؿ            وال شؾ أف  

دولة طرؼ بعدـ إجراء أي تفجير مف تفجيرات تجارب األسمحة النووية أو أي تفجير نووي 
                                                           

 .ٖٗٓ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٔ
 .ذكره خضر الدىراوي, مرجع سبؽ -ٕ
كوريا الشمالية ( ولـ يصدؽ  ,باكستاف ,لـ يوقع عمى المعاىدة كؿ مف ) اليند ٕٔٔٓ/ٙ/ ٗٔ تاريخ حتى -ٖ

الموقع الرسمً  انظر، )مصر إندونيسيا, إيراف, الصيف, إسرائيؿ, ريكية,األم) الواليات المتحدة  عمييا كؿ مف

 . www.ctbto.orgللمعاهدة على شبكت اإلنترنت 
4-John Deutch ,op.cit , p 57.  
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آخر سواء لؤلغراض السممية أو العسكرية, أو التسبب في إجرائو أو التشجيع عميو أو 
, وقد تشكؿ ىذه المعاىدة فيما لو دخمت حيز التنفيذ خطوة ٔكانتالمشاركة فيو بأية طريقة 

جيدة, ولكنيا ليست كافية باتجاه نزع السبلح النووي, حيث يمكف التحقؽ مف االلتزاـ بأحكاـ 
المعاىدة باالستناد إلى عدد مف الضمانات التي تمكف كؿ دولة طرؼ في المعاىدة أف تتأكد 

بأحكاميا عف طريؽ التفتيش الموقعي, أو عف طريؽ نظاـ  مف التزاـ الدوؿ األطراؼ األخرى
الرصد الدولي الذي يستطيع تسجيؿ االىتزازات تحت األرضية وفي البحار وفي اليواء, 

ٍ                       ؛ لكف ىذا غير كاؼ  فقد كاف يؤمؿ أف يكوف الفضاءالمشعة المطمقة في  وكشؼ النظائر                 
ً             الحظر شامبل  كما جاء في  لتجارب النووية عمى اختبلؼ المعاىدة, بحيث يشمؿ اعنواف          

                                                                                 أنواعيا وليس التفجيرات النووية فقط, ألف  إنياء التفجيرات لف ينيي السباؽ نحو تطوير 
وتحسيف تكنولوجيا األسمحة النووية عف طريؽ إجراء تجارب مخبرية غير تفجيرية ؛ بؿ 

 " ؟.            ً " شاممة حقا  لمعاىدة قد ال تكوف                                        سيؤجج ىذا السباؽ, وبناء عميو فإف  ىذه ا
        ً       شاممة حقا  وتفي معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية وبصرؼ النظر عما إذا كانت  

ً       بالمطموب مف حيث نظاميا أـ ال ؟ فإف  جدواىا تتوقؼ عمى دخوليا حيز التنفيذ أصبل , فقد                                                                           
                                                                                أعمنت بعض الدوؿ صراحة إن يا لف توقع عمى المعاىدة ألف  ليا بعض االعتراضات عمييا 

اليند" أو بسبب الظروؼ األمنية في منطقتيا " كباكستاف" ويضاؼ إلييما كوريا الشمالية " ك
ف وقعت عمى                                                                              التي لـ توقع عمى المعاىدة وال يعرؼ موقفيا منيا. وىناؾ دوؿ أخرى وا 
                                                                                       المعاىدة فإف  بعضيا قد ال يصدؽ عمييا مثؿ ) فيتناـ, كولومبيا, الكونغو, إندونيسيا, إيراف, 

       (. ٕيؿ, الصيف, الواليات المتحدة األمريكيةمصر, إسرائ
                                                           

1- United Nations , General Assembly , document No ,A/50/1027. 
 George Shultz, William Perry, Henryدعا كؿ مف ) ٕٚٓٓفي شير كانوف الثاني/يناير  -ٕ

Kissinger, Sam Nunn  الواليات المتحدة إلى العمؿ باتجاه خمؽ عالـ خاؿ مف األسمحة النووية والتصديؽ )
 Mikhailدعا  ٕٚٓٓ/ ٔ/  ٖٔ      ً     وتحديدا  في  والشامؿ لمتجارب النووية, وفي الشير نفس عمى معاىدة الحظر

Gorbachev اقترح وزير الدفاع األمريكي  ٕٚٓٓ/ ٔٔ/ ٜٔوفي  ,ه المعاىدةالدوؿ النووية لمتصديؽ عمى ىذ
معاىدة حظر شامؿ لمتجارب  John Deutchومدير االستخبارات المركزية األمريكية  Harold Brownالسابؽ 

ً                     النووية لمدة خمس سنوات بدال  مف االتفاقية الحالية  Georgeجدد ) ٕٛٓٓمف عاـ  /ينايروفي كانوف الثاني ,                         

Shultz, William Perry, Henry Kissinger Sam Nunn  نداءاتيـ لمواليات المتحدة لمتصديؽ عمى )
المدير  Siegfried Heckerفي شيادتو أماـ مجمس الشيوخ األمريكي دعا  ٕٛٓٓ/ٗ/ٖٓوفي  ,المعاىدة 
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                                    بأف  قدرتيا عمى دعـ المبادئ الدولية معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  ويرى أنصار
في مواجية األسمحة النووية حيوية لجيود الحد مف االنتشار النووي عمى مستوى العالـ حتى 

                                      ثمة ضرورة الختبارات أخرى لمتأكد مف أف                                           ولو كانت ىناؾ تأكيدات بأن و لف تكوف ىناؾ
                             المعاىدة يصروف عمى أن و ال بد  ي                                                تأميف المخزوف النووي مشكوؾ فيو, في حيف أف  معارض

مف أف يسمح بإجراء اختبار لمسبلح النووي لمتأكد مف سبلمة وأماف المخزوف االحتياطي 
دارتو لدى الدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية ماؿ أىـ االنتقادات ونقاط الضعؼ ويمكننا إج .ٔ                                          وا 

 باآلتي: معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية التي تعاني منيا
عدـ قدرة المعاىدة عمى تحريـ التجارب النووية بشكؿ شامؿ وحقيقي, وىو اليدؼ  -ٔ

األساس الذي نصت عميو المعاىدة, بسبب قدرة الدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية وخاصة 
حدة وروسيا بموجب التقنية والتكنولوجيا النووية المتطورة التي تممكيا عمى إجراء الواليات المت

تجارب نووية شبو حاسمة عف طريؽ المحاكاة بالكمبيوتر داخؿ المختبرات النووية لتطوير 
                          ً     ً                                 , حيث تمعب ىذه التقنية دورا  ميما  في تطوير تصاميـ األسمحة النووية ٕترسانتيا النووية

                                                                      دؿ عمى أف  المعاىدة قد تجاىمت األخذ ببعض التقنيات في ىذا المجاؿ بالرغـ وىذا ي ٖالجديدة
مف نصيا عمى اعتماد أي تطورات أو تقنية عممية جديدة تساعدىا في تنفيذ بنود المعاىدة 
   ً                                                                                    خاصة  في المادة الرابعة منيا أي أف المعاىدة لـ تستطع أف تربط ما بيف التطورات التقنية في 

والمجاالت العممية المرتبطة بقضية التفجيرات النووية والتي ليا عبلقة كبيرة مجاؿ الكمبيوتر 
 .ٗبمسألة مدى تطبيؽ المعاىدة

                                                                                                                                                          

ووية   الوطني األمريكي إلى التصديؽ عمى معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب الن Los Alamosالسابؽ لمختبر 
                                                            Jonathan Medalia , op.cit, P18:انظرلممزيد 

1-John Deutch, op.cit, p 57.  
قامت الواليات المتحدة بإجراء تجربتيف شبو حاسمتيف في موقع إجراء التجارب النووية التابع ليا في صحراء  -ٕ

بحجة الحفاظ عمى سبلمة مخزوناتيا مف األسمحة  ٜٜٚٔأيموؿ/سبتمبر  ٛٔتموز/يوليو وي مف  الثاننيفادا في 
 النووية واعتماديتيا.

3-Eric Arnett, Implementing the Comprehensive Test Ban New Aspects of Definition, 

Organization and Verification, op.cit, p 40. 
4-Eric Arnett, The Comprehensive Nuclear Test – Ban Treaty , SIPRI , Yearbook , 

1997 Armament ,Disarmament and International Security ,Oxford University Press , 

New York 1998,  p 410 .     
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الوضع النووي القائـ والفوضى النووية الناتجة عف تقسيـ العالـ إلى أقمية معاىدة تكرس ال -ٕ
ت عميو كؿ مف نووية محتكرة لمسبلح النووي وأكثرية غير حائزة ليذا السبلح, وىو ما أكد

, حيث أكدا عمى عدـ انضماميما ٜٜٛٔوباكستاف بعد إجراء تجاربيما النووية عاـ  ٔاليند
 , ولـ تتضمف تدابير لنزع السبلح النووي بصورة شاممة ونيائية. ٕليذه المعاىدة كونيا تمييزية

المؤيد عضو مؤتمر نزع السبلح لفترة طويمة و  "  "Victor. W. Sidelوىو ما أكده الدكتور 
بدوف تحرؾ حقيقي مف قبؿ الدوؿ الحائزة  »لمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية بقولو 

                                                                                     لؤلسمحة النووية نحو إبطاؿ األسمحة النووية, فإف  معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية في 
د عمى شكميا الحالي تسمح باالنتشار العمودي مف قبؿ الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية, وتساع

 .بقاء احتكار السبلح النووي مف قبؿ ىذه الدوؿ
               ً                   , لذلؾ كاف لزاما  أف يعقد إلى جانب «ٖ                                                   والحقيقة أن و قد يشتد سباؽ التسمح النووي فيما بينيا

ىذه المعاىدة معاىدة لنزع األسمحة النووية وبشكؿ نيائي وعمى مراحؿ إضافة إلى معاىدة 
تقاؿ البموتونيـو واليورانيـو شديدي التخصيب المذيف لوقؼ إنتاج المواد االنشطارية لمنع ان

يستخدماف في صنع األسمحة النووية, ووضع ىذه المواد تحت رقابة دولية صارمة وفعالة, 
ومعالجة المواد النووية الناتجة عف تفكيؾ األسمحة النووية مف قبؿ الدوؿ الحائزة ليا, ووضع 

                                                           
نظاـ  وقائع اجتماع الخبراء حوؿ ,ىيئة الطاقة الذرية المصرية ,في تونس الييئة العربية لمطاقة الذرية -ٔ

صالح  ,بإشراؼ عبد الوىاب عبد الرزاؽ, الضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى المستوييف القطري واإلقميمي
 .ٕٗٓص ,ٜٜٛٔالييئة العربية لمطاقة الذرية, , محمد المشري, تونس

لمترسانة سبؽ لحكومة كوريا الشمالية أف حاججت الواليات المتحدة قبؿ سنوات عف شريعة الحماية األمريكية  -ٕ
, بينما تيدد كوريا وتتوعدىا لمجرد سعييا إلى  النووية اإلسرائيمية رغـ أنؼ االتفاقيات والقوانيف والقرارات الدولية

, فجاء الرد األمريكي الرسمي قائبل: "إسرائيؿ حالة خاصة                                                ً تطوير تقنيات ومعارؼ نووية الستخدامات سممية أساسا  
يا                                                                        المعتمدة لمدوؿ األخرى"! وىنا ردت كوريا عمى تبلحؽ التيديدات األمريكية بأن  في العالـ ال تنطبؽ عمييا القواعد 

ولذلؾ لف تتردد في السعي إلى إنتاج سبلح نووي يحمييا مف   لف تقبؿ التمييز والنفاؽ والتعامؿ بمعايير مزدوجة
و لـ يعد                            اميتيا الواليات المتحدة أن  قد أبمغت حميفتيا وح                          ً حكومة كوريا الجنوبية أيضا          بؿ إف   ؛ التيديدات األمريكية

مف المقبوؿ لشعوب كثيرة منح الترسانة النووية اإلسرائيمية حصانة أمريكية بينما تفرض العقوبات وتطمؽ التيديدات 
إسرائيؿ     ف  إفي حاالت دوؿ أخرى, لكف الواليات المتحدة حذرت حكومة كوريا مف تكرار ىذه المقارنة, مكررة القوؿ 

 (. مرجع سبؽ ذكره ,)جيمي كارتر :انظر, ثنائية ال يجوز القياس عميياحالة است

3-Balan R. Ayyar, op.cit. p 13. 
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ة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أو أية رقابة دولية فائض المواد االنشطارية العسكرية تحت رقاب
 .ٔأخرى

النووية, وعدـ دخوليا حيز معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب  احتماؿ عدـ سرياف مفعوؿ -ٖ
           ً                                                                           التنفيذ خاصة  وأف  اليند قد أعمنت وبشكؿ قاطع أن يا لف توقع عمى ىذه المعاىدة, فيما ربطت 

 .ٕقؼ جارتيا " اليند"باكستاف موقفيا مف المعاىدة بمو 
أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد حظي الحظر الشامؿ لمتجارب النووية بمعارضة كبيرة  

" األب رفضيا جورج بوشمف قبؿ اإلدارات األمريكية المتعاقبة, فقد واصمت إدارة الرئيس " 
نتياء الحرب الباردة تحريـ التجارب النووية رغـ التغييرات العالمية التي طرأت وخاصة بعد ا

% مف ٚٛ     بأف   ٜٜٔٔوانييار االتحاد السوفييتي, وقد اظير استطبلع لمرأي اجري عاـ 
األمريكييف يؤيدوف حظر التجارب النووية, كما زاد عدد المنظمات غير الحكومية المطالبة 

( ٖٚإلى أكثر مف ) ٜٜٔٔبحظر شامؿ لمتجارب النووية مف قبؿ الواليات المتحدة في عاـ 
واصمت رفضيا حظر الشامؿ لمتجارب  بوش                      ؛ إال أف  إدارة الرئيس ٖمنظمة غير حكومية

النووية ولـ تقؼ عند ىذا الحد؛ بؿ حاولت إيقاؼ كؿ الجيود الدبموماسية والمباحثات لوضع 
 ٕٕ" فقد قدـ في بيؿ كمينتوف. أما الرئيس " ٗمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية

معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية إلى مجمس الشيوخ األمريكي  ٜٜٚٔأيموؿ/سبتمبر 
رفض  ٜٜٜٔ/ٓٔ/ٕٔ, وفي ٘بالمصادقة عمييا ٜٜٛٔوطالبو في خطاب االتحاد عاـ 

( مف أعضاء المجمس ضد المعاىدة ٔ٘المجمس التصديؽ عمى المعاىدة حيث صوت )
   ً                  عضوا , وقد أثار الرفض  (ٚٙج التصديؽ إلى موافقة )( عضو ليا, ويحتاٛٗمقابؿ تأييد )

                                                           
1-NPT/CONF.2005/WP.38,p 4.  
2- Eric Arnett, Nuclear Weapons and Arms Control in South Asia after the Test Ban 

SIPRI Research Report No. 14, Oxford University press , New York ,1998,p14. 
3
-Including ”Toward A Comprehensive Nuclear Warhead Test Ban” (Moscow), 

International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), National 

Resources Defense Council (NRDC, Washington), the Nevada-Semipalatinsk-

Movement, Greenpeace, Peace Action and Physicians for Social Responsibility and the 

US Comprehensive Test Ban Coalition (comprising 73 organizations). 
4-Harald Müller/Annette Schaper ,US Nuclear Policy after the Cold War, Peace 

Research Institute Frankfurt , Report No. 69,2004 , p.p 13- 14 . 
5-Jonathan Medalia , op.cit, P 2. 
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ردود فعؿ عالمية واسعة, وال تزاؿ الواليات المتحدة األمريكية متمسكة برفضيا التصديؽ عمى 
" رئاسة الواليات المتحدة رفض تقديـ المعاىدة جورج دبميو بوش. وبعد تسمـ " ٔالمعاىدة

ال يمكف التحقؽ                                                                   وعرضيا مرة ثانية عمى مجمس الشيوخ لممصادقة عمييا بحجة أف  المعاىدة 
, وقد ظير الرفض ٕمف تنفيذىا إلى جانب عدـ قدرتيا عمى وقؼ انتشار األسمحة النووية

عندما قررت الواليات المتحدة عدـ المساىمة  ٕٔٓٓالرسمي المتزايد لممعاىدة في أوائؿ عاـ 
 .ٖفي تحمؿ تكاليؼ التفتيش الميداني الذي تنص عميو المعاىدة

يتطمب مصادقة الدوؿ األربع واألربعيف شامؿ لمتجارب النووية معاىدة الحظر ال فسرياف
المحددة باالسـ في المرفؽ الثاني لممعاىدة, وىي الدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية ودوؿ العتبة 

( دولة مف ىذه الدوؿ, ٖٖالنووية والدوؿ التي تمتمؾ قدرات نووية, وقد صادقت حتى اآلف )
 التصديؽ عمييا. في حيف ما تزاؿ بعض الدوؿ ترفض

معاىدة الحظر الشامؿ                                                       يرى الكثير مف الفقياء بأف  النظاـ المؤسسي الذي أوجدتو -ٗ
معاىدة  منظمة» مثير لمجدؿ فقد أنشأت المعاىدة منظمة دولية تسمى  لمتجارب النووية

ميمتيا تنفيذ أحكاـ وبنود المعاىدة, وىي بذلؾ نحت منحى « الحظر الشامؿ لمتجارب النووية
    وتكونت ىذه المنظمة مف ثبلثة أجيزة ىي  ٖٜٜٔعاىدة تحريـ األسمحة الكيميائية لعاـ م

 المجمس التنفيذي , األمانة الفنية المؤقتة (.  ,) مؤتمر الدوؿ األطراؼ

                                                           
موجية إلى " في رسالة كونداليزا رايس "   السابقة ذكرت وزيرة الخارجية األمريكية ٕٚٓٓ/  ٙ/ ٕ٘بتاريخ  -ٔ

تنوي الطمب ) اإلدارة األمريكية ال تدعـ معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية وال      أف  مجمس الشيوخ األمريكي 
, وليس ىناؾ تغيير في سياسة اإلدارة تجاه ىذه المسألة مف خبلؿ التقميؿ مف ييا مف مجمس الشيوخ المصادقة عم

 : انظرإمكانية الحاجة إلى العودة إلى االختبار النووي تحت األرض ( , 
Jonathan Medalia , op.cit, p 4. 

الدفاع األمريكية إلى الكونغرس ما يسمى بػ " مراجعة الموقؼ قدمت وزارة  ٕٔٓٓكانوف الثاني/ يناير  ٖٔفي  -ٕ
النووي"  التي تتضمف خطة وزارة الدفاع لخمس إلى عشر سنوات قادمة بالتعاوف مع وزارة الطاقة , وقد بقيت 

 ٕٕٓٓ/  ٖ/ ٜ نصوص ىذه الوثيقة سرية إلى أف نشرت صحيفتي  لوس انجميس تايمز و نيويورؾ تايمز بتاريخ
ىامة مف ىذه الوثيقة زادت مف مخاوؼ لجوء إدارة بوش لتطوير أسمحة نووية جديدة الستخداميا في  مقتطفات

  :انظر,  ٕٔٓٓ /سبتمبرحربيا عمى ما تسميو " باإلرىاب " بعد أحداث الحادي عشر مف أيموؿ

Harald Müller/Annette Schaper ,US Nuclear Policy after the Cold War, Peace 

Research Institute Frankfurt , Report No. 69,2004 , p 46 . 
 . ذكره مرجع سبؽ ,خضر الدىراوي -ٖ
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جراءاتو وأسموب اتخاذ القرار فيو                                                                                    وقد تعرض تشكيؿ المجمس التنفيذي ووظائفو وتكوينو وا 
فيما يتعمؽ بالتوزيع ع منيج تمييزي في تكويف المجمس وخاصة النتقادات حادة أىميا إتبا

                                                                    داخمو, فالمعروؼ في مؤسسات األمـ المتحدة أن و يتـ توزيع الدوؿ عمى خمس  الجغرافي
مناطؽ جغرافية وليس في ست مناطؽ, كما ىو الحاؿ في المجمس التنفيذي, حيث منحت 

      ً        / مقعدا  وتركت ٚٔمريكا الشمالية لوحدىا /المعاىدة لدوؿ أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وأ
      ً                                                                    / مقعدا  األخرى لباقي دوؿ العالـ األطراؼ في المعاىدة, وىو ما يعني افتقار ىذا ٖٗالػ/

المجمس لمتوازف وسيطرة الدوؿ الغربية عميو والتحكـ في سياستو, إضافة إلى وضع المعاىدة 
ي تحتفظ بأكبر عدد مف مرافؽ مقاييس تمييزية واضحة, منيا اختيار عدد مف الدوؿ الت

الرصد الدولي والمعرفة والتكنولوجيا والخبرة في مجاؿ الرصد ومساىمة الدولة في الميزانية 
السنوية لممنظمة, وىو ما سيمكف ىذه الدوؿ مف الييمنة عمى المجمس والتحكـ في قراراتو 

 المجمس. وسيؤدي إلى حرماف الدوؿ األخرى مف المشاركة الفعمية في صنع قرارات
                                                                          إضافة إلى ذلؾ فإف  المعاىدة لـ تتضمف أي نص يشجع تيسير التبادؿ والتعاوف في  -٘

مجاؿ التنمية االقتصادية والتكنولوجية, بالرغـ مف مطالبة الدوؿ غير الحائزة عمى أسمحة 
                                                                        ً     نووية بذلؾ خبلؿ مسيرة المفاوضات؛ لكف ولؤلسؼ جاءت أحكاـ المعاىدة خالية تماما  مف 

زاـ أو تعيد بخصوص التعاوف التقني وتسييؿ انتقاؿ التكنولوجية النووية لبلستخدامات أي الت
                                                                                السممية, وىذا يعني أف  ىذا الموضوع يبقى وسيمة بيد الدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية 
لممارسة الضغوط السياسية واالبتزاز النتزاع مواقؼ مف الدوؿ غير الحائزة في أجيزة المنظمة 

ت الدولية األخرى, إضافة إلى ديمومة تخمؼ ىذه الدوؿ وحرمانيا مف امتبلؾ أو المنظما
 .ٔالتكنولوجيا المتقدمة التي تساعدىا في الخروج مف واقعيا االقتصادي واالجتماعي المتخمؼ

إجراءات رادعة تطبؽ في حاالت معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  لـ تتضمف -ٙ
متثاؿ ألحكاميا مف قبؿ إحدى الدوؿ األطراؼ؛ بؿ جاءت انتياؾ المعاىدة أو عدـ اال

معالجتيا ليذا الموضوع كإجراء عادي وال يتضمف إجراءات رادعة وجزاءات يمكف أف تثني 
الدوؿ عف خرقيا وانتياكيا ألحكاـ المعاىدة, وكاف مف المفروض دعـ المعاىدة بآليات رادعة 

سمحت المعاىدة ألي دولة طرؼ االنسحاب كما  .دـ التمادي والتجاوز عمى أحكامياتكفؿ ع

                                                           
 .ٜٖٓ, ص مرجع سبؽ ذكرهقاسـ الدليمي,  -ٔ
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منيا في حاؿ حصوؿ أحداث غير عادية قد تعرض أمف الدولة لمخطر, أو وجود تيديد 
                                                         ً                 ألمنيا القومي, وىذا قد يفسر عمى خبلؼ ما تقصده المعاىدة, خاصة  في ظؿ التقمبات 

ممعاىدة السياسية التي تشيدىا العديد مف الدوؿ, إضافة إلى عدـ انضماـ بعض الدوؿ ل
مكانية قيامة بإجراء تجارب نووية, وىو ما سيدفع الدوؿ المجاورة ليا إلى االنسحاب مف                                                                                     وا 

 المعاىدة والتنازؿ عف تعيداتيا لمحفاظ عمى أمنيا الوطني والقومي ميما كاف الثمف.
      بأن و معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية  كذلؾ يؤخذ عمى نظاـ المراقبة الذي فرضتو -ٚ
      ّ                                                                            مؼ ومعق د لمغاية  ويقـو ىذا النظاـ عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما المراقبة الدولية ونظاـ مك

التفتيش الموقعي الميداني, وما يؤخذ عمى ىذا النظاـ عدـ قدرتو عمى كشؼ التجارب النووية 
شبو الحاسمة التي تتـ عف طريؽ المحاكاة بالكمبيوتر, وىو ما يجعؿ المعاىدة عرضة 

                                                                    فة إلى أف  ىذه المعاىدة لف تسيـ في تخفيض الترسانات النووية الموجودة لبلختراؽ, إضا
     ً                    حاليا  لدى الدوؿ النووية.

                                                                                   وتجدر اإلشارة إلى أف  نجاح ىذه المعاىدة يعتمد بالدرجة األولى عمى دخوليا حيز التنفيذ, 
تيا بيدؼ                                                                          ومف ثـ  عمى اإلرادة السياسية لمدوؿ الحائزة عمى أسمحة نووية في تخفيض ترسانا

اإلزالة الشاممة والنيائية ليا مف دوف تحديثيا بأي طريقة كانت وابتكار أجياؿ جديدة مف 
                                                            ً       ً                األسمحة النووية, وىذه ىي مسؤولية الدوؿ الحائزة أسمحة نووية أوال  وأخيرا  وليست مسؤولية 

لتحقؽ                         ُ                                ً                   الدوؿ غير الحائزة التي أ قحمت في معاىدة عمييا أف تصبح طرفا  فييا وتقبؿ نظاـ ا
                                                                                   وتسيـ في ميزانية المنظمة عمى اعتبار أف  ىذه المعاىدة ىي مف أعمدة األمف الدولي, وكأف 

( تجربة ٕٓٚٓ     ً                    ( عاما  التي تجاوز عددىا )ٓٗ                     ُ                     التجارب النووية التي أ جريت ولمدة أكثر مف )
  وما نتج عنيا مف مخاطر بيئية وصحية وترسانات نووية متعددة األنواع واألشكاؿ لـ تكف وال

معاىدة الحظر  مف خبلؿ ما سبؽ مف دراسة ألحكاـ          ً                       تعد تيديدا  لمسمـ واألمف الدولييف.
                                                                    تبيف بأف  التوجو الرئيس لمدوؿ الكبرى في العالـ ىو أف  الدوؿ النووية الشامؿ لمتجارب النووية 

وؿ                                                                                يجب أف تبقى نووية, وليا أف تطور بكؿ الوسائؿ التكنولوجية ىذا السبلح, وأف  عمى الد
 غير النووية أف تبقى غير نووية وال يجوز ليا السير باتجاه امتبلؾ السبلح النووي.
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ماملؾقثماظرابع

أوماظؿهدؼدمبهامماظنووؼةماألدلقةادؿكداممعوضفمحمكمةماظعدلماظدوظوةمعنمم
8

ممم

 

بشأف مشروعية  ٜٜٙٔتموز/ يوليو  ٛتعد الفتوى التي أصدرتيا محكمة العدؿ الدولية في 
د باألسمحة النووية أو استخداميا, ذات أىمية خاصة, كونيا تتضمف عناصر عديدة التيدي

 ذات أىمية أساسية مف وجية نظر القانوف الدولي اإلنساني.
قضية استخداـ األسمحة النووية أو التيديد بيا, محؿ نقاش لفترة طويمة داخؿ أجيزة  وكانت

تبعدت عف المناقشات في أعماؿ المؤتمر سا                                        األمـ المتحدة ومؤتمر نزع السبلح, إال أن يا 
بشأف  ٜٜٗٔ   ً                     خاصة  في مؤتمر جنيؼ لسنة طوير القانوف الدولي اإلنساني, تلالدبموماسي 

 .بشأف البروتوكوليف اإلضافييف ٜٚٚٔ-ٜٗٚٔاالتفاقيات األربع, ومؤتمر 
تيجية التي بسبب االستراباستخداـ األسمحة النووية وطواؿ فترة الحرب الباردة, تسارع التيديد 

                         ً   لـ يتوقؼ ىذا التيديد تماما ؛ الحرب ىذه , وحتى بعد انتياء اعتمدتيا الدوؿ النووية وحمفاؤىا
لذلؾ بادرت الدوؿ غير الحائزة لؤلسمحة النووية وغير المنحازة إلى طمب فتوى مف المحكمة 
 في ىذا الشأف عف طريؽ أجيزة تابعة لممنظمات الدولية مثؿ منظمة الصحة العالمية

َ        المحكمة لطمب الجمعية العامة ) في حيف  أن يا  تاستجاب وقد والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.                                    
رفضت الرد عمى طمب منظمة الصحة العالمية( وتشكؿ الفتوى التي أصدرتيا المحكمة بحد 

 .ٕ, وكذلؾ اآلراء المستقمة لمقضاة ) سواء كانت مستقمة أو معارضة(    ً ىاما           ً         ً ذاتيا صكا  قانونيا  
أبرز النقاط التي تضمنتيا الفتوى الصادرة عف  التالييف تحديد المطمبيفذا سنحاوؿ في ل

مبادئ القانوف الدولي و  ,محكمة العدؿ الدولية بشأف استخداـ األسمحة النووية أو التيديد بيا
 فتوى.الاإلنساني األساسية المتعمقة بسير العمميات العدائية التي أكدتيا 

                                                           

النووية أو استخداميا,  باألسمحةانظر نص الفتوى الصادرة عف محكمة العدؿ الدولية بشأف مشروعية التيديد  ٔ-
تشريف األوؿ/أكتوبر  ٘ٔتاريخ درة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالصا A/51/218 منشورة بالوثيقة رقـ

ٜٜٔٙ . 
, ىيساكازو فوجيتا , تعميقات عمى الفتوى التي أصدرتيا محكمة العدؿ الدولية بشأف مشروعية األسمحة النووية -ٕ

  , ٜٜٚٔ, باط/ فبرايرش -/ , كانوف الثاني/ ينايرٖ٘مقالة منشورة في المجمة الدولية لمصميب األحمر, العدد /
 . ٛ٘-ٚ٘ص 
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ماألولماملطلب

مماظدوظوةماظعدلمحمكمةمسنماظصادرةماظفؿوىمتضمنؿهاماظيتمظنقاطامأبرز

 .بهاماظؿهدؼدمأوماظنووؼةماألدلقةمادؿكداممبشأن

 

ّ                   ي ع د  ظيور السبلح النووي وتطوره ع بر التاريخ مرحمة ميمة لمغاية, إذ إف  اإلنساف تزود وألوؿ                                     َ                              َ  ُ
             «ىيروشيما»بلح في مرة بوسائؿ تعرض حياة البشرية لمخطر, فقد أثار استخداـ ىذا الس

, ومنذ ذلؾ التاريخ حرص ٔ                    ّ               صدمة معنوية عميقة وغي ر مجريات الحرب« ناغازاكي» و
                     ً                            " عمى ترؾ الباب مواربا  ليذا االستخداـ, بيدؼ تعزيز الردع النوويأنصار ما يسمى بػ " 

النووي  دي استخداـ السبلحرىـ أفضؿ وسيمة لتفاقية ىذا الردع, ويعتبر ذلؾ في نظمصدا
 .     ً عمميا  

                                                                                     والحقيقة ىناؾ حجتاف متعارضتاف, تتمسؾ األولى بأف  التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا 
                                                                            ىو عمؿ غير مشروع بأي حاؿ مف األحواؿ, في حيف تتمسؾ الثانية بأن و يجوز أف يكوف 

ّ                              مسموحا  بو في بعض الظروؼ االستثنائية؛ إال أف  محكمة العدؿ الدولية لـ توافؽ عمى أي       ً                                   
                                                                                  مف الحجتيف مدعية بأف  حالة القانوف الدولي والوقائع ال تسمح ليا بالحكـ بصحة أو بعدـ 

 . ٕصحة أي مف الحجتيف
                                           أنصار سياسة " الردع النووي" ألف  المحكمة لـ  الفتوى جاءت لصالح  ّ ف  إلذلؾ يمكف القوؿ 

                      ظروؼ, لذلؾ فإف  الدوؿ                                                           تقرر بأف  التيديد بالسبلح النووي أو استخدامو محظور في كؿ ال
ّ                       النووية كانت مسرورة كؿ السرور لقراءاتيا نص الفتوى, في حيف أف  خيبة األمؿ كانت مريرة                                                             

 كؿ المرارة في جانب أنصار عدـ مشروعية استخداـ السبلح النووي أو التيديد بو.
ّ      إف  ما يثير الدىشة واالستغراب في فتوى المحكمة ىو اعترافيا مف جية بأف  لؤلسم                                                                 ّ حة النووية  

قوة تدميرية ال يمكف احتواؤىا في حيز أو زمف؛ بؿ بإمكانيا تدمير الحضارة بكامميا والنظاـ 
إضافة إلى الصعوبات التي يمكف أف تواجو منظمات  ٖاأليكولوجي لمكرة األرضية برمتو

                                                           
مقالة منشورة  أيؼ ساندو, فتوى محكمة العدؿ الدولية بشأف مشروعية التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا, -ٔ

 . ٘, ص  ٜٜٚٔشباط / فبراير  -, كانوف الثاني / يناير (ٖ٘)في المجمة الدولية لمصميب األحمر , العدد 
 . ٓٔ, صره مرجع سبؽ ذك أيؼ ساندو, -ٕ
 مف الفتوى . (ٚٔ)الفقرة  -ٖ
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اإلغاثة الدولية في تقديـ المساعدة لضحايا حوادث استخداـ األسمحة النووية, وصعوبات 
اف سبلمة العامميف في تمؾ المنظمات, والمخاطر واآلثار العميقة التي ستترتب عمى ضم

                                                        , ثـ  اعترافيا مف جية أخرى بالحؽ لدولة ما في ظروؼ معينة ٔصحة وأمف العامميف فييا
عندما يتعرض بقاؤىا لمخطر في ارتكاب فعؿ مف شأنو أف يسفر عف تدمير الكرة األرضية 

فنائيا  .ٕ         وا 
             ُ                                    ّ                 الميمة التي أ لقيت عمى المحكمة كانت شاقة وحساسة, ألن و كاف يتعيف عمى             ّ والحقيقة أف  

المحكمة أف تثبت مف خبلؿ المشكمة الخاصة لمشروعية استخداـ األسمحة النووية أو التيديد 
باستخداميا في صحة سموؾ كاف يمثؿ األساس الذي تقـو عميو السياسة الدفاعية لمدوؿ 

 ...!ٖ         ً         ً                              و ظؿ سموكا  افتراضيا  منذ واقعة ىيروشيما وناغازاكي                        ّ العظمى في الغالب, ولو أن  
عمى محكمة العدؿ الدولية السؤاؿ  ٖٜٜٔأيار/مايو  ٗٔطرحت جمعية الصحة العالمية في 

   ً                                                                        نظرا  لما لؤلسمحة النووية مف تأثير في الصحة والبيئة, فيؿ مف شأف استخداميا مف  »اآلتي 
               ً                           آخر, أف يعد خرقا  اللتزاماتيا بموجب القانوف  قبؿ دولة ما في الحرب, أو في نزاع مسمح

 .«ٗالدولي, بما في ذلؾ دستور منظمة الصحة العالمية
وبعد مرور سنة عمى ذلؾ طمبت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بدورىا إلى المحكمة أف 

التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا في أي ظرؼ مف  »تصدر فتوى لمعرفة ما إذا كاف 
؛ وخبلؿ المراحؿ الكتابية والشفوية «٘              ً                         روؼ يكوف مسموحا  بو بموجب القانوف الدوليالظ

                  ً                                                           لئلجراءات, سردت مطوال  الحجج المساندة والمعارضة لمشروعية استخداـ األسمحة النووية 
والتيديد باستخداميا؛ وفي بداية األمر نازعت الدوؿ المؤيدة لمشروعية استخداـ األسمحة 

ا الواليات المتحدة والمممكة المتحدة وفرنسا في اختصاص المحكمة بالرد النووية وعمى رأسي
                           ً                                                    عمى أي مف ىذيف الطمبيف, نظرا  ألنيا رأت أف  منظمة الصحة العالمية ليست مختصة لطمب 

                                                           
1-Dominique Loye and Robin Coupland , op.cit, p.p 330-331.  

 . ٔٔ, صمرجع سبؽ ذكره ,أيؼ ساندو -ٕ
أيريؾ دافيد , فتوى محكمة العدؿ الدولية بشأف مشروعية استخداـ األسمحة النووية , مقالة منشورة في المجمة  -ٖ

 .ٕٔ, ص ٜٜٚٔشباط/فبراير  -/ , كانوف الثاني/يناير ٖ٘مر , العدد /الدولية لمصميب األح
 .ٖٜٜٔأيار/مايو ٗٔالصادر في  ٓٗ/ٙٗقرار جمعية منظمة الصحة العالمية رقـ  -ٗ
 .ٜٜٗٔكانوف األوؿ/ديسمبر  ٘ٔالمؤرخ في  .49/75k A/RESقرار الجمعية العامة  -٘
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      ّ       ؛ بؿ إن و ضار                              ً العامة لؤلمـ المتحدة ليس واضحا                                      ىذه الفتوى مف جية, وألف  طمب الجمعية 
 بنزع السبلح مف جية أخرى.

 :ٔأما بالنسبة إلى موضوع الطمبيف فقد شددت الدوؿ المذكورة أعبله عمى ما يمي
 . عدـ تحريـ استخداـ ىذه األسمحة صراحة                                     

  اسػػػتحالة اسػػػتخبلص رأي قػػػانوني مػػػف قػػػرارات الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة, يػػػديف                                                                      
     تمػػدت                                                      ً             اسػػتخداـ ىػػذه األسػػمحة ألف  ىػػذه القػػرارات التػػي لػػـ تتخػػذ إطبلقػػًا باإلجمػػاع واع

            ً           ع الػػػدولي خاصػػػًة مػػػف الػػػدوؿ    ً                                       دومػػػًا رغػػػـ معارضػػػة حازمػػػة مػػػف جػػػزء ميػػػـ مػػػف المجتمػػػ
  .       الغربية

  ممارسػػة سياسػػة الػػردع التػػي يقرىػػا المجتمػػع الػػدولي برمتػػو وتفتػػرض االعتػػراؼ ضػػمنيًا  ً                                                                      
                                    بقانونية المجوء إلى األسمحة النووية.

 ي                                                                 البيانػػػػػات التػػػػػي أدلػػػػػت بيػػػػػا بعػػػػػض الػػػػػدوؿ النوويػػػػػة عنػػػػػد انضػػػػػماميا إلػػػػػى معاىػػػػػدت                      
                                                                               ) تبلتيمولكو, راروتونغا ( تمؾ البيانات التي احتفظت ىذه الدوؿ بموجبيا بحؽ المجوء 

                        اض مػف جانػب الػدوؿ األطػراؼ                                                 إلى األسمحة النووية في حالة العػدواف, دوف أي اعتػر 
  .     األخرى

  حؽ الدولة التي تتعرض لعدواف باستخداـ األسمحة النوويػة باسػـ الػدفاع الشػرعي عػف                                                                          
       النفس.

 ما دفعت الواليات المتحدة أماـ المحكمة بأف  أنظمة إيصاؿ األسمحة النووية الحديثة  ك                                                                             
                             مف شأنيا توجيو ضربات دقيقة. 

وقد رفضت المحكمة اإلجابة عف طمب الفتوى الذي تقدمت بو منظمة الصحة العالمية بعدما 
ىذه المنظمة كما                                                                  رأت أف  السؤاؿ المطروح ال يتعمؽ بمشكبلت قانونية تدخؿ في إطار أنشطة

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.ٕالفقرة ) ٜٙتقضي بذلؾ المادة 
                    ً  بأغمبية ثبلثة عشر صوتا   ٜٜٙٔتموز/ يوليو  ٛوعمى عكس ذلؾ, وافقت المحكمة في 

مقابؿ صوت واحد عمى اإلجابة عف السؤاؿ الذي طرحتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة, 
/ صفحة ٖٗـ األسمحة النووية أو التيديد باستخداميا بػ/         ً         ً            وقدمت رأيا  استشاريا  حوؿ استخدا

                                                           
 . ٕٕ, ص  ذكره مرجع سبؽ ايريؾ دافيد, -ٔ
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, ٔ/ٗٔ( صفحة مف البيانات واآلراء المتعارضة الخاصة بالقضاة الػ /ٕٓٓمرفقة بأكثر مف )
         ونطقت المحكمة بأغمبية سبعة أصوات مقابؿ سبعة أصوات والصوت المرجح لمرئيس 

 " عمى النحو اآلتي:البجاوي "
باألسمحة النووية أو استخداميا مخالؼ بصورة عامة لقواعد القانوف الدولي             إف  التيديد» 

المنطبقة في أوقات النزاع المسمح ) .... ( وبالنظر إلى حالة القانوف الدولي الراىنة  
والعناصر الواقعية التي تحت تصرفيا, ليس في وسع المحكمة أف تخمص إلى نتيجة حاسمة 

                                ً                      ألسمحة النووية أو استخداميا مشروعا  أو غير مشروع في ظرؼ بشأف ما إذا كاف التيديد با
 .ٕ«                                                            ً       أقصى مف ظروؼ الدفاع عف النفس, يكوف فيو بقاء الدولة ذاتو معرضا  لمخطر

فراري " و" فيريشتشيتيف" و"شويبؿ" و"ىيرتشيغ" وكذلؾ القضاة "البجاويوقد أرفؽ الرئيس " 
       " ويرامانتري و" "شياب الديف" و" وداأ " بيانات بفتوى المحكمة, وأدلى القضاة "برافو
 " بآراء معارضة.ىيغينز" و" كوروماو" 

 السبلح نزع إلى تفضي نية بحسف مفاوضات            ً        ىناؾ التزاما  بإجراء     أف   إلى كما خمصت المحكمة

 إلى المفاوضات بتمؾ والوصوؿ وفعالة صارمة دولية رقابة ظؿ في جوانبو جميع مف النووي

 : يأتي ما يتطمب النووي السبلح نزع أجؿ مف بالتفاوض االلتزاـ   ّ أف   لفتوىنتيجة, وأكدت ا

        النوويػة       األسػمحة      إزالػة   أي         بالكامػؿ,    منػو        والػتخمص       النػووي      السػبلح    نػزع    أجػؿ   مػف        مفاوضػات  -

 .     ً تماماً      منيا        والتخمص
ن ما  ؛    فحسب        إجراؤىا    يتـ  ال        مفاوضات  -          أعقابيا.   في      نتيجة    إلى       التوصؿ     ً أيضاً         وا 

  .     السبلح    نزع       لعممية    لية   دو       راقبة م  -
ر المحكمة - ِ          ولـ تقص    االنتشار عدـ معاىدة في األطراؼ الدوؿ عمى السبلح عبنز  االلتزاـ       

نما  .ٖعالمي شموؿ ذا التزاما جعمتو       وا 

                                                           
1-Robert Green, The Naked  Nuclear Emperor: Debunking Nuclear Deterrence 63 

(2000) Portions of the text are available at the website, http://www.disarmsecure/ 

publications/books.org . 
 / مف الفتوى .ٖٙالفقرة / -ٕ

3 - UN , NPT/CONF.2005/WP.41, 18 May 2005 , p 2. 



141 
 

وبذلؾ فقد استبعدت المحكمة طعوف عدـ االختصاص وعدـ قبوؿ الطمب مف عدة دوؿ 
ات مقابؿ سبعة أصوات, وترجيح الكفة نووية, وقد استخمصت مف حيث الموضوع بسبعة أصو 

ّ                                                    بفضؿ الصوت المرجح لمرئيس, إف  استخداـ األسمحة النووية أو التيديد باستخداميا يخرؽ                             
     ً                                                 ّ                             مبدئيا  قانوف النزاعات المسمحة؛ غير إف  المحكمة أضافت أن يا ال تعرؼ فيما إذا كانت ىذه 

دفاع عف النفس وتكوف                                     ّ                 التصرفات لف تكوف مشروعة عمى افتراض إن يا ستستند إلى ال
 ضرورية لبقاء الدولة.

كما رفضت المحكمة تشبيو األسمحة النووية باألسمحة الكيميائية أو المسمومة, واألخذ بقرارات 
, ٔالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المتعمقة بحظر استخداـ األسمحة النووية بعيف االعتبار

عدد ال  »          ّ                    ت عمييا وأن يا اعتمدت عمى أساس باعتبار ىذه القرارات تمـز فقط الدوؿ التي وافق
  ّ        ً  تعب ر تعبيرا   »       ّ    , رغـ إن يا «يستياف بو مف األصوات المعارضة والممتنعة عف التصويت

    ً                                                  ّ             ُ     ً        ً  واضحا  عف قمؽ عميؽ بالنسبة إلى مشكمة األسمحة النووية, فإن يا ال تنشئ بعد  رأيا  قانونيا  
ّ  ف  المحكمة استنتجت مع ذلؾ أف  , إال أ«بشأف عدـ مشروعية استخداـ األسمحة النووية                           ّ

 : ٕ                                 ً                                        استخداـ األسمحة النووية ليس قانونيا  مف حيث المبدأ بعدما الحظت عمى األخص اآلتي
  ىػػػذه األسػػػمحة ىػػػي ذات طػػػابع جالػػػب لمكػػػوارث بصػػػورة محتممػػػة, ألّنػػػو ال يمكػػػف صػػػد             ّ                                                   

ّ          قػػدراتيا التدميريػػة فػػي حيػػز وزمػػف عمػػى السػػواء, وبإمكػػاف ىػػذه األسػػمحة أّف تػػدمر كػػؿ                                                                
                                     ارة, والنظاـ األيكولوجي لمعالـ برمتو.  حض

 .ليذه األسمحة آثار ضارة بالنسبة لمبيئة واألجياؿ القادمة بسبب إشعاعيا                                                                   

  ف وجػػػدت أسػػػمحة نوويػػػة تكتيكيػػػة بمػػػا فيػػػو الكفايػػػة لمحػػػد مػػػف مخػػػاطر تصػػػاعد                                                                       حتػػػى وا 
   أي                                                                ّ               المجوء العاـ إلى األسمحة النووية ذات القػوة التدميريػة اليائمػة, فإّنػو لػـ يكػف بوسػع 

ّ                                         دولة أف تبرىف حتى اآلف أّف أي استخداـ محدد لف يؤدي إلى ىذا التصاعد                        ٖ.  

  ال تسػػػتبعد حداثػػػة األسػػػمحة النوويػػػة أف ينطبػػػؽ عمييػػػا القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني, كمػػػا                                                                         
   . ٗ                                                          اعترؼ بذلؾ االتحاد الروسي والمممكة المتحدة والواليات المتحدة

                                                           
 . ٜٔٙٔتشريف الثاني / نوفمبر  ٕٗ(  , المؤرخ في ٙٔ -) د ٖ٘ٙٔكالقرار  -ٔ
 . ٕٛ, ص ذكره مرجع سبؽ ,إيريؾ دافيد -ٕ
 / مف الفتوى .ٜٗالفقرة / -ٖ
 / مف الفتوى .ٙٛالفقرة /  -ٗ
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  لي اإلنساني عمى األسمحة النووية                                             يؤكد شرط " مارتنز" قابمية تطبيؽ القانوف الدو                             ٔ.  

 ينطبؽ الحياد عمى كؿ النزاعات المسمحة الدولية ميا كاف نوع السبلح المستخدـ                                                                       ٕ.  

  سػػػػبؿ ووسػػػػائؿ الحػػػػرب التػػػػي ال تسػػػػمح بػػػػالتمييز بػػػػيف األىػػػػداؼ المدنيػػػػة   »         اسػػػػتعماؿ                                                         
                                         ً                              واألىػػػداؼ العسػػػكرية, أو التػػػي تترتػػػب عمييػػػا آالمػػػًا ال داعػػػي ليػػػا لممقػػػاتميف محظػػػور, 

 ً                                                                      رًا إلػى الخصػائص الفريػدة لؤلسػمحة النوويػة )....( فػإف  اسػتخداـ ىػذه األسػمحة ال    ونظ
  .ٖ «         ً   ّ                                 يبدو إطبلقًا أّنو يتماشى مع احتراـ ىذه المقتضيات

/ ) ىاء ( مف فتواىا إلى استنتاج مطابؽ لحجة عدـ ٘ٓٔلذلؾ توصمت المحكمة في الفقرة /
 :ٗ                   ُ    ً      مف غمو ىذه النتيجة م بلحظة  اآلتي                                    ّ         مشروعية استخداـ األسمحة النووية, إال أن يا خففت 

  يجب عدـ إغفاؿ الحػؽ األساسػي لمبقػاء الػذي تتمتػع بػو كػؿ دولػة, بمػا فػي ذلػؾ حقيػا                                                                        
                         ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.  ٔ٘                                 ً          في المجوء إلى الدفاع عف النفس وفقًا لممادة )

  " سياسة الردع                                    وافؽ جزء ال يستياف بو مف الدوؿ عمى           ."   

 ( احتفظػػػػت الػػػػدوؿ الحػػػػائزة لؤلسػػػػمحة                   تيمولكػػػػو, راروتونغػػػػا                       عنػػػػد اعتمػػػػاد معاىػػػػدتي ) تبل                              
                                                                         النوويػػة بحػػؽ المجػػوء إلػػى ىػػذه األسػػمحة فػػي حالػػة اعتػػداء دولػػة عمييػػا بمسػػاعدة دولػػة 

                       اىػدة عػدـ انتشػار األسػمحة                                                      نووية, وقد أدلت ىذه الػدوؿ ببيانػات مماثمػة عنػد تمديػد مع
  .       النووية

/ ) ىاء ( ٘ٓٔى ما ورد في الفقرة /وبعدما أخذت المحكمة ىذه الحجج بالحسباف خمصت إل
       ً                                                                 نظرا  لمحالة الراىنة لمقانوف الدولي, وكذلؾ لمعناصر الواقعية المتوفرة »                ّ   والتي نصت عمى أن و 

    ّ                                                                             , فإن و ليس بإمكانيا مع ذلؾ أف تستنتج بصورة نيائية أف  التيديد باألسمحة النووية أو لممحكمة
ي ظرؼ أقصى مثؿ الدفاع عف النفس الذي قد                       ً               استخداميا قد يكوف شرعيا  أو غير شرعي ف

 «. يكوف فيو بقاء الدولة ذاتو محؿ الخطر
ّ                         ً                                       أف  ىذه الفتوى لـ تحقؽ مزيدا  مف الوضوح حوؿ مشروعية أو عدـ مشروعية  ولؤلسؼ  

, وربما كانت ىذه المسألة وال تزاؿ مسألة يتعذر حميا بالقانوف ) إال ٔاستخداـ األسمحة النووية

                                                           
 / مف الفتوى .ٚٛالفقرة / -ٔ
 / مف الفتوى .ٜٛالفقرة / -ٕ
 / مف الفتوى .ٜ٘الفقرة / -ٖ
 . ٜٕ, ص ذكره , مرجع سبؽإيريؾ دافيد -ٗ
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ُ        إجراءات قضائية تالية الستخداميا, مثمما حدث في القضية التي ر فعت في  إذا كاف ذلؾ في                                                          
(, وليس أمامنا في ىذا  ضد ىيروشيما وناغازاكي« القنابؿ الذرية  »استخداـ الياباف بشأف 

بما وجدنا في الماضي بما شيده مف استخداـ ىذه األسمحة, ور عدـ نأمؿ بالوضع إال أف 
األسمحة حتى في مواقؼ كاف فييا ىذا االستخداـ موضع إحجاـ طويؿ عف استخداـ ىذه 

 . ٕ                                  ً تجاه عدـ استخداـ ىذه األسمحة مستقببل  تفكير جاد بعض األمؿ 
ّ            ورغـ ذلؾ فإف  ىذه الفتوى                                                       تكتسب أىمية خاصة حيث إن يا تتضمف نتائج ىامة عف الطابع  ٖ           

يمة عف تفسير ىذه العرفي لعدد مف قواعد القانوف الدولي اإلنساني, كما تتضمف إعبلنات م
, وىو ما أسيـ في تعزيز ىذه القواعد وتطويرىا, حيث ٗالقواعد وعبلقاتيا بالقواعد األخرى

               ً                                                                ذكرت الفتوى عددا  مف المبادئ األساسية التي تشكؿ نسيج القانوف الدولي اإلنساني, مثؿ 

                                                                                                                                                          
ِ                                            يرى البعض أف  ىذه الفتوى كانت طويمة ومريبة ولـ ترض  قسـ مف القضاة أنفسيـ, وقد عبرت المحكمة عف  -ٔ                                      ّ            

                                                       الوجية الصحيحة, ألف  المعمومات القانونية ذات الصمة تبدو  يتجيواعمى أف أعضائيا ذلؾ مف خبلؿ عدـ قدرتيا 
  .كسوف مصالح ببلدىـ في ىذه الفتوى                           أف  القضاة كانوا مسيسيف ويع                     ً        ممتبسة ومتعارضة أساسا , ويبدو ـلي

العواقب السياسية الوخيمة  خشية القضاة مفىاء( مف الفتوى إلى / )٘ٓٔفرعية الثانية مف الفقرة /كما تشير الفقرة ال
                 ّ       ما يجري تأكيده, أم ا عدـ            ً        ً               ال تمثؿ خطابا  قانونيا , فالقانوف ىو  لذلؾ كانت ىذه الفتوى                ً   لو كانت أكثر حسما ,  لمفتوى

عمـ القضاة السبعة بقانونية أو عدـ قانونية استخداـ األسمحة النووية أو التيديد باستخداميا لمواجية اعتداء مف 
     , , مرجع سبؽ ذكرهإيريؾ دافيد: انظر .    ّ              ً         ً , فإن و ال يمثؿ خطابا  قانونيا  شأنو تعريض بقاء الدولة بالذات لمخطر

 :وكذلؾ  .ٕٖص 
Laurence Boisson de Chazournes Philip. Pesands, International Law, The International 

Court  of Justice  and  Nuclear Weapons , David Kennedy, The Nuclear Weapons case, 

Cambridge University Press , First published 1999, p 462. 
ترجمة أحمد عبد العميـ, المجنة الدولية  ضوابط تحكـ خوض الخرب, فريتس كالسيوفف, ليزابيث تسغفمد, -ٕ

 . ٖٕٓ -ٕٕٓ, ص ٕٗٓٓ لمصميب األحمر
 متابعة «) حاء ( المعنوف  ٖٖ/ ٘٘أيدت الجميورية العربية السورية قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  -ٖ

 خطوات اتخاذ إلى ودعت   »أو استخداميا وويةالن باألسمحة التيديد مشروعية بشأف الدولية العدؿ محكمة فتوى
 انظراألسمحة النووية إزالة تامة , وفي ظؿ رقابة دولية فعالة. لممزيد  إلزالة محدد زمني برنامج وضع نحو عممية

 وثيقة األمـ المتحدة:
UN, A/56/130, 3 July 2001,p 6. 

 باألسمحةة العدؿ الدولية بشأف مشروعية التيديد بيؾ, القانوف الدولي اإلنساني وفتوى محكم –لويز دوسوالد  -ٗ
 -كانوف الثاني/يناير  ٖ٘, مقالة منشورة في المجمة الدولية لمصميب األحمر الدولي, العدد النووية أو استخداميا

 . ٖٙص  ,ٜٜٚٔشباط/فبراير 
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العشوائية  , وحظر استخداـ األسمحةٔمبدأ التناسب والتمييز بيف األىداؼ المدنية والعسكرية
", إضافة إلى قانوف مارتنز                                   ً                     وحظر استخداـ األسمحة التي تسبب أضرارا  ال مبرر ليا, وشرط " 

 .  نوف البيئة, وحؽ الدفاع عف النفسحقوؽ اإلنساف, وقا
وقد دعت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بعد صدور فتوى محكمة العدؿ الدولية إلى البدء 

براـ اتفاقية حوؿ األسمحة النووية, ولكف بعد مضي أكثر مف بمفاوضات تؤدي إلى التبكير بإ
ّ                                                                        ( عاما  فإف  الدوؿ الكبرى المالكة لؤلسمحة النووية ال تزاؿ تحتفظ بسياسات قوية الستخداـ ٗٔ)     ً     

كما اعتمد مجمس األمف الدولي باإلجماع  ىذه األسمحة وترفض بدء ىذه المفاوضات,
                                   وأكد المجمس جممة أمور مف بينيا أف  , ٕٗٓٓنيساف/أبريؿ  ٕٛفي ( ٕٗٓٓ)ٓٗ٘ٔالقرار

                                                                       ً              انتشار األسمحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائؿ إيصاليا يشكؿ تيديدا  لمسمـ واألمف 
 .الدولييف
( الصادر عف مجمس ٕٗٓٓ)ٓٗ٘ٔلجنة أسمحة الدمار الشامؿ المشكمة بالقرار  وأشارت

نفاذ باتخاذ تقـو أف ؿالدو  عمى     أن و كذلؾ قرر المجمس     أف  األمف إلى   لوضع   ّ   فع الة تدابير        وا 
 بذلؾ يتصؿ وما إيصاليا ووسائؿ الشامؿ الدمار أسمحة انتشار منع إلى ترمي محمية ضوابط

 األصناؼ تمؾ لتأميف تدابير تشمؿ الضوابط     أف   المجنة الحظت ذلؾ, إلى باإلضافة. مواد مف
 التشريعات ووضع القوانيف إلنفاذ       ً وجيودا   والحدود, الصادرات عمى والرقابة وحمايتيا,
 مف ٖ الفقرة في الدولي قد قرر األمف مجمسوكاف  .ٕوتحسينيا المناسبة اإلدارية واألحكاـ

نفاذ باتخاذ تقـو أف الدوؿ جميع عمى و    أن   ,(ٕٗٓٓ) ٓٗ٘ٔ القرار  لوضع   ّ   فع الة تدابير        وا 
 ووسائؿ البيولوجية أو يةالكيميائ أو النووية األسمحة انتشار منع إلى ترمي محمية ضوابط

 مف تقـو وأف مواد, مف بذلؾ يتصؿ ما عمى مبلئمة ضوابط وضع منيا بوسائؿ إيصاليا,
 :باآلتي الغاية ىذه تحقيؽ أجؿ
 مراحؿ خبلؿ وتأمينيا األصناؼ تمؾ لحصر مبلئمة   ّ   فع الة تدابير تنفيذ ومواصمة وضع -

 نقميا. أو تخزينيا أو استعماليا أو إنتاجيا

                                                           
1- Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996 I.C.J. at 257, 262–263. 

ً         لجنة مجمس األمف المنشأة عمبل  بالقرار { ٓٗ٘ٔدة, لجنة القراراألمـ المتح -ٕ , وثائؽ مختارة }(ٕٗٓٓ)ٓٗ٘ٔ                         
 .ٖٔ, منشورات األمـ المتحدة, صٕٛٓٓلؤلمـ المتحدة, طبعة 
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 .ٔالمادية الحماية لتوفير مبلئمة   ّ   فع الة تدابير تنفيذ صمةوموا ووضع -
 ٕٙٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٜٔكما أكد إعبلف روما لمحاصميف عمى جائزة نوبؿ لمسبلـ في 

                                                                                عمى أف  الفشؿ في التصدي لمخطر النووي, وتعزيز ما ىو موجود في التزامات معاىدة عدـ 
األسمحة النووية يقمؿ مف فرص وجود أمف تعاوني  انتشار األسمحة النووية لمعمؿ عمى إزالة

                  ً                                                                ليكوف العالـ منقسما  إلى دوؿ تممؾ أسمحة نووية وأخرى ال تممؾ, ولذلؾ فيو عالـ مجزأ أو 
غير مستقر, وىذه حقيقة تؤكدىا التيديدات الحالية لبلنتشار النووي, وفي مثؿ ىذه البيئة 

دة غير قادرة عمى التصدي بفاعمية لمتيديدات                                           يفشؿ التعاوف الدولي؛ وليذا فإف  األمـ المتح
 الحقيقية مف الفقر والتدىور البيئي ووقوع كارثة نووية.  

                                                                             ً        ويبقى السؤاؿ: ىؿ إقرار اتفاقية بشأف تحريـ األسمحة النووية أمر يمكف تحقيقو عمميا  أـ ىو 
مف  بضـ مجموعة ٜٜٚٔمجرد حمـ؟ قامت لجنة المحاميف بشأف السياسة النووية في عاـ 

المحاميف والعمماء والدبموماسييف وخبراء نزع السبلح في محاولة لوضع مشروع نموذج 
نية والتقنية والسياسية التفاقية بشأف األسمحة النووية, مع األخذ بعيف االعتبار الجوانب القانو 

ٍ                                            المطموبة لتحقيؽ عالـ خاؿ  مف األسمحة النووية, وبعد ستة أشير تـ تعميـ والعناصر                         
                                , وتـ  تقديـ نموذج محدث التفاقية A/C.1/52/7يـ مف جانب األمـ المتحدة كوثيقة محاولت

 بشأف األسمحة النووية إلى مؤتمر الدوؿ األطراؼ في معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية في
 Securing Our Survival, The Case for a )                      , وتـ  نشرىا في كتابٜٜٚٔعاـ 

Nuclear Weapons Convention ) األسمحةقضية اتفاقية  ,ضماف بقائنا» عنً ٌو 
 " ..... ونيوزيمندا وكندا أستراليا "                                             وتـ  إطبلؽ ىذا الكتاب في عدد مف البرلمانات في «,النووية

                                                                                     الحقيقة إف  إيجاد معاىدة لنزع السبلح النووي يمكف تحقيقيا والوصوؿ إلييا عف طريؽ تدابير 
غي تحديد المعايير, واالتفاؽ عمى التعاريؼ, ووضع حريصة ومعقولة وعممية, كما ينب

 الجداوؿ الزمنية, والموافقة عمى متطمبات الشفافية. 
" خبلؿ حممتو االنتخابية مبادرات لمقضاء  باراؾ اوباماإلى جانب ذلؾ قاد الرئيس األمريكي " 

يات المتحدة                                                                       عمى األسمحة النووية وأكد بعد تسممو مقاليد الحكـ عمى أن و يترتب عمى الوال
مسؤولية أخبلقية لمقياـ بالدور الرئيس إلنشاء عالـ خاؿ مف األسمحة النووية, كما قدـ رئيس 

                                                           
ً         لجنة مجمس األمف المنشأة عمبل  بالقرار { ٓٗ٘ٔاألمـ المتحدة, لجنة القرار -ٔ  مرجع سبؽ ,}(ٕٗٓٓ)ٓٗ٘ٔ                         

 .ٖٕ, صذكره
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استراتيجية مفصمة تغطي  ٜٕٓٓيوليو " خبلؿ شير تموز/ جوردف براوفالوزراء البريطاني " 
سمحة المرحمة التي تسبؽ انعقاد المؤتمر االستعراضي لؤلطراؼ في معاىدة عدـ انتشار األ

, تيدؼ إلى توفير األمف والرخاء خبلؿ العقود القادمة, وذلؾ في خمسة ٕٓٔٓالنووية لعاـ 
 مجاالت أساسية أىميا:

  أف تكػوف الطاقػة النوويػة جػزءًا أساسػيًا مػف حػؿ مسػألتي تغّيػر المنػاخ وأمػف الطاقػة, وبمػػورة                              ّ                 ً       ً                          
                   دوؿ التػي تتطمػع إلػػى                                                                  آليػات دوليػة فعالػة بإشػػراؼ الوكالػة الدوليػة لمطاقػػة الذريػة لمسػاعدة الػػ

                                                                             بنػػاء محطػػات طاقػػة نوويػػة, ومسػػاعدة ىػػذه الػػدوؿ فػػي جنػػي فوائػػد الطاقػػة النوويػػة, دوف أف 
                                        يؤدي ذلؾ إلى خطر انتشار األسمحة النووية.

  تقوية األنظمة المصممة لمرصد لتحري أي محاولة المتبلؾ أسمحة نوويػة, وضػماف وجػود                                                                         
                                حمػؿ الػدوؿ التػي تسػعى إلػى االنسػحاب                                           عواقب وخيمة ألي محاولػة مػف ىػذا النػوع, وأف تت

                                                                                 مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية المسؤولية عف انتياكات اقترفتيا قبؿ انسحابيا.

 ألوسػط وحػػث كػػؿ                                                             دعػـ إنشػػاء منطقػة خاليػػة مػػف جميػع أسػػمحة الػػدمار الشػامؿ فػػي الشػػرؽ ا            
   .      نتشار  اال         اىدة عدـ                               (, والضغط عمييا لبلنضماـ إلى مع       إسرائيؿ   ,                ) اليند, باكستاف   مف 

  وضػػع معػػػايير دوليػػػة أقػػوى يػػػتـ تطبيقيػػػا عالميػػًا لحمايػػػة المػػػواد النوويػػة مػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى                                      ً                                       
                   الجماعات اإلرىابية.

  نياية المطاؼ مف األسمحة النووية                               تييئة الظروؼ الدولية لمتخمص في                              .  

            نيسػاف/أبريؿ     ٕٓ-  ٚٔ                     " المنعقػد خػبلؿ الفتػرة ٔ        البػاجواش           / لمنظمػة "   ٛ٘                     كما ركز المػؤتمر الػػ/ 
                                         عمى عدة نقاط ىامة في ىذا المجاؿ, منيا :       ٜٕٓٓ
  أىمية بدء العمؿ بمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية, وذلؾ كمقياس لمجدية في نزع                                                                                

                                                                                السػػبلح ومنػػع االنتشػػار, وضػػرورة تقػػديـ الػػدوؿ غيػػر الحػػائزة لؤلسػػمحة النوويػػة المسػػاعدة لبػػدء 
                                       يات إلنشاء وتشغيؿ نظاـ المراقبة الدولية                                              سرياف ىذه المعاىدة مف خبلؿ تقديـ الدعـ واإلمكان

                                                  ضرورة اتخاذ تدابير أخبلقيػة ومعياريػة وقانونيػة لئلعػبلف   و   .                                التابع لمنظمة المعاىدة المذكورة
                                                                         عػػػػف اعتبػػػػار اسػػػػتخداـ األسػػػػمحة النوويػػػػة جريمػػػػة ضػػػػد اإلنسػػػػانية, ودعػػػػوة المجتمػػػػع المػػػػدني 

                       خاؿ مف األسمحة النووية.                        ً                             والمنظمات اإلنسانية خاصًة لتنظيـ حمبلت لمدعوة إلى عالـ

                                                           
1- The 58th Pugwash Conference, Justice, Peace and Nuclear Disarmament, op.cit. 
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   تذليؿ كافة المعوقات التي تحوؿ دوف إحراز أي تقدـ نحو إيجػاد عػالـ خػاؿ مػف األسػمحة                                                                              
                                  الخػاص بالشػرؽ األوسػط  والػدور المنػوط       ٜٜ٘ٔ                                       النووية, بمػا فػي ذلػؾ عػدـ تنفيػذ قػرار عػاـ 

     ً  ة خاصػًة                                                                       باألسمحة النووية في فكر جياز األمف الروسي وبػرامج الػدفاع الصػاروخي األمريكيػ
                                                                               أجيػػػزة الػػػرادار والصػػػواريخ االعتراضػػػية المخطػػػط نشػػػرىا فػػػي أوروبػػػا, واسػػػتمرار تزايػػػد أىميػػػة 
                                                                             األسػػػمحة النوويػػػة فػػػي عقيػػػدة الػػػدفاع الػػػوطني, واسػػػتمرار الػػػدوؿ الخمػػػس دائمػػػة العضػػػوية فػػػي 
                                                                           مجمػػس األمػػف فػػي تطػػوير األسػػمحة النوويػػة دوف إجػػراء تجػػارب, وضػػرورة اعتبػػار وثيقػػة عػػدـ 

                    لحظػػػر اسػػػتخداـ األسػػػمحة       ٕٜ٘ٔ                                 ـ السػػػبلح النػػػووي عمػػػى أسػػػاس بروتوكػػػوؿ              البػػػدء باسػػػتخدا
                                  ً                                                  الكيميائيػػػة والبيولوجيػػػة ممزمػػػة قانونػػػًا, وعمػػػى الػػػدوؿ الحػػػائزة لؤلسػػػمحة النوويػػػة االلتػػػزاـ بعػػػدـ 
                                                                        ً     اسػػتخداـ األسػػمحة النوويػػة ضػػد الػػدوؿ األخػػرى غيػػر الحػػائزة ليػػذه األسػػمحة مادامػػت طرفػػًا فػػي 

    .                            نووية تحت أي ظرؼ مف الظروؼ     حة ال                      معاىدة عدـ انتشار األسم

  دعػػػوة مجمػػػس األمػػػف الػػػدولي أو أي ىيئػػػة أخػػػرى إلعػػػبلف أف  اسػػػتخداـ األسػػػمحة النوويػػػة                                                                      
                                                                                جريمػػة ضػػد اإلنسػػانية وترسػػيخ ضػػمانات األمػػف السػػمبية القاضػػية بػػالتزاـ الػػدوؿ النوويػػة بعػػدـ 

  .ٔ     نتشار  اال                                                         استخداـ السبلح النووي ضد الدوؿ األخرى األطراؼ في معاىدة عدـ 

ورغـ ذلؾ كمو, ال يزاؿ يوجد غياب خطير لمحوار بشكؿ جماعي عمى أعمى المستويات حوؿ 
ِ              اآلف إلى خ طة عمؿ واضحة  عدـ انتشار األسمحة النووية, إضافة إلى عدـ التوصؿ حتى         

؛ فالدوؿ الحائزة ية لعالـ خاؿ مف األسمحة النووية   ً                        قدما , وعدـ وجود رؤية مستقبملممضي 
جب أف تكوف جادة حياؿ وجود عالـ يخمو مف ىذه األسمحة, وغالبية الدوؿ لؤلسمحة النووية ي

                 ً                                                        يعتبر دعميا ضروريا  لمحصوؿ عمى إجماع دولي حوؿ منع انتشار ىذه األسمحة. لذلؾ 
يتوجب عمى تمؾ الدوؿ أف تبذؿ المزيد مف أجؿ تحقيؽ التزاماتيا بموجب معاىدة عدـ انتشار 

 .ٕاألسمحة النووية
ستة استنتاجات محددة  ٜٜٙٔف محكمة العدؿ الدولية لعاـ وى الصادرة عتضمنت الفتوقد 

 , وىي:ٕ/٘ٓٔفي الفقرة 
 : باإلجماع –) ألؼ (  ٕ/٘ٓٔاالستنتاج األوؿ: 

                                                           
1-The 58th Pugwash Conference, Justice, Peace and Nuclear Disarmament, op.cit. 

, عالـ يخمو مف األسمحة بمية في السياسة األمنية الدولية, رؤى مستقيكيت, وزيرة الخارجية البريطانيةمارغريت ب -ٕ
 . ٕٚٓٓ/ٙ/ٕٛبتاريخ , مقالة منشورة في جريدة العرب  ,لنوويةا
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د باألسمحة النووية ليس في القانوف الدولي, ال العرفي وال االتفاقي, أي إذف محدد بالتيدي»  
 «.أو استخداميا

                   ً                           بأغمبية أحد عشر صوتا  مقابؿ ثبلثة ) المعارضوف :  –) باء (  ٕ/٘ٓٔاالستنتاج الثاني: 
 : " (كوروما" و " ويرامانتري" و " شياب الديفالقضاة " 

ليس في القانوف الدولي, ال العرفي وال االتفاقي, أي حظر شامؿ وعاـ لمتيديد باألسمحة » 
 «.النووية بالذات أو استخداميا 

 باإلجماع: –( ) جيـ  ٕ/٘ٓٔاالستنتاج الثالث: 
                                                                                   إف  التيديد باستعماؿ القوة أو استعماليا بواسطة األسمحة النووية الذي يتعارض مع أحكاـ » 

( ٔ٘( مف ميثاؽ األمـ المتحدة وال يفي بجميع مقتضيات المادة )ٕ( مف المادة )ٗالفقرة )
 «.غير مشروع 

 :  باإلجماع -) داؿ ( ٕ/٘ٓٔاالستنتاج الرابع: 
                                               ً                     يكوف التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا متمشيا  مع مقتضيات القانوف        ً     يجب أيضا  أف » 

الدولي المنطبؽ في أوقات النزاع المسمح, السيما مقتضيات مبادئ القانوف الدولي اإلنساني        
وقواعده, وااللتزامات المحددة بموجب المعاىدات, وغيرىا مف التعيدات التي تتعمؽ صراحة 

 «.  ويةباألسمحة النو 
" شويبؿبسبعة أصوات ) المعارضوف : نائب الرئيس "  –)ىاء(  ٕ/٘ٓٔ االستنتاج الخامس:

 :  " ىيغينز " و "كوروما" و " ويرامانتري" و " شياب الديف" و " غيـو" و" أوداوالقضاة " 
                                                                                بناء عمى المقتضيات الواردة أعبله فإف  التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا مخالؼ» 

القانوف                                                                      ً        بصورة عامة لقواعد القانوف الدولي المنطبقة في أوقات النزاع المسمح, خاصة  مبادئ 
                                                          , إال أف  المحكمة, بالنظر إلى حالة القانوف الدولي الراىنة, الدولي اإلنساني وقواعده

والعناصر الواقعية التي ىي تحت تصرفيا, ليس في وسعيا أف تخمص إلى نتيجة حاسمة 
                                              ً                       كاف التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا مشروعا , أو غير مشروع في ظرؼ  بشأف ما إذا

 .                  «                                                              ً       أقصى مف ظروؼ الدفاع عف النفس, يكوف فييا بقاء الدولة ذاتيا معرضا  لمخطر
 باإلجماع: –) واو(  ٕ/٘ٓٔاالستنتاج السادس: 

كماؿ المفاوضات المؤدية إلى نزع                  , عمى متابعة وا  , بحسف نيةىناؾ التزاـ قائـ بالعمؿ »
 «.السبلح النووي بكافة جوانبو تحت رقابة دولية مشددة وفعالة 
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 ويمكف تمخيص أىـ النقاط التي تضمنيا الفتوى, بما يمي :
(. اعترفت المحكمة بالخصائص المدمرة عمى نحو فريد لؤلسمحة النووية, فالعممية الناتجة ٔ

إشعاعات » و« كميات ىائمة مف الحرارة والطاقة» يزتيف عف انشطار الذرة تطمؽ قوتيف متم
                                                                 , وقد وافقت المحكمة عمى أف  تأثيرات االنفجار النووي أقوى بكثير مف ٔ«قوية وممتدة األثر

 .ٕ                                                                  تأثيرات األسمحة األخرى, وأف  ظاىرة اإلشعاعات تقتصر عمى األسمحة النووية

لقانوف الدولي اإلنساني في حالة استخداـ (. أجابت المحكمة عمى السؤاؿ المتعمؽ بتطبيؽ إ
( مف الفتوى, حيث رأت ألؼ وباء) ٕ/٘ٓٔيا, ففي الفقرة األسمحة النووية أو التيديد ب

ليس في القانوف الدولي العرفي واالتفاقي أي إذف محدد بالتيديد باألسمحة »              المحكمة أن و 
ظر شامؿ وعاـ لمتيديد باألسمحة أي ح»                      كما أن يما ال يتضمناف « النووية أو استخداميا
ّ                          ) داؿ ( عمى أف  التيديد باألسمحة النووية  ٕ/٘ٓٔوأكدت في الفقرة «, النووية أو استخداميا              

                 ً                                             يجب أف يكوف متمشيا  مع مقتضيات القانوف الدولي المنطبؽ في أوقات » أو استخداميا 
         ُ  َ  َ  ُ    قواعده, وي ست خم ص  مف النزاع المسمح, ال سيما مقتضيات مبادئ القانوف الدولي اإلنساني و 

ذلؾ حظر التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا مف ناحية القانوف الدولي اإلنساني بصورة 
ّ                                                                    , وأف  القانوف الدولي اإلنساني يجب أف يطبؽ عمى كؿ وسائؿ الحرب, وبخاصة عمى ٖعامة     

 .  ٗاألسمحة التي يستحيؿ التحكـ في آثارىا, بما في ذلؾ األسمحة النووية

(. رفضت المحكمة البت في مسألة استخداـ األسمحة النووية عمى سبيؿ االنتقاـ مف جانب ٖ
, كما لـ تتعمؽ في بحث مسالة التيديد باألسمحة النووية كونيا ترتبط ٘أحد األطراؼ المتحاربة

                                                    , وأعمنت أن يا ال تعتـز النطؽ بحكـ بشأف ىذه السياسة, «سياسة الردع »       ً      ً     ارتباطا  وثيقا  بػ 
                        ً                                                        حيث الحظت المحكمة أف  عددا  مف الدوؿ تمسكت بتمؾ السياسة أثناء الجزء األكبر مف فترة 

                                                           
 / مف الفتوى .ٖ٘الفقرة / -ٔ
, الدفع بعدـ وجود قانوف يحكـ األسمحة النووية, محكمة العدؿ الدولية تتجنب تيموثي ؿ . ىػ . ماؾ كورماؾ -ٕ

دولية لمصميب األحمر الدولي, العدد تطبيؽ المبادئ العامة لمقانوف الدولي اإلنساني, مقالة منشورة في المجمة ال
 . ٖٛ, ص ٜٜٚٔشباط/فبراير  -كانوف الثاني/يناير ,ٖ٘

 ) ىاء ( مف الفتوى . ٕ/٘ٓٔالفقرة  -ٖ
 . ٛ٘ ص , ذكره مرجع سبؽ ,ىيساكازو فوجيتا -ٗ
نشورة في تقويـ أوؿ , مقالة م –جوف ىػ .ماكتيؿ , فتوى محكمة العدؿ الدولية في " قضية األسمحة النووية "  -٘

 .ٚٔٔ, ص ٜٜٚٔشباط/فبراير  -كانوف الثاني/يناير , ٖ٘المجمة الدولية لمصميب األحمر , العدد 
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                                                   , ورأت المحكمة أف  سياسة الردع تفترض مصداقية النية ٔالحرب الباردة, وال زالت تتمسؾ بيا
ة مثمو مثؿ استخداـ األسمحة النووي –" النووية, وقد يكوف ىذا " التيديدعمى استخداـ األسمحة 

 .ٕ     ً                                                 مخالفا  لمقانوف الدولي, إذا انتيؾ مبدأ الضرورة والتناسب –في حد ذاتو 

وبعدما فحصت المحكمة مسألة حظر التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا بالذات في 
القانوف الدولي العرفي قامت بالتمييز بيف فئتيف مف الدوؿ, تمؾ التي تساند عدـ مشروعية 

ة, والتي تؤكد مشروعية التيديد باألسمحة النووية واستخداميا في استخداـ األسمحة النووي
                                                               ً           بعض األحواؿ, وىذه الدوؿ األخيرة تمسكت بمبدأ الردع وممارستو تأييدا  لنظريتيا.

                                                                               ورأت المحكمة أف  ثمة توترات قائمة بيف رأي قانوني ناشئ يقرر عدـ مشروعية استخداـ 
( ٙٔ –) د ٖ٘ٙٔ             ً               ية العامة خاصة  مضموف القرار األسمحة النووية, تعبر عنو قرارات الجمع

, ٖ                ً                                                          المستشيد بو غالبا  مف جية وتأييد قوي ال يفتر لممارسة سياسة الردع مف جية أخرى
                                                         ( مف فتواىا أف  الدوؿ التي تتمسؾ بمبدأ الردع وممارستو ٚٙوالحظت المحكمة في الفقرة )

ؽ في استخداـ األسمحة النووية في           ً                                  احتفظت دوما  بالتضافر مع بعض الدوؿ األخرى بالح» 
 . «ممارسة حؽ الدفاع عف النفس ضد ىجـو مسمح ييدد مصالحيا األمنية الحيوية

د باألسمحة النووية أو                                                              كما الحظت المحكمة أف  مبدأ الردع يفضي إلى نظرية مشروعية التيدي
شروعية األسمحة            ً            ً      ً                           , ويؤثر تبعا  لذلؾ تأثيرا  بعيدا  في مسألة مشروعية أو عدـ ماستخداميا

 . ٘, وقد ذكر ذلؾ بعض القضاة في اآلراء الفردية التي أدلوا بيا في ىذا الشأفٗالنووية

                   ً       ً       ً                                            (. أعطت المحكمة رأيا  ممتبسا  ومثيرا  لمجدؿ بشأف مشروعية أو عدـ مشروعية التيديد ٗ
 :وجاء في فتواىا ما يميباألسمحة النووية أو استخداميا, 

                                                فإف  التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا مخالؼ  أعبله اردةالو بناء عمى المقتضيات » 
مبادئ القانوف                                                                       ً بصورة عامة لقواعد القانوف الدولي المطبقة في أوقات النزاع المسمح, خاصة  

                                                                           ؛ إال أف  المحكمة بالنظر إلى حالة القانوف الدولي الراىنة, والعناصر الواقعية اإلنساني وقواعده

                                                           
 مف الفتوى . ٚٙالفقرة  -ٔ
 مف الفتوى . ٛٗالفقرة  -ٕ
 مف الفتوى . ٖٚالفقرة  -ٖ
 . ٓٙص  ذكره  , مرجع سبؽىيساكازو فوجيتا -ٗ
  " . ويرامانتري " و " شويبؿ"  و" برافوعمى سبيؿ المثاؿ آراء القضاة "  انظر -٘
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ا, ليس في وسعيا أف تخمص إلى نتيجة حاسمة بشأف ما إذا كاف التي ىي تحت تصرفي
                                          ً                                  التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا مشروعا  أو غير مشروع في ظرؼ أشد مف ظروؼ 

 .ٔ«                                               ً       الدفاع عف النفس, يكوف فيو بقاء الدولة ذاتو معرضا  لمخطر
 ؟ فكيؼ يمكف لنا تفسير ىذه السطور مف الناحية القانونية 

, ٕ«بصورة عامة»       ً                                ً                 ينا أوال  البحث عف معنى المقطع األوؿ, خاصة  المقصود بعبارة يتعيف عم
« ظرؼ أقصى مف ظروؼ الدفاع عف النفس»                            ً        ثـ  معنى المقطع الثاني, خاصة  عبارة 

( حممت المحكمة ىذا المقطع )ىاء ٕ/٘ٓٔمقطع األوؿ مف الفقرة والستخبلص نتيجة مف ال
 :ٖ   ً             وفقا  لممنطؽ اآلتي

جد المحكمة قاعدة اتفاقية ذات نطاؽ عاـ أو قاعدة عرفية تحظر عمى وجو التحديد لما لـ ت
                                                                                         التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا في حد ذاتيا, فإن يا تساءلت عما إذا كاف يتعيف اعتبار 
المجوء إلى األسمحة النووية كعمؿ غير مشروع في نظر مبادئ وقواعد القانوف الدولي 

ؽ في النزاعات المسمحة ) وكذلؾ في نظر قانوف الحياد(, ووجدت مبدأيف اإلنساني المطب
 رئيسيف في نصوص القانوف اإلنساني, وىما المبدأ األوؿ: الذي يستيدؼ حماية السكاف

: وغير المقاتميف, والمبدأ الثاني المدني, ويميز بيف المقاتميفالمدنييف واألعياف ذات الطابع 
                               ً                           ة ال داعي ليا بالمقاتميف, وتطبيقا  لممبدأ الثاني, ليس لمدوؿ الذي يحظر إلحاؽ آالـ مفرط

                                               ً                      محدود بالنسبة إلى األسمحة التي تستخدميا, وارتباطا  بيذا العنصر استشيدت  رخيار غي
 ."مارتنزالمحكمة بشرط " 

    ً                                                                  ً              ووفقا  لممبادئ السالؼ ذكرىا فإف  القانوف اإلنساني استبعد منذ وقت مبكر جدا  أسمحة معينة 
                                                                              ألن يا كانت تصيب المقاتميف والسكاف المدنييف عمى نحو عشوائي, أـ ألن يا كانت تسبب  سواء

                                                           
 ) ىاء ( مف الفتوى . ٕ/٘ٓٔالفقرة  -ٔ
                ً                        ماذا يعني " عموما  " ىؿ ىو تمميح رقمي أو » في رأييا المعارض عمى ذلؾ بقوليا  " ىيغينزعمقت القاضية "  -ٕ

قانوف اإلنساني دوف و ال يمكف تطبيؽ قواعد ال              ىو إيحاء بأن   أـ, األسمحة النووية إشارة إلى أنواع مختمفة مف
, بفيميا الصحيح وتطبيقيا عمى األسمحة  أيف تحميؿ المحكمة ليذه القواعد  استثناءات ؟ فإذا كاف ذلؾ ىو الحاؿ

؟ ىؿ ينبغي ربطيا بقدرة غير عادية                                                       ً وما ىي االستثناءات التي ينبغي افتراضيا في تعبير "عموما " !؟..النووية 
وال تجيب عف أي , ىاء مف المنطوؽ تثير ىذه األسئمة (ٕ)صياغة الفقرة      إف  عمى االمتثاؿ لمقانوف اإلنساني؟ 

 . (ٕ٘)" الفقرة ىيغينز الرأي المعارض لمقاضية " انظرلممزيد « منيا
 .ٔٙص ذكره  , مرجع سبؽىيساكازو فوجيتا -ٖ
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             ً                                                                       لممقاتميف آالما  عديمة الجدوى, أي آالـ تفوؽ اآلالـ التي يستحيؿ تفادييا ويفترض أن يا تحقؽ 
ذا كاف االستخداـ المرتقب لسبلح ما ال يفي بمتطمبات القانوف       ً                                                                           أىدافا  عسكرية مشروعة, وا 

                                                   ً     ً                اإلنساني, فيؿ يكوف التيديد باستخداـ ىذا السبلح مخالفا  أيضا  ليذا القانوف؟.
لقد سبؽ لمجنة الدولية لمصميب األحمر أف أعمنت في القواعد التي تحد مف المخاطر التي 

يحظر »      أن و  ٜٙ٘ٔيتعرض ليا السكاف المدنيوف في زمف الحرب التي قدمتيا في العاـ 
ال سيما عف طريؽ نشر عوامؿ محرقة أو كيميائية  –فعميا الضار استخداـ أسمحة مف شأف 

أف يمتد عمى نحو غير متوقع أو يفمت مف حيث  –أو جرثومية أو مشعة أو خبلؼ ذلؾ 
 .«كاف المدنييف بيذا الشكؿ لمخطرالمكاف والزماف مف سيطرة مف يستخدميا ويعرض الس
ت بو المجنة الدولية بشأف عدـ مشروعية وقد أكدت المحكمة في الواقع ىذا اإلعبلف الذي أدل

                                                                               استخداـ األسمحة النووية, وسممت بأف  مبادئ وقواعد القانوف اإلنساني أصبحت عرفية في 
ً                                                            , فضبل  عف ذلؾ أكدت المحكمة خبلؿ اإلجراءات أف  ىذه المبادئ والقواعد ٔأغمبيتيا العظمى     

؛ إال أن يا لـ تتعمؽ لسوء المنصوص عمييا في القانوف اإلنساني ىي جزء مف قانوف مم                            ـز
ً  أما المقطع الثاني السالؼ ذكره فإن و يثير سؤاال   .ٕالحظ في الطابع القانوني لمقانوف اإلنساني                                             

الظرؼ األقسى » مف أخطر األسئمة الواجب طرحيا بشأف فتوى المحكمة, يتعمؽ بالمقصود بػ 
يجب أف «. لدولة ذاتو لمخطرأو األشد مف ظروؼ الدفاع عف النفس الذي يتعرض فيو بقاء ا

                                                     ؛ بيد أف  المحكمة لـ تعرفو! فيؿ ينشئ ىذا الظرؼ عندما                     ً          يكوف ىذا الظرؼ مفيوما  بشكؿ جيد
تكوف دولة ما في خطر أو معرضة لمخطر, أو تكوف أراضييا محتمة ؟ وىؿ باإلمكاف التمييز 

                 سبب في أف  الظرؼ بيف ىذه الظروؼ السيما في الوضع الراىف لمدفاع عف النفس؟ وما ىو ال
 األشد لمدفاع عف النفس يمنع التطبيؽ " العاـ " لمقانوف اإلنساني حسب مفيـو المقطع األوؿ؟.

عدـ وجود »                                                    ً                   لقد عادت المحكمة إلى مسالة حؽ المجوء إلى القوة دفاعا  عف النفس, وأعمنت 
رعية أو عدـ                                                أن و ليس بوسعيا التوصؿ إلى استنتاج نيائي بشأف ش» في مبلحظتيا « قانوف

شرعية استخداـ األسمحة النووية مف قبؿ دولة في حالة قصوى لمدفاع عف النفس, يتعرض 
فيما يتعمؽ باالستخداـ « عدـ وجود قانوف », والمحكمة وىي تربط ٖ«فييا بقاؤىا نفسو لمخطر

                                                           
 ( مف الفتوى . ٘ٛو  ٓٛالفقرتاف )  -ٔ
 .ٕٙص ذكره , مرجع سبؽىيساكازو فوجيتا -ٕ
 مف الفتوى .( ٜٚ)رة الفق -ٖ
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ف مف شأنو أ                                   ً                                  المشروع الممكف لؤلسمحة النووية دفاعا  عف النفس مع وصؼ أف  ذلؾ االستعماؿ
" مع القانوف الدولي اإلنساني, لـ تستبعد إمكانية أف يكوف استخداـ معيف          ً        ً يكوف متفقا  "عموما  

                     ً                                                لؤلسمحة النووية مشروعا  حتى إذا كاف يتعارض مع القانوف الدولي اإلنساني. 
ً                                                      وال يمثؿ ىذا االستنتاج خمطا  مذىبل  بيف القانوف المنظـ لمجوء المشروع إلى القوة والقانوف       ً                        

لبلستخداـ الفعمي لمقوة وحسب, بؿ يمتد إلى أبعد مف أقصى ادعاءات مشروعية  المنظـ
استخداـ األسمحة النووية التي تزعمتيا الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية والتي مثمت أماـ 

         ً                                              قبمت تماما  مبدأ وجوب أف يخضع أي استعماؿ أو تيديد مشروع » المحكمة, وجميعيا قد 
, وعندما قررت ٔ"ىيغينزعمى حد قوؿ القاضية "« القانونيفلكبل  باستعماؿ األسمحة النووية

                                                                                 المحكمة في فتواىا المشتركة أف  مبادئ القانوف الدولي اإلنساني تنطبؽ عمى استعماؿ أو 
                                                                                     التيديد باستعماؿ األسمحة النووية, اعترفت صراحة بأف  الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية تقبؿ 

 .ٕإمكانية انطباؽ ىذه المبادئ
                                                                                   الواقع أف  الدوؿ النووية نفسيا دعت المحكمة إلى تطبيؽ المبادئ العامة لمقانوف الدولي 
لى بياف أن و ليست كؿ                                                                                 اإلنساني عمى استعماؿ أو التيديد باستعماؿ األسمحة النووية وا 
االستخدامات تتعارض بالضرورة مع ىذه المبادئ, وحتى إذا كانت بعض الدوؿ الحائزة 

                             ً                                         وية أو كميا تعتقد بأف  ليا حقا  في استخداـ تمؾ األسمحة في الحاالت القصوى لؤلسمحة النو 
 .ٖ                                                                      لمدفاع عف النفس, فإف  ىذه الدوؿ ظمت تقبؿ قابمية انطباؽ المبادئ األساسية

لذلؾ يجب إمعاف النظر في مشكمة الدفاع عف النفس وتطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني بما في 
        عية التيديد باألسمحة النووية أو استخداميا, ويرى األستاذ ذلؾ مشروعية أو عدـ مشرو 

                                                                 أن و يجب تطبيؽ القانوف اإلنساني عمى كافة النزاعات المسمحة الدولية  ٗ"ىيساكازو فوجيتا "
بما في ذلؾ النزاعات التي يتذرع فييا أحد األطراؼ بالدفاع عف النفس في مواجية الخصـ 

 .٘المعتدي

                                                           
 .( ٜٕ)" , الفقرة  ىيغينزالرأي المعارض لمقاضية "  -ٔ
 مف الفتوى .( ٕٕ)الفقرة  -ٕ
 . ٚٛص  مرجع سبؽ ذكره ,تيموثي ؿ . ىػ . ماؾ كورماؾ,  -ٖ
 ىو أستاذ القانوف الدولي العاـ في كمية الحقوؽ بجامعة طوكيو في الياباف . "ىيساكازو فوجيتا " -ٗ
 .ٖٙص ,ذكره , مرجع سبؽو فوجيتاىيساكاز  -٘
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ذا اعتبرنا أ                                                                                   ف  المقطع الثاني قد تأثر بمبدأ الردع فإن و يتعيف عمينا أف نقوؿ إن و بإمكاف كؿ                    وا 
           ً                                                                  الدوؿ, حفاظا  عمى أمنيا, أف تكوف لدييا أسمحة نووية, أو أف تكوف محمية تحت مظمة 
                                                                               ً  نووية, بغية ضماف بقائيا في حالة الدفاع القصوى عف النفس؛ غير أف  ذلؾ سيكوف مخالفا  

                                        ً     ً                    معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية, ومخالفا  أيضا  لصكوؾ تمديدىا غير  لروح ونصوص
)واو( ٕ/٘ٓٔ                           ً            , كما أف  ذلؾ لف يكوف متمشيا  مع الفقرة ٜٜ٘ٔالمحدد التي اعتمدت في عاـ 

مف الفتوى, ولو تحقؽ نزع السبلح النووي بالكامؿ, ألف يكوف أمف الدولة في مثؿ ىذه الحالة 
 يازة أسمحة نووية أو دوف مظمة نووية؟.           ً       القصوى مكفوال  دوف ح

                                                                             (. اعتبرت المحكمة أف  مشروعية استخداـ األسمحة النووية يجب أف تحدد بالرجوع إلى ٘
؛ لذلؾ رفضت المحكمة الدفوع قوانيف المطبقة في النزاع المسمحميثاؽ األمـ المتحدة وال

( مف العيد ٙ                كمة أف  المادة )المتعمقة بقانوف حقوؽ اإلنساف وقانوف البيئة  فقد الحظت المح
                                                             ً                      الدولي لحقوؽ اإلنساف ال تحظر إال الحرماف التعسفي مف الحياة, ونظرا  ألف  القتؿ سمة كامنة 
                                                                                  ألي نزاع مسمح فإن و يتعيف الرجوع إلى بعض المعايير خارج العيد, ورأت المحكمة أف  ىذه 

ـ تتطرؽ المحكمة إلى المبلحظة ول .ٔ                ُ                               المعايير يجب أف ت ستقى مف قانوف النزاعات المسمحة
التي أبدتيا المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف والمكمفة بدراسة تطبيؽ  ٖٕ/ٗٔالعامة المشيورة 

العيد الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية, ففي ىذا النص كانت المجنة قد وصفت صناعة 
حياة, وطالبت بحظرىا,                                                               وتجربة وحيازة األسمحة النووية بأن يا أكبر تيديد لحؽ الفرد في ال

شأنيا شأف استخداـ األسمحة النووية, واعتبارىا جريمة ضد البشرية, وقد كاف مف واجب 
ً                المحكمة أف تنظر عمى نحو أكثر تفصيبل  في ىذه العبلقة   –بيف إشكالية األسمحة النووية                                  

في وحؽ الفرد  –                  ً     ً                                  ً  عمى أساس حظرىا حظرا  عاما , ومنع استخداميا بصورة ممموسة أيضا  
                                                                                      الحياة, ففي ىذا المجاؿ : اآلثار متوازية, والدعـ متبادؿ, ألف  استخداـ األسمحة النووية يمس 

 .ٕحؽ الفرد في الحياة والقانوف الدولي اإلنساني عمى السواء

                                                           
,  كريستوفر غرينوود , فتوى محكمة العدؿ الدولية بشأف األسمحة النووية واإلسياـ في القانوف الدولي اإلنساني -ٔ

 .ٜٙ, ص ٜٜٚٔشباط/فبراير  -الثاني/يناير , كانوف ٖ٘, العدد في المجمة الدولية لمصميب األحمرمقالة منشورة 
المطروحة  األفكارى محكمة العدؿ الدولية بشأف مشروعية استخداـ األسمحة النووية , بعض مانفريد مور, فتو  -ٕ

 -ف الثاني/ينايركانو  ,ٖ٘حوؿ نقاط قوة وضعؼ الفتوى, مقالة منشورة في المجمة الدولية لمصميب األحمر, العدد 
 .ٜٙص , ٜٜٚٔشباط/فبراير
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                                                                                           ولدى مناقشة قانوف البيئة الدولي, اعتبرت المحكمة أف  الدوؿ المشاركة في نزاع مسمح ممزمة      
رات البيئية في االعتبار عند تقييـ ما ىو ضروري ومتناسب في تنفيذ األىداؼ بأخذ االعتبا» 

وىو التزاـ ناشئ عمى ما يبدو مف القانوف العرفي والمعاىدات العامة « العسكرية المشروعة 
 ٜٚٚٔالمتعمقة بالبيئة وليس مف األحكاـ البيئية المحددة الواردة في البروتوكوؿ األوؿ لعاـ 

                                                               مة رفضت الحجة القائمة بأف  استخداـ األسمحة النووية محظور بمقتضى              غير أف  المحك
                           ؛ لذلؾ استنتجت المحكمة أف  ٔالمعاىدات العامة المتعمقة بالبيئة أو قانوف البيئة العرفي

الجواب عف السؤاؿ الذي طرحتو الجمعية العامة ينبغي البحث عنو بصورة رئيسة في القانوف 
ى القوة والقانوف المنظـ لبلستخداـ الفعمي ليا, وىما مصمماف كبلىما         ّ               المنظـ لم جوء المشروع إل

وىذا الجزء , في النزاع المسمح – بما فييا األسمحة النووية –ستخداـ األسمحة لمعالجة مسألة ا
 : مف الفتوى ميـ مف عدة جوانب

الدولي  ية يخضع لمقانوف                                                   : ألن و يؤكد بشكؿ قاطع عمى أف  استخداـ األسمحة النوو    ً أوال  
 .اإلنساني

ّ                             ثانيا : أف  دراسة المحكمة ألثر ميثاؽ األمـ المتحدة توض ح أف  القانوف الحديث المنظـ                                                ً    
                                                                             ً        لمشروعية المجوء إلى القوة ال ييتـ فقط بما إذا كاف المجوء األولي إلى القوة مشروعا  أـ ال, 

                 ً                                        كما أف  ليا أثارا  بالنسبة لتسيير األعماؿ العدائية البلحقة.
                                                                             : رفض الفتوى بصورة قاطعة لمحجج القائمة بأف  القوانيف الخاصة التي وضعت عمى مر   ً ثا  ثال

السنيف لمعالجة موضوع تسيير األعماؿ العدائية يمكف التحايؿ عمييا بالرجوع إلى األحكاـ 
 .ٕالعامة لقانوف البيئة وقانوف حقوؽ اإلنساف

ي عمى استعماؿ أو التيديد                                               (. خمصت المحكمة إلى أن و ال يوجد حظر شامؿ وعالمٙ
                                                                           باستعماؿ األسمحة النووية في القانوف الدولي التعاقدي, غير أن يا الحظت أف  بعض 

نتشار, والمعاىدات االاالتفاقيات, مثؿ : الحظر الشامؿ لمتجارب النووية ومعاىدة عدـ 
المجتمع الدولي قمؽ                                                                        المتعمقة بالمناطؽ الخالية مف األسمحة النووية, يبدو أن يا تدعو إلى تزايد

 .ٖ                                             ً      ً النووية, مما ينبئ بحظر استخداـ ىذه األسمحة حظرا  عاما  إزاء األسمحة 

                                                           
 / مف الفتوى . ٖٖو  ٖٓالفقرتاف / -ٔ
 . ٓٚص مرجع سبؽ ذكره , ينوود, كريستوفر غر  -ٕ
 . ٜٛص  مرجع سبؽ ذكره,مانفريد مور,  -ٖ
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الدمار الشامؿ  أسمحةعدـ مشروعية  إعبلفىو  اآلفالنمط السائد حتى »     ً              ووفقا  لمفتوى فإف  
 مقابؿ اتفاقية ٕ, ووضعت المحكمة وجود اتفاقية األسمحة البيولوجيةٔ«قتضى صكوؾ محددةبم

ً                                        , المتيف تشكبلف حظرا  شامبل  عمى األسمحة البيولوجية والكيميائية عمى ٖاألسمحة الكيميائية      ً                  
التوالي مع فشؿ المجتمع الدولي في فرض حظر شامؿ عمى األسمحة النووية مف خبلؿ 
اتفاقية لؤلسمحة النووية, وىنا أخفقت المحكمة بمنتيى البساطة في عمؿ تمييز بيف اقتناء 

ير الشامؿ واستخداميا وأسقطت مف الفتوى تحميؿ الجوانب األساسية لمعاىدة عدـ أسمحة التدم
                        إن يا تستيدؼ منع انتشار قية عدـ انتشار األسمحة النووية نتشار. ويستوحى مف عنواف اتفااال

                   ً                                                               األسمحة النووية, خاصة  االنتشار األفقي, وتسمح المعاىدة باستمرار اقتناء األسمحة النووية 
                                                                   دوؿ الخمس المعمف أن يا حائزة لؤلسمحة النووية في الوقت الذي عقدت فيو مف قبؿ ال

                                                                                   المعاىدة, لكف يمكف القوؿ إف  ىذا مجرد إجراء مؤقت لحيف االتفاؽ بيف تمؾ الدوؿ عمى نزع 
                                ُ                                                    السبلح النووي الشامؿ, وينبغي أال ي فيـ التنازؿ التمييزي في المعاىدة الذي يسمح باستمرار 

 .ٗ                                    النووية, أو أن و ال يحظر ىذا االستخداـستخداـ األسمحة لحيازة يرخص باا
( دولة ىي أطراؼ في معاىدة عدـ انتشار األسمحة ٖٛٔ                                  وقد أغفمت المحكمة اإلشارة إلى أف  )
( دولة منيا بتطبيؽ حظر شامؿ عمى إنتاج وحيازة ٛٚٔالنووية وقت صدور الفتوى, تعيدت )
بشأف ما إذا كاف « بعدـ وجود قانوف »               ؾ فإف  االدعاء وتخزيف واختبار األسمحة النووية؛ لذل

              , مف حيث إن و ٘مف المشروع استخداـ أو التيديد باستخداـ األسمحة النووية ىو ادعاء تمييزي

                                                           
 مف الفتوى . ٚ٘الفقرة  -ٔ
نتاج وتخزيف األسمحة البكتربولوجية ) البيولوجية ( والتكسينية وتدمير تمؾ األسمحة  -ٕ                                                                                                     اتفاقية حظر استحداث وا 

 . ٕٜٚٔنيساف/أبريؿ  ٓٔ المؤرخة في
ن -ٖ  ٖٔتاج وتخزيف واستعماؿ األسمحة الكيميائية وتدمير تمؾ األسمحة, المؤرخة في                         اتفاقية حظر استحداث وا 

 .ٖٜٜٔكانوف الثاني/ يناير 
 . ٓٛ-ٜٚ, ص مرجع سبؽ ذكرهتيموثي ؿ.ىػ ماؾ كورماؾ,  -ٗ
إخفاؽ المحكمة في تطبيؽ مبادئ القانوف الدولي اإلنساني عمى استعماؿ أو التيديد باستعماؿ األسمحة      إف   -٘

"  كوروما" والقاضي"  ويرامانتري قد احتج القاضي "ف , وية دفع عدة قضاة إلى االنشقاؽ عف الفتوى المشتركةالنو 
الخصائص المدمرة عمى نحو فريد لؤلسمحة النووية ال بد أف تجعؿ أي استعماؿ ليذه األسمحة غير             كبلىما بأف  

ويغ المحكمة الخاص كاف ال بد أف يؤدي بيا " بإصرار" تس                                                     متفؽ مع المبادئ العامة لمقانوف الدولي اإلنساني, وأف  
استنتاج عدـ المشروعية في جميع األحواؿ كاف                     " فقد أشار إلى أف   " شياب الديفأما القاضي , إلى ىذا االستنتاج
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ال ينطبؽ إال عمى الدوؿ الخمس الحائزة لؤلسمحة النووية األطراؼ في معاىدة عدـ االنتشار, 
 ـ إلى نظاـ عدـ االنتشار.وكذلؾ عمى الدوؿ التي رفضت االنضما

                                                                                      أما بالنسبة لجميع الدوؿ األخرى , فإف  القانوف الدولي المتعمؽ باألسمحة النووية واضح بجبلء 
                                                                 ً              وىو أف  استخداـ أو التيديد باستخداـ األسمحة النووية غير مشروع, نظرا  ألف  القانوف 

ة لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة التعاىدي يحظرىا عمى وجو التحديد وبصراحة واألىمية القانوني
النووية قد أغفمت في الفتوى التي تجمع مناقشة معاىدة عدـ االنتشار مع مناقشة المعاىدات 

 .ٔاإلقميمية إلنشاء مناطؽ خالية مف األسمحة  النووية
                                                                              (. وجدت المحكمة باإلجماع أن و يوجد التزاـ قانوني دولي بمتابعة واستكماؿ مفاوضات ٚ

 .ٕ«تحت رقابة دولية فعالة» ياية إلى تحقيؽ نزع شامؿ لؤلسمحة النووية تؤدي في الن
                                           ّ                                   (. توصمت المحكمة لدى تطبيؽ القانوف المنظـ لم جوء المشروع إلى القوة عمى استخداـ ٛ

استخداـ أو التيديد باستخداـ القوة بواسطة      إف  » األسمحة النووية إلى استنتاج باإلجماع ىو:
( مف ميثاؽ األمـ المتحدة, والذي ٕ( مف المادة )ٗيتعارض مع الفقرة )األسمحة النووية الذي 

 .ٖ«( ىو أمر غير مشروع ٔ٘ال يستوفي جميع متطمبات المادة )
                                                   ( إلى أسمحة معينة بالتحديد؛ لذلؾ فإن و في تحديد ما ٔ٘( أو المادة )ٗ/)ٕوال تشير المادة /

أـ ال ؟ وعندىا ال بد مف الرجوع إلى                                               ً إذا كاف استخداـ سبلح معيف في حالة معينة مشروعا  
 .ٗالقانوف الدولي اإلنساني ومتطمبات حؽ الدفاع عف النفس

 ٜٜ٘ٔلعاـ  ٜٗٛ                                                        باإلضافة إلى ذلؾ ذكرت المحكمة أف  مجمس األمف رحب في قراره 
                                                                                بضمانات األمف التي قدمتيا الدوؿ الحائزة لؤلسمحة النووية, وىو ما يعني أن و ليست كؿ 

 .٘                          ً                                        األسمحة النووية تشكؿ انتياكا  ألحكاـ الميثاؽ فيما يتصؿ باستخداـ القوةاستخدامات 

                                                                                                                                                          

عدـ وجود قانوف يحكـ » إعبلف المحكمة       فإف   لذلؾ    ً                                                واضحا  أماـ المحكمة عمى أساس األدلة المعروضة عمييا  و 
  . ٙٛ-٘ٛ, صمرجع سبؽ ذكرهتيموثي ؿ.ىػ ماؾ كورماؾ,  انظر, غير مناسب« لموضوع ا
 .ٔٛ-ٜٚ, ص مرجع سبؽ ذكره, ؾ كورماؾتيموثي ؿ.ىػ ما -ٔ
 ) واو( مف الفتوى . ٕ/٘ٓٔالفقرة  -ٕ
 / ) جيـ ( مف منطوؽ الفتوى .ٕالفقرة / -ٖ
 / مف الفتوى .ٖٗ-ٕٗالفقرتاف /  -ٗ
 . ٓٚص ,بؽ ذكرهجع سمر , كريستوفر غرينوود -٘
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لقاعدة »                                                                   ً  (. عمى الرغـ مف بعض أوجو الضعؼ والتناقض, فإف  فتوى المحكمة تعد نصرا  ٜ
في العبلقات الدولية, فقد وردت فييا إجابة قانونية عف أحد األسئمة السياسية « القانوف

ً       ً  : ىؿ استخداـ األسمحة النووية عمبل  مشروعا  ة في ىذا العصر أال وىوكثر خطور والقانونية األ                               
ذا لـ تكف لفتاوى محكمة العدؿ الدولية قوة  ً                                               ؟ واإلجابة عف ىذا السؤاؿ ىي بالنفي إجماال , وا                                        

مجموعة                                                                                  إلزامية, إال أن يا تتمتع بسمطة كبيرة, وىذه الفتوى تندرج بحكـ موقفيا الديناميكي في
 . ٔ" الشييرة ", التي ليا تأثير حاسـ في تطور القانوف الدوليابقة مف الفتاوى الس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ٕٓٔ-ٔٓٔص مرجع سبؽ ذكره, مانفريد مور,  -ٔ
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ماظـاغيماملطلب

ممممممممممممممعؾادئماظقاغونماظدوظيماإلغلاغيماألدادوةماملؿعلقةمبلريماظعملواتماظعدائوةم

ماظيتمأطدتهامصؿوىمحمكمةماظعدلماظدوظوة

م

م

م

التي تشكؿ نسيج « المبادئ األساسية»       ً     لية عددا  مف ذكرت الفتوى الصادرة عف المحكمة الدو 
القانوف اإلنساني أىميا مبدأ التمييز, وحظر استخداـ األسمحة العشوائية, واألسمحة التي 

           ً                              تسبب أضرارا  أو إصابات أو آالـ ال مبرر ليا.
م مأوالم: م ًم م حظرمادؿعمالماألدلقةماظعشوائوةماألثرم

8

ىذه ىي أىـ قاعدة ذات صمة          الشؾ أف   :
ويمكف أف  ,لـ تحمؿ بالتفصيؿ في دعوى أماـ المحكمة حتى اآلفو  ,لقضية موضع البحثبا

ولذلؾ البد مف توخي االىتماـ عند  ؛تسبب عبلقة ىذه القاعدة بمبدأ التناسب المبس بسيولة
            ّ األمر عمى أف   رولـ يقتص ,محاولة تقييـ األسموب الذي فسرت بو أغمبية القضاة ىذه القاعدة

, يا آمرة  ّ أن  ب ٕ"البجاوي"فقد اعتبرىا القاضي ,تعتبر ىذه القاعدة قاعدة عرفيةالمحكمة ككؿ 

                                                           
 عشوائية أو الضرر مفرطة يمكف اعتبارىا معينة تقميدية أسمحة استعماؿ تقييد أو حظر  "اتفاقية اعتماد     تـ   -ٔ

 وتوكوؿاكتشافيا والبر  يمكف ال التي الشظايا بروتوكوؿ جانب إلى ,ٜٓٛٔ أكتوبر/األوؿ تشريف ٓٔ األثر" في
 ) البروتوكوؿ الثاني(, األجيزة مف وغيرىا المتفجرة والفخاخ األلغاـ استعماؿ تقييد أو حظر وبروتوكوؿ األوؿ,

 كانوف ٕ في النفاذ حيز دخمت التي ) الثالث )البروتوكوؿ الحارقة األسمحة استعماؿ تقييد أو حظر وبروتوكوؿ
المؤرخ في  A/RES/55/37 رقـفي قرارىا الدوؿ ـ المتحدة وقد دعت الجمعية العامة لؤلم .ٖٜٛٔ ديسمبر/األوؿ

التي لـ تتخذ بعد كؿ التدابير البلزمة لتصبح أطرافا في اتفاقية حظر كافة الدوؿ  {,ٕٔٓٓكانوف الثاني/يناير  ٖ
يما وال س تيا,تقميدية معينة يمكف اعتبارىا مفرطة الضرر أو عشوائية األثر وبروتوكوال أو تقييد استعماؿ أسمحة

البروتوكوؿ  األلغاـ والفخاخ المتفجرة وغيرىا مف األجيزة ) البروتوكوؿ المعدؿ بشأف حظر أو تقييد استعماؿ
مف الدوؿ إلى ىذا الصؾ في وقت  الثاني(, أف تفعؿ ذلؾ في أقرب وقت ممكف, بغية تحقيؽ انضماـ أكبر عدد

 .ٕٔٓٓكانوف الثاني/يناير  ٖالمؤرخ في  A/RES/55/37 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ : قرارانظر .}مبكر
ِ  كما أ در ج  أو الضرر مفرطة يمكف اعتبارىا معينة تقميدية أسمحة استعماؿ تقييد أو حظر " اتفاقية المعنوف البند     ُ  
 ٖٙ/٘ٛالجمعية رقـ  لقرار            ً العامة وفقا   الرابعة والستيف لمجمعية لمدورة المؤقت األعماؿ جدوؿفي  األثر" عشوائية

, A/64/395األمـ المتحدة, الجمعية العامة, الوثيقة رقـ : انظر. ٕٛٓٓ ديسمبر/األوؿ كانوف ٕ مؤرخ فيال
 .ٜٕٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٓٔ الصادرة بتاريخ

 / .ٕٔ" , الفقرة / البجاويإعبلف القاضي "  -ٕ



165 
 

وقد أدرجت المحكمة ىذه القاعدة في الفتوى عمى  ,ٔيا قاعدة مطمقة    أن   "غيـو"  وذكر القاضي
 :اآلتيالنحو 

أال تستخدـ األسمحة التي ال ,                                   ً              ً يجب عمى الدوؿ أال تجعؿ المدنييف ىدفا  لميجـو مطمقا  » 
وىكذا ساوت المحكمة بيف استخداـ , ٕ« طيع التمييز بيف األىداؼ المدنية والعسكريةتست

وأىمية ىذا البياف ليست بحاجة إلى  األسمحة العشوائية األثر واليجـو المتعمد عمى المدنييف
  وتنبع مف : تأكيد
النص  ً    ّ ا  ألف  مف الميـ تأكيد حظر األسمحة العشوائية األثر باعتباره قاعدة عرفية, نظر  :   ً أوال  

التعاىدي الوحيد لحظر اليجمات العشوائية ال نجده إال في البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ الذي 
وفي تمؾ المعاىدة فقط يوجد بياف عاـ ألنواع األسمحة التي  لـ تصدؽ عميو جميع الدوؿ بعد

 .ٖتحظرىا ىذه القاعدة
ف عف قصد, يياجمة المدنيبناء عمى منطؽ المحكمة يعني الحظر المفروض عمى م :     ً ثانيا   

و ال بد مف االمتناع عف استخداـ األسمحة     أن   الموجود في البروتوكوؿ اإلضافي الثاني,
 العشوائية في المنازعات المسمحة غير الدولية التي ينطبؽ عمييا ذلؾ البرتوكوؿ. 

ذا  ,يرأي سبلح يمكف إخضاعو لمتحميؿ عمى أساس ىذه المعاي                     ىذا البياف يعني أف  :      ً ثالثا         وا 
معاىدة  إلىو يحظر استخدامو دوف أف تكوف ىناؾ حاجة           ليا, فإن                  ً و يعتبر انتياكا         ضح أن    ّ ات  

ولـ  ,خاصة أو ممارسة أو حتى ممارسة إلحدى الدوؿ تحظر استخداـ ذلؾ السبلح المعيف
ح إذا كاف السبل فيماالشرعية في أي حالة بعينيا تعتمد عمى تقدير الدوؿ                   تذكر المحكمة أف  
المحكمة لدييا الحؽ في أف تصدر الحكـ                            القاعدة, ولكنيا أوضحت أف   المعني يتفؽ مع

 نفسيا.
غير قادر عمى التمييز  يبقى أف نبحث ما الذي قصدتو المحكمة عمى وجو التحديد بقوليا "

 ".  بيف األىداؼ المدنية والعسكرية
يجمات العشوائية واعتبرت مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ عمى حظر ال ٗ/ٔ٘ المادة نصت

                        أف  اليجمات العشوائية :
                                                           

 / .٘" , الفقرة / غيـوالرأي المستقؿ لمقاضي "  -ٔ
 مف الفتوى . (ٛٚ)الفقرة  -ٕ
 . ٜٖص  مرجع سبؽ ذكره,, بيؾ –لويز دوسوالد  -ٖ
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  محدد.توجو إلى ىدؼ عسكري تمؾ التي ال 

  أو تمؾ التي تستخدـ طريقة أو وسيمة لمقتاؿ ال يمكف أف توجو إلى ىدؼ عسكري
 محدد.

  أو تمؾ التي تستخدـ طريقة أو وسيمة لمقتاؿ ال يمكف حصر آثارىا عمى النحو
                                                كوؿ, ومف ثـ  مف شأنيا أف تصيب, في كؿ حالة كيذه, الذي يتطمبو ىذا البروتو 

 األىداؼ العسكرية واألشخاص المدنييف أو األعياف المدنية دوف تمييز.
ويقدـ البروتوكوؿ  .ٔ"السالح العشوائيىذا ىو التعريؼ الوحيد الموجود في معاىدة قائمة لػ " و 

طبؽ عمى أي مف اإلمكانيتيف ويمكف أف تن ,إمكانيتيف, أي منيما تجعؿ السبلح غير مشروع
غير قادر عمى التمييز بيف  »السبلح                                                    أو عمى كمييما العبارة المستخدمة في الفتوى وىي أف  

و                                             األسمحة النووية ال تنتيؾ المعيار األوؿ, أي أن      ف   إ. وقد يقاؿ «األىداؼ المدنية والعسكرية
اقع اإلشارة إلى دقة نظاـ يمكف توجيييا إلى ىدؼ عسكري محدد, إذا كاف المراد في الو 

األسمحة النووية ليست بالضرورة                      ثبلثة قضاة قرروا أف             ويبدو أف   ,إيصاؿ السبلح إلى اليدؼ
" ىيغينز" ومف بيف ىؤالء القضاة حاولت القاضية  ,عشوائية بطبيعتيا باستخداـ المعيار األوؿ
                ّ يمكف استنتاج أف  »  :ليا بقو لؤلسمحة العشوائية                                     ً فقط في رأييا المعارض أف تقدـ تعريفا  

  السبلح يكوف غير مشروع بذاتو إذا كاف مف غير الممكف توجييو إلى ىدؼ عسكري فقط
 .« حتى في حالة وجود أضرار جانبية

 :   ن وإالمحكمة  وبتطبيؽ ذلؾ عمى األسمحة النووية قالت
, سمحة النوويةعمى الرغـ مف الخصائص الفريدة والفائقة التدمير التي تتسـ بيا جميع األ» 
ذلؾ المصطمح نفسو يغطي مجموعة متنوعة مف األسمحة غير المتجانسة في تأثيراتيا     ّ فإف  

وبالقدر الذي يكوف فيو سبلح نووي محدد غير قادر عمى ىذا التمييز يصبح استعمالو غير 
 .ٕ« مشروع

أسباب  ولـ يقدـ أي,     ً                                كثيرا  إلى التعريؼ الذي قدمتو المحكمة "غيـو" ولـ يضؼ القاضي 
ال يتضمف القانوف العرفي  »:بقولو الستنتاجو فيما يتعمؽ باألسمحة النووية في رأيو المستقؿ 

ىو التعريؼ المتعمؽ باستخداـ ما يسمى األسمحة "العمياء" التي ال  ,      ً      ً       ً إال حظرا  مطمقا  واحدا  
                                                           

 . ٓٗص , مرجع سبؽ ذكرهبيؾ,  –لويز دوسوالد  -ٔ
 . (ٖٕ)" , الفقرة  ىيغينزالرأي المعارض لمقاضية "  -ٕ
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نووية ال تقع األسمحة ال                   لكف مف الواضح أف  , يمكنيا التمييز بيف األىداؼ المدنية والعسكرية
 .ٔ«بالضرورة ضمف ىذه الفئة

        فقد سمـ بوجود صعوبة ما: " شويبؿ " , وىو نائب رئيس المحكمة أما القاضي الثالث
 التمييز بيف األىداؼ العسكرية – مبادئ القانوف اإلنساني                          بينما ال يصعب استنتاج أف  » 

تطبيؽ تمؾ المبادئ ...                ليس معناه أف  ذلؾ                                    تحكـ استخداـ األسمحة النووية, فإف   –والمدنية 
عندما تناوؿ مختمؼ أنواع االستخداـ وأي منيا  "شويبؿ " القاضي         غير أف  , ٕ«أمر سيؿ

األسمحة النووية ليست          قرر أف            ً و ىو أيضا         ّ اتضح أن              ً                    يكوف مشروعا  وأي منيا غير مشروع
  عشوائية بطبيعتيا.

مف البروتوكوؿ يجعؿ السبلح غير مشروع  (ٔ٘)ة مف الماد (ٗ)واالختبار الثاني في الفقرة 
                    ً    , وىو ما يعني افتراضا  ال «لـ يمكف قصر آثاره عمى النحو الذي يقتضيو ىذا البرتوكوؿ »إذا 

 اآلثار ال تنتيؾ مبدأ التمييز عمى نحو آخر.     أف   سيما في ضوء العبارة األخيرة مف الفقرة
تطبيؽ ىذا القانوف عمى الحالة لدى »  :ٖقررت المحكمة في الفتوى ما يميوقد 

المعروضة,... ال يمكف لممحكمة أف تغفؿ خصائص فريدة معينة تتسـ بيا األسمحة 
وال , النووية.... فاألسمحة النووية أجيزة متفجرة تنتج طاقتيا مف اندماج أو انشطار الذرة

إشعاعات     ً يضا  تطمؽ ىذه العممية, بطبيعتيا, كميات ىائمة مف الحرارة والطاقة وحسب, لكف أ
ال  ,قوية وطويمة األمد.. وىذه الخصائص تجعؿ األسمحة النووية تنطوي عمى آثار مأساوية

ألسمحة النووية ال مف حيث الحيز وال مف حيث الناتجة عف ايمكف احتواء القوة التدميرية 
 ميا القدرة عمى تدمير الحضارة كميا والنظاـ البيئي بأكممو عمى الكوكب. ف ,الزمف

مف شأف اإلشعاع المنطمؽ مف التفجير النووي أف يؤثر في الصحة والزراعة والموارد      إف  
استخداـ األسمحة النووية سيشكؿ          كما أف   ,الطبيعية والديموغرافيا في مساحة بالغة االتساع

   ً      ً                                                                     خطرا  شديدا  عمى األجياؿ القادمة واإلشعاع المؤيف لو القدرة عمى اإلضرار في المستقبؿ 
حداث عيوب وراثية وأمراض في األجياؿ القادمةبالبيئة و   .ٗ«                                                                         الغذاء والنظاـ البيئي البحري وا 

                                                           
 . (٘)" , الفقرة غيـو الرأي المعارض لمقاضي "  -ٔ
 . (ٕٔ)" , الفقرة  شويبؿالرأي المعارض لمقاضي "  -ٕ
 . ٕٗص مرجع سبؽ ذكره, بيؾ,  – لويز دوسوالد -ٖ
  مف الفتوى . (ٖ٘)الفقرة  -ٗ
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 :اآلتيمت المحكمة في فتواىا مشروعية األسمحة النووية عمى النحو         وقد قي  
و        ّ يبدو أن  ,                                                                         ً بالنظر إلى الخصائص الفريدة لؤلسمحة النووية, التي أشارت إلييا المحكمة آنفا  » 
, لغة التوفيؽ بيف استخداـ مثؿ ىذه األسمحة واحتراـ ىذه المتطمباتيمكف إال بصعوبة با ال

و ال يتوافر لدييا عناصر كافية تمكنيا مف أف تستنتج بشكؿ                 ّ المحكمة تعتبر أن           ّ ذلؾ, فإف   ومع
استخداـ األسمحة النووية يخالؼ بالضرورة مبادئ وقواعد القانوف المنطبؽ في النزاع           مؤكد أف  

يمكف احتواء قوة األسمحة النووية  ال»  و                 المحكمة وجدت أن       ً      ونظرا  ألف   .ٔ«المسمح في أي حاؿ
  الجممة الثانية مف ىذا االستنتاج تبدو مستغربة إلى     ّ فإف   « الزماف ـسواء مف حيث الحيز أ

 .  ٕحد ما
استخداـ أي نوع مف األسمحة        ( أف   ثبلثة منيـ انشقوا عمى الفتوى وذكر ثمانية قضاة )

ف شأنو أف ينتيؾ قواعد القانوف اإلنساني, واعتمدوا في ذلؾ بالدرجة األولى عمى النووية م
الطابع التدميري البالغ ليذه األسمحة السيما اإلشعاع الذي يؤثر في المدنييف والمقاتميف عمى 

وتجدر اإلشارة بوجو خاص إلى آراء ثبلثة مف  ,يمكف السيطرة عميو السواء عمى نحو ال
السبلح النووي ىو »      أف  " فاليشياور" ذكر القاضي فقد  لمفتوى:           ً توا تأييدا  القضاة الذيف صو 

إنكار لبلعتبارات اإلنسانية التي تكمف وراء القانوف المنطبؽ في النزاع :  مف عدة نواح
الرئيس  وأشار .ٖ«المسمح... فالسبلح النووي ال يمكنو التمييز بيف األىداؼ المدنية والعسكرية

جعميا تذات طباع  –عمى األقؿ في الوقت الحاضر – األسمحة النووية     أف  »  إلى "البجاوي" 
تصيب الضحايا بطريقة عشوائية, وتخمط بيف المقاتميف وغير المقاتميف.... والسبلح النووي 

بطبيعتو يقوض القانوف اإلنساني, وىو القانوف المعني بالتمييز في  و          لذلؾ فإن   ؛سبلح أعمى
المبادئ األساسية لمقانوف الدولي  »     أف   "ىيرتشيغ"وكتب القاضي  .ٗ«استخداـ األسمحة

تحظر بشكؿ قاطع ال لبس فيو استخداـ أسمحة  اإلنساني, التي برزت في استنتاجات الفتوى
 .٘«التدمير الشامؿ التي تشمؿ األسمحة النووية

                                                           
 مف الفتوى .( ٜ٘) الفقرة -ٔ
 . ٖٗص مرجع سبؽ ذكره, , بيؾ –لويز دوسوالد  -ٕ
 . (ٕ)" , الفقرة  فاليشياورالرأي المستقؿ لمقاضي "  -ٖ
 . (ٕٓ), الفقرة " البجاوي إعبلف القاضي " -ٗ
 . (ٕ)الفقرة " ,  ىيرتشيغإعبلف القاضي "  -٘
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ذا نحينا جانبا  األساليب التي تكمف وراء الطريقة التي صيغت بيا الفتوى  واعتمدنا عمى                 ً                                                      وا 
وىـ , األسمحة النووية عشوائية في طابعيا                  األغمبية وجدت أف                                 بيانات القضاة أنفسيـ سنجد أف  

لكف بسبب  لـ يفعموا ذلؾ مف حيث إمكانية التحديد األولى ليدؼ أي نظاـ لؤلسمحة النووية,
ز عمى نحو يمكف السيطرة عمييا مما يجعؿ مف غير الممكف التميي آثارىا الميمكة التي ال

سميـ بيف األىداؼ المدنية والمدنييف مف ناحية, واألىداؼ العسكرية والمقاتميف مف ناحية 
 .ٔلتقييـ األسمحة األخرى                                   ً وسيكوف التفسير عمى ىذا النحو مفيدا   ,أخرى

مثاغوام:معؾدأماظؿمووز. م م م م م مم مم م م م مم مًم م ممم

ويقيـ , نيةيستيدؼ حماية السكاف المدنييف واألعياف المد» التمييز مبدأ     أف   محكمةالذكرت  
الفتوى عنيت بمسألة شرعية استخداـ      ً      ونظرا  ألف  , ٕ«التمييز بيف المقاتميف وغير المقاتميف

 ؛ىذا البياف لـ ينظر فيو إال مف حيث تأثيره في استخداـ أسمحة محددة               النووية, فإف   األسمحة
بادئ القانوف مف م «مبدأ أساسي»  ىذا   ّ أف   عمىالمحكمة مف جديد تأكيد و مف الميـ         بيد أن  

مف البروتوكوؿ  (ٛٗ)ىذا الحكـ لـ يرد في شكؿ تعاىدي إال في المادة     ً      نظرا  ألف  اإلنساني, 
وتنشأ قواعد كثيرة مف ىذا المبدأ تتراوح بيف قواعد تحدد مركز المقاتؿ وغير  ,اإلضافي األوؿ

 .ٖالمقاتؿ وحظر تجويع السكاف المدنييف
مثاظـام: مًم ًماألدلقةماظيتمتلؾبمأضراراممممم م م م م م مم م م م مم مم مم م م م م مأومإصاباتمأومآالممالمعربرمهلا.مم

                                      ً                                           إف  عػػدـ اسػػتخداـ األسػػمحة التػػي تسػػبب أضػػرارًا أو إصػػابات أو آالـ ال مبػػرر ليػػا يعتبػػر المبػػدأ 
                                                                                 الثػػاني مػػف المبػػادئ األساسػػية التػػي تشػػكؿ نسػػيج القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني حػػوؿ إدارة األعمػػاؿ 

ً           مبػػرر ليػػا لممقػػاتميف, وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ               ً                    ُ                العدائيػػة, ووفقػػًا ليػػذا المبػػدأ فإن ػػو ُيحظػػر إحػػداث آالـ ال                          
                                                                              يحظر استخداـ األسمحة التي تسبب ليـ مثػؿ ىػذا الضػرر أو تفػاقـ آالميػـ دوف جػدوى, وعنػد 
                                                                               تطبيػػؽ ىػػذا المبػػدأ ال يوجػػد أمػػاـ الػػدوؿ حريػػة مطمقػػة فػػي اختيػػار الوسػػائؿ فػػي األسػػمحة التػػي 

  .ٗ        تستخدميا

                                                           
 . ٖٗص , مرجع سبؽ ذكرهبيؾ,  –لويز دوسوالد  -ٔ
 مف الفتوى . (ٛٚ)الفقرة  -ٕ
 . ٖٛصمرجع سبؽ ذكره, بيؾ,  –لويز دوسوالد  -ٖ

4-Legality of the Threat or use of Nuclear Weapons , ICJ Reports 1996 ( note ) 

p.257.para78. 
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                                        ف الدولي العرفي منذ زمف طويؿ جرى تقنينو                                                 ويعد ىذا المبدأ إعادة لتأكيد حكـ راسخ في القانو 
  و       ٜٜٛٔ                    ولػػػػوائح الىػػػػاي فػػػػي عػػػػامي       ٛٙٛٔ       " لعػػػػاـ             سػػػػاف بطرسػػػػبورغ                 فػػػػي ديباجػػػػة إعػػػػبلف " 

  .ٕ                                             , كما ذكر مرة ثانية في البروتوكوؿ اإلضافي األوؿٔ    ٜٚٓٔ
ّ  وعمى الػرغـ مػف االعتػراؼ الواسػع بوجػود ىػذه القاعػدة األساسػية لمقػانوف الػدولي اإلنسػاني فػإّف                                                                                  

                                                                                يا يثير السؤاؿ الصعب المتعمؽ بالمعايير التي تستخدـ في التمييز بيف اآلالـ الضرورية      تطبيق
                                     ً      ً                                    وغيػػر الضػػرورية, وقػػد اقترحػػت المحكمػػة نيجػػًا عمميػػًا ليػػذا اإلشػػكاؿ باعتبارىػػا اآلالـ التػػي ال 

                                           الضػػػرر الػػػذي يزيػػػد عػػػف الضػػػرر الػػػذي ال يمكػػػف تجنبػػػو   »                                   مبػػػرر ليػػػا بالنسػػػبة لممقػػػاتميف بأن يػػػا 
                                                   , ولذلؾ يعتمد تقييـ قانونية سبلح ما أو استخدامو عمػى ٖ «                      ألىداؼ العسكرية الشرعية        لتحقيؽ ا

                                                                            التػػػوازف بػػػيف درجػػػة اإلصػػػابة أو اآلالـ الناتجػػػة وبػػػيف درجػػػة الضػػػرورة العسػػػكرية وعمػػػى ضػػػوء 
                         الظروؼ المعينة لكؿ حالة.

   :         ّ " إلى أفّ             شياب الديف                  وقد أشار القاضي " 
                   ً                                    إذا كانت مفرطة ماديًا بدرجة المعاناة التي تبررىا الميزة                                اآلالـ تكوف مفرطة أو ال مبرر ليا  » 

ّ                                          ً              العسػكرية المرجػػو تحقيقيػػا, إّف االختبػػار الميكػػانيكي أو المطمػؽ يكػػوف مسػػتبعدًا, يجػػب الحفػػاظ                            
                                                                                       عمى التوازف بيف درجة اآلالـ الناتجػة والميػزة العسػكرية المرجػوة, وكممػا كانػت الميػزة العسػكرية 

  .ٗ «                          إجازة مستويات أعمى مف األلـ                           أكبر, كمما زادت الرغبة في
  ً                                                                                إذًا ىػػػذه القاعػػػدة تعػػػد مػػػف القواعػػػد األساسػػػية لقػػػانوف النزاعػػػات المسػػػمحة, وتعنػػػي أن ػػػو ال يجػػػوز 
                                                 ً                             ألطػػراؼ النػػزاع أف تعمػػد إلػػى اسػػتخداـ أسػػمحة تسػػبب أضػػرارًا ال طائمػػة منيػػا لتحقيػػؽ األغػػراض 

                       رب نفسػػػػيا والمبػػػػادئ التػػػػي                                       , وتػػػػرتبط ىػػػػذه القاعػػػػدة مباشػػػػرة بمفيػػػػـو الحػػػػ٘                 العسػػػػكرية المشػػػػروعة
             ّ                                      ً                        تحكميػػػا, وقػػػد عّبػػػرت عػػػف نفسػػػيا فػػػي العػػػرؼ الحربػػػي الػػػدولي أواًل قبػػػؿ أف تجػػػد طريقيػػػا إلػػػى 
                                                                                  النصػوص االتفاقيػة, أي أف  ىػػذه القاعػدة قػد اسػػتقرت فػي العػرؼ الػػدولي قبػؿ أف يبػدأ المجتمػػع 

                                                           
 . ٜٚٓٔو  ٜٜٛٔامي /ىػ مف الئحتي الىاي لعٖٕالمادة  -ٔ
يحظر استخداـ األسمحة والقذائؼ والمواد ووسائؿ القتاؿ التي » مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ  ٕ/ٖ٘المادة  -ٕ

 « .مف شأنيا إحداث إصابات أو أالـ ال مبرر ليا 
3-Legality of the Threat or use of Nuclear Weapons , ICJ Reports 1996 ( note ) 

p.257.para78. 
4-op.cit, p.257.para78. 

 . ٘ٛ, ص مرجع سبؽ ذكرهتيموثي ؿ .ىػ ماؾ  كورماؾ,  -٘
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          اعػدة فيمػا                                                                        الدولي في صياغة قانوف النزاعات المسمحة في نصوص اتفاقيػة, وانعكسػت ىػذه الق
      ٛٙٛٔ      " سػنة             سػاف بطرسػبورغ                                                       بعد في معظـ المواثيؽ الدولية المنظمة لمحرب, مثػؿ إعػبلف " 

          /ىػػ والتػي   ٖٕ                 ال سػيما فػي مادتيػا       ٜٚٓٔ       " لعػاـ     الىػاي  "       والئحة       ٜٜٛٔ       " لعاـ       " الىاي         واتفاقية 
                                                            محػػـر عمػػى وجػػو الخصػػوص أف تسػػتعمؿ األسػػمحة أو المقػػذوفات أو المػػواد   »              تػػنص عمػػى أن ػػو 

      ٜٚٚٔ                           وكػذلؾ البروتوكػوؿ األوؿ لعػاـ     «.                                     التي مف شأنيا أف تسبب آالـ ال داعي ليا        األخرى
ّ                                   ُيحّظػػػر اسػػػتخداـ األسػػػمحة والقػػػذائؼ والمػػػواد   »                ّ   التػػػي تػػػنص  عمػػػى أّنػػػو   ٕ  /  ٖ٘    ً         وخاصػػػًة المػػػادة    ُ

  .ٔ «                             حداث إصابات أو آالـ ال مبرر ليا                             ووسائؿ القتاؿ التي مف شأنيا إ
                    حػوؿ مشػروعية اسػتخداـ       ٜٜٙٔ                   أييػا االستشػاري لعػاـ                                     وقد اعتبرت محكمة العدؿ الدولية فػي ر 

ّ                                                            ً  األسمحة النووية أّف حظػر اسػتخداـ األسػمحة التػي تسػبب معانػاة غيػر ضػرورية أو أذى مفرطػًا                  
                                    , وىذا المبدأ ىو مف القواعد العرفية ٕ             ً       ً                                 لممقاتميف مبدًأ أساسيًا مف مبادئ القانوف الدولي اإلنساني

ّ                           حيػػث ذكػػرت أّف حظػػر أسػػمحة تتسػػبب فػػي آالـ ال   , ٖ                                التػػي تبمػػورت مػػف خػػبلؿ ممارسػػات الػػدوؿ           
                                          ً                                         داعي ليا لممقاتميف, بمعنى أن يا تحدث أضرارًا أكبر مف الضرر الذي ال محيد مف إحداثو مف 

  .ٗ                                  أجؿ تحقيؽ األىداؼ العسكرية المشروعة
ً               بنػػاًء عمػػى ذلػػؾ يحظػػر   »                                                                وفيمػػا يتعمػػؽ بالتفسػػير الفعمػػي لمقاعػػدة ذكػػرت المحكمػػة فػػي رأييػػا أن ػػو     

           ً                                     ( قػػػدرًا مػػػف األذى أو تزيػػػد مػػػف شػػػدة معانػػػاتيـ بػػػبل          لممقػػػاتميف                   األسػػػمحة التػػػي تسػػػبب )          اسػػػتخداـ
  .٘ «                                                                         فائدة ... أكبر مف القدر الذي ال يمكف تجنبو لتحقيؽ األىداؼ العسكرية المشروعة

                                                                                     وقػدمت المحكمػة فػي فتواىػػا التقيػيـ نفسػو الػذي أجرتػػو لمبػدأ التمييػز, أي أف  اسػتخداـ األسػػمحة 
                                 لكػػف المحكمػة ال تسػػتطيع أف تقػرر ذلػػؾ          المبػدأ؛          توفيقػو مػػع   «                  يمكػف إال بصػػعوبة  ال  »         النوويػة 

                                   بصورة محددة بالنسبة لجميع األحواؿ. 
                                                           

شريؼ عتمـ, محمد ماىر عبد الواحد , موسوعة اتفاقيات القانوف الدولي, النصوص الرسمية لبلتفاقيات والدوؿ  -ٔ
 ٜٜٗٔآب/أغسطس ٕٔة فيالمصدقة والموقعة " المحؽ" البروتوكوؿ األوؿ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ المعقود

بالقاىرة , الطبعة إصدار بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر  المتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسمحة ,
 .ٖٕٛ, ص ٕٚٓٓالسابعة, 

 . ٗٗ, ص مرجع سبؽ ذكرهبيؾ,  –لويز دوسوالد  -ٕ
 . ٗٛ, ص مرجع سبؽ ذكره, تيموثي ؿ.ىػ ماؾ كورماؾ -ٖ
 .ٗٔٔ, صذكره مرجع سبؽ كتيؿ,جوف ىػ .ما -ٗ
 . ٘ٗ, ص مرجع سبؽ ذكرهبيؾ,  –لويز دوسوالد  -٘



168 
 

ّ  " قاؿ: إّف         فاليشياور                                     ً              ً     ً            إف  معظـ قضاة المحكمة لـ يتحفظوا كثيرًا وقدموا تقييمًا عامًا, فالقاضي"          
                             ارات اإلنسػػانية التػػي تكمػػػف وراء      ً       إنكػػارًا لبلعتبػػ  » ُ    ُتعػػػد    «,                       المعانػػاة غيػػر المحػػدودة   »         مثػػؿ ىػػذه 

     تسػػبب   »                  " أف  ىػػذه األسػػمحة        البجػػاوي                , وذكػػر الػػرئيس "  «                                 القػػانوف المنطبػػؽ فػػي النػػزاع المسػػمح 
ّ          إّف المبػػػػادئ   »     " :        ىيرتشػػػػيغ               وقػػػػاؿ القاضػػػػي "  «                                  عػػػػبلوة عمػػػػى  ذلػػػػؾ, معانػػػػاة غيػػػػر ضػػػػرورية   

ّ                          األساسية لمقانوف الػدولي اإلنسػاني ُتحّظػر اسػتخداـ األسػمحة النوويػة       شػياب             مػا القاضػي "  أ   «,                                ُ  
                                                                           " فقػػد اعتػػرؼ فػػي رأيػػو المعػػارض بػػأف  ىػػذه القاعػػدة تقتضػػي إيجػػاد تػػوازف بػػيف الضػػرورة      الػػديف

                                                                                     العسػػػػكرية ومعانػػػػاة المقػػػػاتميف, وأن ػػػػو كممػػػػا زادت الميػػػػزة العسػػػػكرية, كممػػػػا زاد االسػػػػتعداد لقبػػػػوؿ 
             ف يعتبػر أن ػو                                             ؛ غير أف  الوعي العاـ استطاع في بعض الحػاالت أٔ                        مستويات أعمى مف المعاناة

ً               المعانػاة, كمػا كػاف الحػاؿ مػثبًل بالنسػبة لػبعض                          كرية متصػورة يمكػف أف تبػرر               ال توجد ميزة عس                           
   .        ً                     ليا قدرًا مف الفائدة العسكرية     ف   إ                                     الغازات السامة التي كاف يمكف أف يقاؿ 

  ر                                                     ينبغي توسيع المبدأ ليشمؿ معاناة المػدنييف أثنػاء الضػر   »     ن و  إ  "           شياب الديف              وقاؿ القاضي " 
                       ً                                                 الجػػػػانبي الػػػػذي يكػػػػوف مشػػػػروعًا عمػػػػى نحػػػػو آخػػػػر, لكػػػػف حتػػػػى إذا اقتصػػػػر المبػػػػدأ بدقػػػػة عمػػػػى 

                       سػػػػمحة النوويػػػػة ينتيػػػػؾ ىػػػػذه                                                         العسػػػػكرييف, فإن ػػػػو كػػػػاف بوسػػػػع المحكمػػػػة أف تقػػػػرر أف  اسػػػػتخداـ األ
   «.       القاعدة

                   ىيروشػػيما وناغػػازاكي   »                                     " بعػػد أف وصػػؼ آثػػار األسػػمحة النوويػػة فػػي       كورومػػا              وذكػػر القاضػػي " 
        النتػائج   »                                                               , أف  اآلثار اإلشعاعية كانت أسوأ ممػا تسػببو الغػازات السػامة, وأف   «   شاؿ           وجزر المار 

ّ     المػذكورة التػػي توصػػمت إلييػػا المحكمػػة كػػاف ينبغػػي أف تػػدفعيا إلػػى أف تسػػتنتج بػػبل تػػردد أّف أي                                                                               
      " فقد           ويرامانتري             أما القاضي "   «                                                       استخداـ لؤلسمحة النووية غير مشروع بموجب القانوف الدولي 

ّ                                                         إّف الحقػائؽ ... أكثػر مػف كافيػة لتقريػر أف  السػبلح النػووي يسػبب   »      ً          د حزمًا حيػث قػاؿ       كاف أش  
                         أكػػػدت الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ    قػػػد   و    .ٕ «                             ً             معانػػػاة غيػػػر ضػػػرورية تتجػػػاوز كثيػػػرًا أغػػػراض الحػػػرب

           ( مػف قػانوف   ٖٕ                      , فػي حػيف حرمػت المػادة )ٖ                                              المتحدة وجػود ىػذه القاعػدة فػي العديػد مػف قراراتيػا
   «.                                                       محة أو مقذوفات أو مواد مف شأنيا إحداث أضرار ال ضرورة ليا          استعماؿ أس  »      الىاي 

                                                           
 .ٙٗص  ,مرجع سبؽ ذكرهبيؾ,  –لويز دوسوالد  -ٔ
 .ٙٗص  ,ابؽسالمرجع ال -ٕ
 .ٜٔٙٔتشريف الثاني / نوفمبر  ٕٗ(  المؤرخ في  ٙٔ-)د  ٖ٘ٙٔكالقرار  -ٖ
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                                         ً                                     كمػػا حرمػػت الشػػريعة اإلسػػبلمية كػػؿ مػػا يسػػبب أضػػرارًا ال تقتضػػييا اإلدارة المشػػروعة لمعمميػػات 
                                                                           العسػػػكرية بيػػػدؼ إحػػػراز النصػػػر العسػػػكري, حيػػػث منعػػػت عمميػػػات التخريػػػب واليػػػدـ والتمثيػػػؿ 

                                           خ والمػػدنييف, إضػػافة إلػػى منػػع قطػػع األشػػجار وىػػدـ                                        بػػالقتمى وقتػػؿ رجػػاؿ الػػديف واألطفػػاؿ والشػػيو 
          , وعالجػتٔ                                      ً                            البناء, إال لضرورات عسػكرية كػأف يكػوف حصػنًا يتحصػف فيػو العػدو أو غيػر ذلػؾ

           والمػدنييف        واألسػرى         والقتمػى        الجرحػى        معاممػة     حيػث    مف           وقت الحرب        السموؾ         اإلسبلمية         الشريعة
           والدينية.          المدنية          والمنشآت

ّ                      إّف فيـ ىذه القاعدة المق                                                              يدة لسموؾ المتحاربيف قد يثير تسػاؤالت عػف حػدود الضػرورة العسػكرية  
                                                                                المشػػروعة, وعػػف المقصػػود بػػاآلالـ المتزايػػدة أو األضػػرار التػػي ال ضػػرورة ليػػا, ولتحديػػد مقػػدار 

  :ٕ                                                            اآلالـ واإلصابات التي ال ضرورة ليا يجب النظر في مسالتيف أساسيتيف
ً                                        ًا مقاربػة بػالميزة العسػكرية المرجػوة؛ وحسػب                               ً       : تتعمؽ بكونيػا إصػابات تحػدث ضػررًا كبيػر      األولى

ّ                                                                  ىذا الطرح فإّف مفيػـو اآلالـ التػي ال ضػرورة ليػا يخضػع إلػى اليػدؼ المبتغػى مػف مسػتعمميا؛              
ّ         غير أّف ىذا المفيـو يبقى خاضعًا لمسمطة التقديرية لمستخدـ السبلح, فيكفي فقط أّف مستخدـ                                               ً                       ّ      

ّ                                سػػبلح مػػا يػػرى أّف ىػػذا األخيػػر سيسػػمح لػػو ببمػػوغ بعػػض ا                              لميػػزات العسػػكرية لكػػي يصػػبح ىػػذا             
  .ٖ              ً                                االستخداـ مشروعًا ميما كانت اآلالـ التي تترتب عميو

                                                                       فتتعمؽ بكونيػا إصػابات تمحػؽ أضػرارا كبيػرة مقارنػة بػاآلالـ التػي تمحػؽ بالضػحية,    :           أما الثانية
                                                                                 أي أن يا فكرة طبية مستقمة عف اليدؼ المرجو, وتتعمؽ فقػط بالضػرر البلحػؽ بالضػحية, وىػذا 

                                                                            ـو يرتكػز عمػى مصػمحة الضػػحية باعتبػار أن ػو مفيػـو يحتػػـر الطػابع المطمػؽ ليػذا الحظػػر      المفيػ
   «.        المقبولة      اآلالـ  »                      وتتحدد نسبتو في إطار 
    ف  أ           ً           مف الصعب جدا  تفسيره و « اإلصابات واآلالـ التي ال ضرورة ليا »                    مف المؤكد أف  مفيـو 

لكف , بو باإللماـوعية التي تسمح الخبراء الطبييف لـ يتمكنوا بعد مف تحديد عناصره الموض
ليـ و ال يوجد التزاـ يقع عمى عاتؽ المتحاربيف الختيار الوسائؿ التي تسمح                ىذا ال يعني أن  

                                                           
ة ات المسمحة, رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الجزائر, كمي, حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعلنوار فيصؿ -ٔ

 . ٕٓٔ,  ص ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓ, بف عكنوف -الحقوؽ 
 . ٖٓٔ, ص  ذكره مرجع سبؽ, لنوار فيصؿ, حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسمحة -ٕ

3-Eric David, Les armer nouvelles a la lumiêre du jus in bello.R.B.D.I,1993, p 282,        
                                                     .ٗٓٔ, ص  ذكره مرجع سبؽ, لدى لنوار فيصؿ إليو مشار
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                                                                                   بالوصوؿ إلى اليدؼ العسكري بأقؿ أضرار ممكنة خاصة أف  ىذه القاعدة قد تـ  النص  عمييا 
                              لؾ فإن يا تنطبؽ عمى كؿ األسمحة                ّ                                  بصفة مستقمة, وأن و ال يوجد أي سبب لتحديد مداىا, ولذ

 .ٔالتي تسبب ىذه اآلثار
, «اآلالـ واألضرار »ويشمؿ محتوى ىذه القاعدة العرفية كؿ ما يمكف أف تدؿ عميو عبارات 

, فالمقصود «رة ليا, أو ال طائمة منيا وزائدةال ضرو » وكؿ ما يمكف أف تدؿ عميو األوصاؼ 
تي ال تقتضييا الضرورة العسكرية المشروعة, أو ال ىو تحريـ كؿ األضرار بالمعنى العاـ ال

تكوف ذات فائدة لمف يقـو بيا, وعمى أساس ىذا المبدأ حرمت اتفاقية " الىاي" الرابعة 
والبلئحة الممحقة بيا التدمير الذي ال تبرره ضرورات الحرب, وحظر قصؼ ومياجمة القرى, 

 ٕال تقتضييا الضرورة المشروعة لمحرب                                    ً           ً وىذه كميا تعني تحريـ كؿ ما يسبب آالما  أو أضرارا  
( ٛٗاليجمات العشوائية, وألزمت المادة ) ٗ/٘ٔكما حظر البروتوكوؿ األوؿ في المادة 

ية والعسكرية في المادة المتحاربيف بالتمييز بيف المدنييف والمقاتميف, وفرؽ بيف األىداؼ المدن
 .( منوٕ٘)

التي تحظر األضرار البالغة,  ٖوكوؿ األوؿمف البروت ٖ/ٖ٘وىذا المبدأ ىو أساس المادة 
( ٖٙالواسعة االنتشار طويمة األمد التي تمحؽ بالبيئة الطبيعية, والشيء نفسو بالنسبة لممادة )

                                                                               المتعمقة باألسمحة الجديدة أي أف  مبدأ حظر األضرار التي ال طائمة منيا مجسد عف طريؽ 
 قواعد ممموسة.

                                                 ألساسػية مػف مبػادئ القػانوف الػدولي اإلنسػاني سػتغطي دوف                               مف جية أخػرى فػإف  ىػذه القاعػدة ا
                                                                               ً  أدنى شؾ النقص الموجود في القواعد التي تحظػر أسػاليب ووسػائؿ القتػاؿ التػي تسػبب أضػرارًا 

ّ              , وىػذا يعنػي أّف أي سػبلح يمكػف ٗ                                               جسيمة بالبيئة, والتي ال تتضمف حظر محػدد لسػبلح معػيف              
ذا ا                                         تضح أن و يخرؽ ىذه القاعدة بتسببو بأضرار                                              إخضاعو لمتحميؿ عمى أساس ىذه القاعدة ؛ وا 

                                       ُ              ال طائمة منيا بالنسبة لمبيئة الطبيعية, ُيحظر استخدامو.

                                                           
1-Eric David, op.cit, p 289,                    

 .ٗٓٔ, صذكره مرجع سبؽ, , حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسمحةلنوار فيصؿ -ٕ
 .ٖٓ٘-ٖٕٙ, ص مرجع سبؽ ذكره مـ, محمد ماىر عبد الواحد, شريؼ عت -ٖ

4  - Eric David,op.cit, p 282. 
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     عمى:ٔ                    / مف البروتوكوؿ األوؿ  ٘٘                وقد نصت المادة /
      تراعػػى أثنػػاء القتػػاؿ حمايػػة البيئػػة الطبيعيػػة مػػف األضػػرار البالغػػة واسػػعة االنتشػػار وطويمػػة                                                                                    

                                                استخداـ أساليب أو وسائؿ القتػاؿ التػي يقصػد بيػا أو                               األمد, وتتضمف ىذه الحماية حظر
ـ  تضػر بصػحة أو بقػاء                                                       يتوقع منيا أف تسبب مثؿ ىذه األضرار بالبيئة الطبيعيػة, و                          مػف ثػ

  .      السكاف

  دع التي ُتشف ضد البيئة الطبيعية               تحظر ىجمات الر                      ُ        .  

ً                                                                   بنػػػاًء عمػػػى ذلػػػؾ, فإن ػػػو مػػػف الضػػػروري التػػػزاـ جميػػػع األطػػػراؼ فػػػي مسػػػالة حمايػػػة البيئػػػ       ة وقػػػت    
        احترامػػو   «      ادعػاء  »    ً             تقرًا تػواترت عمػى   ً    ليػًا مسػػ                                           ً     النزاعػات المسػمحة بيػذه القاعػػدة باعتبارىػا عرفػًا دو 

   . ٕ                 واالحتجاج بو الدوؿ
  ً                                                      ً                          إذًا القاعػػدة القانونيػػة التػػي تحظػػر اسػػتخداـ أسػػمحة تسػػبب أضػػرارًا ال مبػػرر ليػػا موجػػودة ويبقػػى 

                                لقضػػاة الػػذيف ليػػـ تقػػديـ التفسػػيرات                   ً                                 فقػػط تجسػػيدىا ميػػدانيًا فػػاألمر إذف يعػػود إلػػى الػػدوؿ والػػى ا
ّف امتنػػاعيـ ال  ّ             المناسػػبة لمنصػػوص القانونيػػة التػػي تضػػعيا االتفاقيػػات الدوليػػة تحػػت تصػػرفيـ وا                                                                       

   . ٖ                                            يعني عدـ وجود القاعدة أو تقديـ تفسير ضيؽ ليا
مرابعام: مًم م م ماظؿنادـــب.عؾدأممم

تار لميجـو عمى أف يكوف اليدؼ المخ ىذه القاعدة تتصؿ بادئ ذي بدء بالسبلح المشروع
وىي تحظر اليجـو إذا كانت اإلصابات  ,القانوف اإلنساني ىفي إطار معن       ً عسكريا       ً ىدفا  

 .ٗالجانبية المتوقعة مفرطة بالمقارنة مع قيمة اليدؼ العسكري
عمى قضاة أكدوا بعض الالفتوى لـ تشر بشكؿ مباشر إلى ىذا القاعدة, لكف                مف الغريب أف  

                             إلى ىذا المبدأ في قوليـ أف   "غيـو" و "شويبؿ" و "ىيغينز" ة طابعيا العرفي واستند القضا
واتسمت تصريحات  ,اآلثار الجانبية لؤلسمحة النووية قد تكوف غير مفرطة في حاالت معينة

األضرار التي تسببيا                                     بتقييد أكبر في ىذا الصدد فذكرا أف  " غيـو"والقاضي  "ىيغينز" القاضية 
األضرار الجانبية تكوف غير مفرطة فقط في األحواؿ         جة أف  األسمحة النووية كبيرة لدر 

                                                           
 . ٖٜٕ, ص مرجع سبؽ ذكره, , محمد ماىر عبد الواحدريؼ عتمـش -ٔ

2- Eric David,op.cit,p 285. 
 .ٙٓٔ, ص ذكره مرجع سبؽ لنوار فيصؿ, -ٖ
 . ٗٗ, ص مرجع سبؽ ذكره, بيؾ –لويز دوسوالد  -ٗ
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يما لـ يقدما أمثمة محددة         غير أن   ,القصوى التي يكوف فييا اليدؼ العسكري بالغ األىمية
ف كانت القاضية  :كاآلتيقد تحدثت عف األحواؿ الضرورية " ىيغينز"                               ألنواع األىداؼ وا 

أو تجنب وقوع معاناة واسعة النطاؽ ا, الدولة نفسيببقاء  ةالميزة العسكرية" متصم"أف تكوف » 
بيف سكانيا, وال  - بأسمحة أخرى مف أسمحة التدمير الشامؿ ـسواء بسبلح نووي أ -وشديدة 

 .ٔ«توجد وسيمة أخرى متاحة لمقضاء عمى ىذا اليدؼ العسكري
لغواصة في فقد ساؽ األمثمة الشائعة عف الجيش في الصحراء أو ا "شويبؿ" أما نائب الرئيس 

اإلشعاع لف يؤثر في كثير مف      ألف   ,المحيط, وقد تكوف مياجمة ىذه األىداؼ متناسبة
نتيؾ فييا قاعدة التناسب يحاالت محددة ال  رغـ وجودو                            ومف ناحية أخرى, اعترؼ بأن   ,الناس
ضاة ق         غير أف  , ٕفي معظـ الحاالت مع القانوف                                     ً استخداـ األسمحة النووية لف يكوف متفقا      ّ فإف  

                                                                  ً               آخريف لـ يشيروا إلى مبدأ التناسب أو اعتبروه غير ذي صمة بالقضية نظرا  ألنيـ اعتبروا 
 .ٖاألسمحة النووية عشوائية الطابع

مخاعلام: مًم م ذرطمعارتنزممم
4

م.

في الحاالت غير الواردة في نصوص االتفاقية يبقى السكاف »            " عمى أن و مارتنزينص شرط " 
قانوف الشعوب بالشكؿ الذي وصمت إليو في أساليب  والمحاربوف تحت حماية سمطاف مبادئ

؛ ويشكؿ «التعامؿ المستقرة بيف األمـ المتمدنة وفي قوانيف اإلنسانية ومتطمبات الضمير العاـ
ىذا الشرط مادة تفسيرية لمقانوف الدولي اإلنساني حيث يعتبر مف خبلليا الحاالت غير 

ير متروكة لمتقدير الكيفي مف قادة المنصوص عمييا, بسبب عدـ وجود نص خطي ينظميا غ
 .٘                              ً              الجيوش, لذلؾ ظؿ ىذا الشرط نافذا  بدوف حد زمني

وارد في معاىدات القانوف اإلنساني عمى جانب كبير مف األىمية, لكف تفسيره الحكـ الىذا 
وىناؾ جدؿ حوؿ ما إذا كانت "مبادئ اإلنسانية وما يمميو , الدقيؽ يخضع لتبايف كبير

                                                           
 / .ٕٔ" , الفقرة / ىيغينزرأي المعارض لمقاضية " ال -ٔ
 / .ٕٗ/  و / ٖٕ" , الفقرتيف / شويبؿالرأي المعارض لمقاضي "  -ٕ
ً                         مثبل  الرأي المعارض لمقاضي "  انظر -ٖ  / .ٔٔ" , الفقرة / ويرامانتري  
4

ً                                      وضع ىذا الشرط أصبل  في ديباجة اتفاقية الىاي الرابعة لعاـ  - عد ذلؾ في صمب , ودخؿ بٜٚٓٔوعاـ  ٜٜٛٔ                
 وفي ديباجة البروتوكوؿ الثاني.   ٜٚٚٔنص البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ 

 .ٛٓٔ, ص ذكره مرجع سبؽ, , حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسمحةلنوار فيصؿ -٘
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                         ً                                           قاييس مستقمة وممزمة قانونا  يمكف بيا في القانوف قياس سبلح أو نوع معيف العاـ" م الضمير
 . ٔيا مبادئ أخبلقية                  مف السموؾ, أـ أن  

يمكف الشؾ في استمرار وجوده  الذي ال" » مارتنز "أىمية شرط عمى أكدت المحكمة  لقد
التكنولوجيا وسيمة فعالة لمواجية التطور السريع في  »و           وذكرت أن   ٕ«وقابميتو لمتطبيؽ

المبادئ األساسية لمقانوف اإلنساني تظؿ                                  وعمى ىذا األساس أكدت المحكمة أف   ,ٖ« العسكرية
و ال توجد دولة                                                                  ّ منطبقة عمى جميع األسمحة الجديدة, بما فييا األسمحة النووية, وذكرت أن  

 .ٗتجادؿ في ذلؾ
ال يقتصر عمى  "مارتنز"شرط      أف      ً      مشيرا  إلى  أكثر,تفاصيؿ  "شياب الديف" وأورد القاضي 

ن   ما سمح بمعالجة مبادئ اإلنسانية وما يمميو                                            ّ تأكيد القانوف العرفي ألف ذلؾ غير ضروري, وا 
, الضمير العاـ باعتبارىا مبادئ لمقانوف الدولي ينبغي التأكيد عمييا في ضوء األحواؿ المتغيرة

عاـ الة كروب في في قضي" نورمبرغ"  واستشيد بمحكمة الواليات المتحدة العسكرية في
 و:    أن  " مارتنز" التي ذكرت عف شرط  ٜٛٗٔ

و شرط عاـ, يجعؿ العادات المستقرة بيف األمـ المتحضرة, وقوانيف     إن   ,أكثر مف إعبلف ورع »
   ً                                                 جزءا  مف المقاييس القانونية التي يجب تطبيقيا عندما ال  ,اإلنسانية وما يمميو الضمير العاـ

المحكمة          إلى أف   "شياب الديف" وأشار , «ة حاالت معينة... تغطي أحكاـ االتفاقية المحدد
واستنتج  ",كورفو" كأساس لحكميا في قضية قناة  « االعتبارات األولية لئلنسانية» استخدمت

استخداميا غير مقبوؿ                                المخاطر المرتبطة بيا تعني أف                                      و فيما يتعمؽ باألسمحة النووية, فإف    ّ أن  
 .٘في جميع األحواؿ

و توجد وراء ىذه                يبيف بوضوح أن   "مارتنز"شرط »      أف   "ويرامانتري" ذكر القاضي بو مف جان
المبادئ المحددة التي تمت صياغتيا بالفعؿ مجموعة مف المبادئ العامة الكافية لتطبيقيا 

انتياؾ المعايير اإلنسانية أكثر                ومضى يقوؿ إف   .«عمى األوضاع التي لـ يسبؽ تناوليا..

                                                           
 . ٚٗ, ص مرجع سبؽ ذكره, بيؾ –لويز دوسوالد  -ٔ
 مف الفتوى . (ٚٛ)الفقرة  -ٕ
 الفتوى . مف (ٛٚ)الفقرة  -ٖ
 مف الفتوى .  (ٙٛ)الفقرة  -ٗ
 .ٖٕ - ٕٕ, الصفحات " شياب الديف"الرأي المعارض لمقاضي  -٘
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ال سيما تطور قانوف حقوؽ  "مارتنز"عندما وضع شرط  ,مما كاف عميو الحاؿ    ً      تطورا  اآلف 
أصبحت اآلف »  وىذه المبادئ, اإلنساف والحساسية فيما يتعمؽ بضرورة المحافظة عمى البيئة

 .ٔ« متعمقة في البشرية بحيث أصبحت قواعد أساسية بوجو خاص في القانوف اإلنساني العاـ
 "ويرامانتري "و" شياب الديف " تقييـ القاضييف     أف   ٕ"بيؾ –الد لويز دوسو وترى األستاذة " 
 "مارتنز"تأثير شرط                                                    المرء يمكف أف يتقدـ خطوة أخرى إلى األماـ ليؤكد أف            ً      ّ صحيح تماما , وأف  

ما لـ                                         وال يمكف أف نقوؿ في القانوف اإلنساني إف   ,ىو قمب االفتراض التقميدي لمقانوف الدولي
                         ً                                    عاىدات أو العرؼ يكوف مباحا  ألف مبدأ اإلنسانية وما يمميو الضمير يحظر صراحة في الم

ىذه العوامؿ ىي التي منعت الدوؿ في الواقع           والشؾ أف   ,العاـ يمثبلف عوامؿ تقييدية قانونية
ىناؾ وصمة قوية                  ّ و ما مف شؾ في أف      ّ , ألن  ٜ٘ٗٔمف استخداـ األسمحة النووية منذ عاـ 

 .ٖمرتبطة باستخداميا

                                                           
 . ٖٗ-ٔٗ, الصفحات  "ويرامانتري" الرأي المعارض لمقاضي  -ٔ
 بيؾ, شغمت منصب نائبة رئيس الشعبة القانونية في المجنة الدولية لمصميب األحمر . –لويز دوسوالد  -ٕ
 باألسمحةبيؾ , القانوف الدولي اإلنساني وفتوى محكمة العدؿ الدولية بشأف مشروعية التيديد  –والد لويز دوس -ٖ

 .ٛٗ, ص , مرجع سبؽ ذكره النووية أو استخداميا 
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 الفصـل الثـــاني

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية 

 

                                            ً                              الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ال تعتبر طرفا  في معاىدة عدم انتشار األسمحة               بالرغم من أن  
ىذه المعاىدة,                                                        إال أن و يعيد إلييا القيام بأدوار ومسؤوليات رئيسة بموجب ؛8691لعام  النووية

                                 الوكالة سمطة التحقق من أن  الدول  -عمى وجو التحديد –وتخول المادة الثالثة من المعاىدة 
غير الحائزة لمسالح النووي األطراف في معاىدة عدم االنتشار النووي تفي بتعيداتيا " بغية 

النووية أو  الحؤول دون تحريف استخدام الطاقة النووية عن األغراض السممية صوب األسمحة
األجيزة النووية األخرى, وتساىم الوكالة كذلك في تطوير تطبيقات الطاقة النووية ألغراض 

لمعاىدة  األول االستعراضي المؤتمر ومنذ ار المادة الرابعة من المعاىدة. طإسممية" وذلك في 
 نظام      بأن   المعاىدة في األطراف الدول أقرت  8691 امعدم انتشار األسمحة النووية ع

 االنتشار لعدم الدولي النظام في      ً رئيسا      ً  دورا   يمعب الذرية لمطاقة الدولية الوكالة ضمانات
 .النووي

 الدولية الوكالة     أن   عمى  0222 لعام الختامية الوثيقة في التأكيد األطراف الدول أعادت وقد
 الضمانات ولنظام األساسي لنظاميا     ً طبقا   - المسؤولة المختصة السمطة ىي الذرية لمطاقة
 معاىدة من الثالثة المادة بموجب اللتزاماتيا الدول امتثال من والتأكد التحقق عن -ليا التابع
كما شددت الدول األطراف في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض . 8النووي  االنتشار عدم

عزيز عمى أىمية دور الوكالة في ت 0282معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية لعام 
التعاون الدولي في مجال األمن النووي لوضع مجموعة شاممة من المبادئ التوجييية 
لألمن النووي, وفي مساعدة الدول األعضاء, بناء عمى طمبيا, في ما تبذلو من جيود 

النظام القانوني لموكالة الدولية لمطاقة في هذا الفصل  سنعالجلذا  .0لتعزيز األمن النووي
 .المبحث الثانيفي ضمانات الوكالة منه, و  ث األولالمبحفي  الذرية

                                                           
, مجمة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, العدد عالم خال من األسمحة النووية الطريق الطويل إلى  طارق رءوف,  -8

  .89, ص 0229أيمول/سبتمبر  ,96/8
2- NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p7. 
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ذامللحثذاألول

ذاؾنظامذاؾقاـوـيذؾلوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذ

  
مجموعة القواعد القانونية التي تحكـ نشاط المنظمة في » يقصد بالنظاـ القانوني ألي منظمة 

واألحكاـ  والخارج، أي كافة المسائؿ المتصمة بيا مثؿ اختصاصاتيا وسمطاتيا الداخؿ
رعة عنيا، ومصادر تمويميا واألحكاـ التي يخضع ليا المتعمقة بعضويتيا واألجيزة المتف

 «.1موظفوىا
وتعتبر الوكالة الدولية لمطاقة الذرية منظمة دولية متخصصة ومستقمة، ليا نظاميا األساسي 

وبواقع اتفاقات ترتبط الوكالة الدولية مع األمـ المتحدة والمنظمات الدولية األخرى  وأجيزتيا
 .2   ً      ً                                            ريرا  سنويا  بإنجازاتيا إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدةوتقدـ تق ذات الصمة بعمميا

بموجب قرار أصدرتو  1957تموز/يوليو  29وقد تأسست الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في 
                   ً      " عاصمة النمسا مقرا  ليا.الجمعية العامة لألمـ المتحدة، واتخذت مف مدينة " فيينا

قانوني لموكالة الدولية لمطاقة الذرية بشيء مف وسنحاوؿ في ىذا المبحث دراسة النظاـ ال
 التفصيؿ كاآلتي:

 انمطهب األول: إنشبء انىكبنة اندونية نهطبقة انذرية.

 انمطهب انثبني: انهيكم انتنظيمي نهىكبنة اندونية نهطبقة انذرية.

  انمطهب انثبنث: أهداف انىكبنة اندونية نهطبقة انذرية.

اندونية نهطبقة انذرية مع األمم انمتحدة وانمنظمبت وانهيئبت انمطهب انزابع: عالقة انىكبنة 

ذاألخزي واندول األعضبء.   

ذ

                                                           
، 1999 المنظمات الدولية واإلقميمية، الطبعة الثانية، ليبيا، الدار الجماىيرية ،عبد السالـ صالح عرفة -1

 .276ص

 .مرجع سبؽ ذكره، عبد الرحمف محمد عثماف مميباري -2
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ذاملطلبذاألولذ

ذإـشاءذاؾوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذ

 

         يتادو  يعود تاريخ إنشاء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلى خطاب الرئيس األمريكي "
 1953ة لألمـ المتحدة في الثامف مف كانوف األوؿ/ديسمبر " أماـ الجمعية العامد. ايزنهاور

الذي اقترح فيو عمى الحكومات المعنية أف تشترؾ بالتبرع إلى وكالة دولية لمطاقة الذرية 
ضمف نظاـ األمـ المتحدة، وتكرس جيودىا لممساعدة في استخداـ الطاقة النووية لألغراض 

                          ً             ابو مف الدوؿ المتقدمة عمميا  أف تيب بعض " في خطايزنهاور ، وتمنى الرئيس "1السممية
مشروع " الذرة مف أجؿ لذلؾ سنبحث في ىذا المطمب  .تيا لخدمة اإلنسانية بدؿ إرىابياقدرا

عالف إنشاء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، و الفرع األوؿفي  السالـ " في                                                           التكويف الرسمي وا 
 .منو ثالثالفرع الالنظاـ األساسي لموكالة و  ،الفرع الثاني

ذاؾفرعذاألول

ذؿشروعذ"ذاؾذرةذؿنذأجلذاؾدالمذ"ذ

 

" يت د. ايزنهاورادو  قدـ رئيس الواليات المتحدة األمريكية " 1953في كانوف األوؿ/ديسمبر
إلى الدورة الثامنة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة اقتراحو المعروؼ باسـ " الذرة مقابؿ السالـ"، 

ة دولية تعمؿ عمى نشر التكنولوجيا النووية السممية وتسير فيو عمى إنشاء منظم          الذي حث  
 .حداث قدرات تسمح في بمداف إضافيةفي الوقت نفسو عمى منع است

صدر قرار باإلجماع عف الجمعية العامة لألمـ  1954وفي الرابع مف كانوف األوؿ/ديسمبر 
 الذرية.دولية لمطاقة المتحدة بعنواف " الذرة مف أجؿ السالـ " القاضي بإنشاء الوكالة ال

                                                                                    والحقيقة أف  مشروع " الذرة مف أجؿ السالـ" جاء بعد قياـ االتحاد السوفييتي بكسر االحتكار 
األمريكي لمسالح النووي، الذي حاولت الواليات المتحدة فرضو منذ بداية برنامجيا النووي 

  ً        وفا  مف أف حيث حظرت نشر أي معمومات تتعمؽ بالطاقة الذرية، خ 1942العسكري عاـ 
تكوف ألمانيا ىي السباقة إلى امتالؾ القنبمة الذرية، وقد استمر فرض ىذا القيد بعد العاـ 

                                                           
1-Ben Sanders, IAEA safeguards and the NPT, THE 2005 NPT Review Conference 

Disarmament Forum ,  four  2004 ,p 44. 



672 
 

وبعد قياـ االتحاد السوفييتي بإجراء أوؿ تجربة عمى  .مف أجؿ تأخير أعماؿ السوفييت 1945
ف أجؿ                                                                            سالحو النووي، تـ  التخمي عف ىذا السر لصالح السياسة المعروفة بسياسة " الذرة م

فبات بإمكاف الدوؿ الراغبة في تطوير أعماليا في مجاؿ الذرة الحصوؿ عمى  ،السالـ"
 .عيد باستخداميا ألىداؼ سممية فقطمساعدة الواليات المتحدة شرط أف تت

اجتمع مندوبو أستراليا وبمجيكا وكندا وفرنسا والبرتغاؿ وجنوب أفريقيا  1954وفي عاـ 
المتحدة في واشنطف لتحضير مسودة النظاـ األساسي ليذه والمممكة المتحدة والواليات 

اشترؾ مندوبو البرازيؿ وتشيكوسموفاكيا واليند واالتحاد السوفييتي  1956الوكالة، وفي عاـ 
في وضع مسودة النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية، وعقد مؤتمر خاص لبحث 

في  1956تشريف األوؿ/أكتوبر  26حتى  أيموؿ/سبتمبر 22ىذا النظاـ خالؿ الفترة مف 
وقعت                                                                                  مبنى األمـ المتحدة في نيويورؾ انضـ إليو سبعوف دولة يـو فتح باب التوقيع عميو، ثـ  

                               ً                                                  عميو عشر دوؿ أخرى خالؿ تسعيف يوما  وىي الفرصة المحددة لمتوقيع .وتـ  وضع ىذا النظاـ 
بعد إيداع  1957تموز/يوليو  29بو في                                 ً      ً       ً  موضع التنفيذ وأصبحت الوكالة جيازا  قائما  معترفا  

وثائؽ التصديؽ عمى دستورىا مف قبؿ ثماني عشر دولة مف الدوؿ الموقعة عميو مف بينيا 
  .1فرنسا، االتحاد السوفييتي، المممكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية ،كندا

لقوة السياسية الدافعة لو مف استمد ا« الذرة مف أجؿ السالـ »  "ايزنهاور                    والحقيقة إف  إعالف "
 : يعدة وأفكار يمكف حصرىا ف

 االنتشار.السياسة التي اتبعتيا الواليات المتحدة لمنع   -
 وجود ما أطمؽ عميو " الخيار النووي".  -
الىتمامات العممية لتوليد الطاقة النووية لألغراض التجارية في بالواليات المتحدة ا -

ؿ كثيرة سواء الصناعية أو النامية في العالـ إلى وخارجيا ودفعت ىذه االىتمامات دو 
النووية، وتطوير العمـو النووية ونقؿ تقنياتيا مف  وضع برامج طموحة إلنتاج الطاقة

 .2أجؿ رفاىية وصحة اإلنساف

                                                           
 .269ص مرجع سبؽ ذكره،محمد خيري بنونو،  -1
الييئة العربية لمطاقة الذرية، وقائع اجتماع الخبراء حوؿ نظاـ الضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى  -2

، صالح محمد ( بإشراؼ عبد الوىاب عبد الرزاؽ21/11/1996-18إلقميمي ) القاىرة وييف القطري واالمست
 . 83، ص1998ابع المكتب المصري الحديث ، مط ،المشري، القاىرة
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 : باآلتيويمكف تمخيص مشروع " الذرة مف أجؿ السالـ" 
ح بو الحذر المطموب يجب أف                                                    إف  الحكومات المعنية بصورة رئيسة وعمى الحد الذي يسم -1

تبدأ اآلف وتستمر في عمؿ مساىمات مشتركة مف مخزوناتيا االحتياطية مف اليورانيـو 
 .الذرية تحت رعاية األمـ المتحدة الطبيعي والمواد المنشطرة في وكالة عالمية لمطاقة

في الكـ،                                                                     مف البدييي أف  المساىمات والمبادرات األولية ليذا المشروع ستكوف صغيرة  -2
ومف الميزات اليامة ليذا المقترح إمكانية المباشرة فيو دوف حوادث ومضايقات وشكوؾ متبادلة 

                                ً                                        ألية محاولة إلقامة نظاـ مقبوؿ كميا  لمتفتيش والسيطرة مف جميع أنحاء العالـ.
يمكف جعؿ وكالة الطاقة الذرية مسؤولة عف تجميع وخزف وحماية المواد االنشطارية  -3

األخرى التي تساىـ بيا، وسيحاوؿ العمماء األمريكاف إيجاد ظروؼ أماف خاصة، والمواد 
ويمكف أف يكوف ىذا البنؾ الخاص بالمواد االنشطارية ذا مناعة ضد أي محاولة استيالء 

 مفاجئة.
أما أىـ مسؤوليات الوكالة الطاقة الذرية فيي تدبير الوسائؿ التي بموجبيا ستوزع ىذه  -4

ية لخدمة الجيود السممية لمجنس البشري، وسيستنفر الخبراء ليطبقوا المواد االنشطار 
 .وبقية الفعاليات السممية األخرى استخدامات الطاقة الذرية في مجاالت الزراعة والطب

أما األىداؼ الخاصة فستتركز عمى توفير طاقة كيربائية بكميات وافرة في المناطؽ المحرومة 
                          ً                          ولقد القى ىذا المشروع ترحيبا  في األمـ المتحدة حيث صدر  ـ.مف الطاقة الكيربائية في العال

 1954كانوف األوؿ/ديسمبر  4( عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 812القرار رقـ )
باإلجماع عمى تبني ىذا المشروع معبرة عف أمميا في استحداث الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

 .1بدوف أي تأخير
" الذرة مف أجؿ السالـ" ال يختمؼ في جوىره عما ورد في المشاريع والخطط                  الواقع أف  مشروع 
" بيدؼ السيطرة عمى ىذه التكنولوجيا، واالختالؼ فقط في خطة باروخ"  األمريكية السابقة

     ً      ، وردا  عمى 2                                                              األسموب الذي تـ  طرح المشروع فيو وىو السيطرة مف خالؿ منظمة دولية
طاقة الذرية، حيث وجيت أغمب الدوؿ ثرواتيا نحو ىذه المخاوؼ العميقة مف اكتشاؼ ال

                                                           
استخداـ الطاقة النووية في القانوف الدولي العاـ، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، محمد مصطفى يونس،  -1

  .69ص، 1989ة القاىر 
 .28ص  ،مرجع سبؽ ذكره ميسوف عبد الغفور، -2
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                                        ً                                             التقنية المثيرة لمجدؿ عمى نحو فريد، خصوصا  وأف  ىذه التقنية يمكف أف تستعمؿ إما لتصنيع 
                                                غير أف  إقرار ىذا المشروع كاف لو األثر الكبير في  ؛السالح النووي أو كأداة فعالة مفيدة

ثير مف الميارات البشرية والفنية الالزمة لمصناعة تقديـ المساعدات التقنية وتدريب الك
 النووية، إضافة إلى المساعدات التي كانت تقدميا الدوؿ النووية عبر االتفاقيات الثنائية.

وقد أشار مشروع " الذرة مف أجؿ السالـ" إلى عدـ تعارض المساعدات التي تقدميا الوكالة 
ة والجماعية، وكاف مف نتائج المساعدات المقدمة مع تمؾ التي تتـ باتفاقيات التعاوف الثنائي

لكثير مف الدوؿ في ميداف الطاقة النووية تشجيعيا في وضع برامج وطنية لالستخداـ السممي 
النووية، وقد أدى ذلؾ إلى انتشار سريع لمتكنولوجيات النووية، كما زاد مف مخاوؼ  لمطاقة

                                     نتشار يمكف أف ي ستغؿ في صناعة األسمحة                                             الدوؿ الكبرى والمجتمع الدولي، ذلؾ أف  ىذا اال
                                                                                       النووية وانتشارىا، إذ إف  الطاقة النووية المستخدمة في األغراض السممية يمكف أف تنتج مواد 
                                                                              تستخدـ في صناعة أسمحة الدمار الشامؿ. كما ب ذلت جيود كبيرة لمسيطرة عمى االنتشار 

ب الخاصية المزدوجة لمطاقة النووية التي                                                النووي ومنعو؛ إال أف  ىذه الجيود باءت بالفشؿ بسب
 .1أخذت صورىا تتعقد وخطورتيا تزداد مع تعقد التكنولوجيا النووية وتطور عممياتيا

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
 . 64-63، صإيماف ناجي العزاوي، مرجع سبؽ ذكره  -1
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ذاؾفرعذاؾناـيذ

ذاؾمكوقنذاؾرمسيذوإعالنذإـشاءذاؾوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذذ

 
 

 :1فيف رئيستإلعالف نشوء الوكالة إلى مرحمتي اإلعداديمكف أف نقسـ فترة 
 المرحمة األولى:

بدأت ىذه المرحمة عندما اعتمدت الدورة التاسعة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ فترة 
التعاوف الدولي لتطوير االستخدامات السممية لمطاقة » انعقادىا فترة عمؿ تحت عنواف 

                         متحدة التي ثب تت فيو ىذه                                    ً                  وكانت الواليات المتحدة قد قدمت تقريرا  بذلؾ إلى األمـ ال«، الذرية
                         ً                                                          الفكرة التي بدأت تالقي قبوال  أكثر عمى المستوى العالمي، حيث قدـ مندوب الواليات المتحدة 
                                                                                  النصوص والمالحظات المتعمقة بالموضوع وتـ  تبادؿ اآلراء بشأنيا مع االتحاد السوفييتي في 

مراجعة ىذه الفقرة قدمت وعندما بدأت المجنة األولى في الجمعية العامة ب مرحمة سابقة.
) أستراليا، بمجيكا، كندا، فرنسا، اتحاد جنوب أفريقيا،  :الواليات المتحدة وست دوؿ أخرى ىي

 ىداؼ الرئيسة اآلتية:األالمممكة المتحدة ( مسودة مشروع قرار تضمف 
التشجيع عمى حث الدوؿ لمراجعة مشروع النظاـ األساسي لموكالة بإمعاف آخذيف بعيف  -أ

عتبار المناقشات التي تدور في الجمعية العامة مع الحفاظ عمى إحاطة الدوؿ األعضاء اال
                    ً                                           في األمـ المتحدة عمما  بما يحدث مف تطورات متعمقة بتأسيس الوكالة.

                                                                                 في حالة إنشاء الوكالة فإن و ستتـ المباشرة بفتح حوار بينيا وبيف األمـ المتحدة بغية  -ب
والوكاالت المتخصصة تمؾ المعقودة ما بيف األمـ المتحدة التوصؿ إلى اتفاقية مشابية ل

 .األخرى
وألجؿ اإليفاء بيذا الغرض يتـ عقد مؤتمر عالمي تحت إشراؼ األمـ المتحدة يختص  -ـج

                                                                                باالستخدامات السممية لمطاقة الذرية ) ع ر ؼ  ىذا المؤتمر فيما بعد باسـ مؤتمر جنيؼ 
 األوؿ(.

قـو بمياـ مساعدة األميف العاـ لألمـ المتحدة في تنظيـ يتـ تأسيس لجنة استشارية ت -د
 المؤتمر )عرفت ىذه المجنة فيما بعد بالمجنة االستشارية العممية التابعة لألمـ المتحدة (.

                                                           
 .28، صميسوف عبد الغفور، مرجع سبؽ ذكره -1
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أما المناقشات التي جرت في ىذه الدورة فقد ركزت عمى جانب السياؽ العاـ إلنشاء الوكالة 
 اآلتي:ة؛ وقد تركز أىـ ما دار في ىذه المناقشات حوؿ أكثر مف االىتماـ بالقضايا التفصيمي

( بدراسة النظاـ األساسي دوف الدوؿ السبع ) التي تبنت القرار ضرورة قياـ مجموعة -أ
الرجوع إلى رأي بقية الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة، وقد أنذرت ىذه المسألة بحدوث 

لعممية والمؤتمر المتعمقيف بالنظاـ مجادالت عنيفة فيما بعد انعكست عمى االجتماعات ا
األساسي، وكذلؾ حوؿ مجمس المحافظيف والمؤتمر العاـ لموكالة مما أدى إلى إعادة النظر 

 في مواقفيا تجاه الدوؿ األخرى.
أكد االتحاد السوفييتي عمى وجية نظره بضرورة وجود عالقة وثيقة بيف الوكالة واألمـ  -ب

ولي وعدـ القبوؿ باإلبقاء عمى دور الوكالة كمنظمة             ً               المتحدة خصوصا  مجمس األمف الد
                                                                            متخصصة، كما أف  عالقة الوكالة باألمـ المتحدة يجب أف تمر مف خالؿ منظمة ) المجمس 

 .1االقتصادي واالجتماعي(
وبناء عمى طمب مقدـ مف المجنة األولى ىيأت السكرتارية دراسة مستفيضة حوؿ بعض 

ابعة لألمـ المتحدة وتكوينيا، وذلؾ لالطالع عمى مختمؼ المنظمات واألجيزة المتخصصة الت
ظمة مستقمة خاصة الطرؽ ألجؿ الوصوؿ إلى االتفاؽ المنشود مع األمـ المتحدة لتأسيس من

 بالطاقة الذرية.
وأقرت الدراسة التي قدمتيا السكرتارية مسألة ربط ىذه المنظمة باألمـ المتحدة، وكذلؾ دعت 

                                                        قة مع المجمس االقتصادي واالجتماعي، وتـ  إعداد دراسة لصيغة إلى عقد اتفاؽ ينظـ العال
اتفاقية مع بعض األجيزة المختصة التابعة لألمـ المتحدة بخصوص إنشاء بعض التشكيالت 

وبعد دراسة تقرير  التي يتـ االستناد إلييا في تطبيؽ القرارات الصادرة عف األمـ المتحدة.
كؿ مستفيض داخؿ المجنة األولى اتفقت الحكومات المنشئة السكرتارية ومناقشة ما ورد فيو بش

لممقترح عمى شطب العبارة التي تشير إلى ) تنظيـ اتفاقية العالقة مع األمـ المتحدة، وتكوف 
                                                                                   مشابية لالتفاقيات المعقودة مع المنظمات المتخصصة (، وبعد عش رة أشير مف انعقاد الدورة 

) المؤتمر العالمي الستخدامات الطاقة  مر جنيؼ األوؿعقد مؤت                          التاسعة لألمـ المتحدة تـ  
 .2الذرية لألغراض السممية ( بنجاح تاـ

                                                           
1-Paul c.szasz , op.cit , p.27 . 
2-op.cit, p.28 . 
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 المرحمة الثانية:
قدمت السفارة البريطانية في واشنطف مسودة نظاـ أساسي لموكالة الدولية إلى  1954في عاـ 

مناقشات  الحكومة األمريكية التي كانت ىي األخرى أعدت مسودة لمنظاـ األساسي، وبعد
مستفيضة بيف كؿ مف الواليات المتحدة والمممكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا وبمجيكا 
وجنوب أفريقيا والبرتغاؿ خالؿ الدورة التاسعة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة التي عقدت عاـ 

                                                         تـ  عرض مشروع القرار الخاص بمسودة النظاـ األساسي لموكالة. 1955
                                                                     ير مف االجتماعات بيف الدوؿ المذكورة تـ  التوصؿ إلى بعض المقترحات التي وبعد ثالثة أش

                                                                    ٌ         تقترب في بعض نقاطيا التفصيمية مف نصوص النظاـ األساسي الحالي لموكالة وق دمت ىذه 
أي اىتماـ في                               اد السوفييتي؛ غير أن و لـ يبدإلى االتح 1955تموز/يوليو  29المقترحات في 

 .1جموعةاالشتراؾ بعمؿ ىذه الم
                                                                                       وبعد انعقاد الدورة العاشرة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة وما تـ  خالليا مف مناقشات لإلعداد 
لصيغ عمؿ الوكالة الدولية الجديدة؛ غير االتحاد السوفييتي موقفو مف ىذه المسألة ومراحؿ 

ستثمار                            ً                                             إعدادىا في محاولة ليكوف طرفا  في أية صيغة يقرىا المجتمع الدولي مف جية، وال
ىذه التطورات في تنفيذ سياساتو النووية مف جية ثانية؛ لذلؾ ساىـ في كؿ أعماؿ المجنة 

اليند(،  ،التحضيرية التي اقترحت إضافة إلى ثالث دوؿ أخرى ىي ) البرازيؿ، تشيكوسموفاكيا
، وأقر 1956وقد أنيت ىذه المجموعة عمميا في إعداد مسودة النظاـ األساسي في بداية عاـ 

                                      في اجتماع ع قد ليذا الغرض في مقر األمـ  1956تشريف األوؿ/أكتوبر  23اإلجماع في ب
 المتحدة في نيويورؾ.

وبذلؾ أصبحت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية حقيقة في األوؿ مف تشريف األوؿ/أكتوبر 
( دولة منيا دولتاف 55الذي حضرتو ) فيينا، وىو تاريخ انعقاد مؤتمرىا األوؿ في 1957

المغرب( وكاف ذلؾ أشبو بإعالف ميالد الوكالة الدولية التي يعد ، ربيتاف ىما:) مصرع
وجودىا أىـ الضمانات الدولية حتى اآلف لطابعيا العالمي والرتباط ىذا الوجود بميالد 

 1دولة 151                           ً  ، وتضـ الوكالة الدولية حاليا  2وضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية نفسيا

                                                           
 .32، صمرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور،  -1
 .13صرجع سبؽ ذكره، ماف، محمد عبد اهلل نعم -2
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تنفيذ أىداؼ النظاـ األساسي لموكالة، ولدييا اتفاقات رسمية مع أكثر مف     ً          عضوا  تعمؿ عمى
( اتفاقية دولية 11( منظمة حكومية دولية وغير حكومية عمى نطاؽ العالـ إضافة إلى )72)

بشأف األمف النووي واألماف النووي والمسؤولية عف األضرار النووية وأربع اتفاقيات إقميمية 
 175ولوجيا النووية، إضافة إلى اتفاقات ضمانات نافذة في أكثر مف تتعمؽ بالعمـو والتكن

 .2ة نافذةإضافيت بروتوكوالمرتبطة بدولة  124و، دولة

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                                                                                                                          
، 2212كانوف األوؿ/ديسمبر 31ولة حتى ( د151بمغ عدد الدوؿ األعضاء في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ) -1

، فيينا، منشورات الوكالة الدولية لمطاقة 2212الذرية، التقرير السنوي لموكالة لعاـ  انظر: الوكالة الدولية لمطاقة
 .5، صGC(55)/2  ةق، رقـ الوثي2211الذرية، 

2
- IAEA , Annual Report 2009, Vienna , Austria,  2010,GC(54)/4. 
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ذاؾفرعذاؾناؾث

ذاؾنظامذاألساسيذؾلوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذذ

 

تشريف  23قة الذرية في           ً                                                        بي نا سابقا  أن و تـ  تبني مشروع النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطا
                                                         باإلجماع خالؿ مؤتمر ن ظـ ليذا الغرض شاركت فيو إحدى وثمانوف  1956األوؿ/أكتوبر 

، وقد أعدت النسخ األصمية لمنظاـ 1( دولة كانت مدعوة لممشاركة87دولة مف أصؿ )
ات األساسي لموكالة بالمغات اإلنكميزية والفرنسية والروسية واإلسبانية والصينية، وىي المغ

 الرسمية التي اعتمدت في مؤتمر إعداد النظاـ األساسي.
                                           ف مف النظاـ األساسي فإن و يبدأ سرياف مفعولو ي( مف المادة الحادية والعشر ىاءوحسب الفقرة )

بعد مصادقة ثماني عشرة دولة موقعة عميو عمى أف تكوف مف بينيا ثالث دوؿ عمى األقؿ 
ا، االتحاد السوفييتي، المممكة المتحدة، الواليات المتحدة فرنس ،مف الدوؿ الخمس اآلتية ) كندا

عندما أودعت مصادقة اليند  1957تموز/يوليو  16األمريكية (، وقد تحقؽ الشرط األوؿ في 
 26عندما قامت  1957تموز/يوليو  29أما الشرط الثاني فتحقؽ في  واالتحاد السوفييتي.

( بالمصادقة عمى يالسـ )عدا االتحاد السوفييتدولة دفعة واحدة ضمنيا الدوؿ التي حددت با
 .26/2النظاـ األساسي الذي أصبح ساري المفعوؿ بالنسبة ليذه الدوؿ الػ /

كؿ منيا تنظـ حالة معينة مف أعماؿ  ،ويتكوف النظاـ األساسي مف ثالث وعشريف مادة
استوجب ذلؾ، وحتى دولية، كما تضمف النظاـ ما يفيد بإمكانية تعديمو إذا ما  الوكالة كمنظمة

                                                                              اآلف تـ  تعديؿ بعض المواد ثالث مرات بتطبيؽ اإلجراءات المنصوص عمييا في الفقرتيف
)أ، ج( مف المادة الثامنة عشرة، حيث بدأ نفاذ بعض التعديالت المدخمة عمى الجممة األولى 

كانوف  31( مف المادة السادسة بالصيغة التي كانت عمييا آنذاؾ في 3 –) ألؼ مف الفقرة
، كما طرأ عمى النظاـ األساسي بصيغتو المعدلة عمى ىذا النحو تعديؿ 1963الثاني/ يناير 

إذ بدأ نفاذ عدد مف التعديالت عمى الفقرات / ألؼ إلى  1973حزيراف/يونيو  1 جديد في
 .  3ذاتيا ما أدى إلى إعادة ترميـ الفقرات المتفرعة مف الفقرة )ألؼ( داؿ/ مف المادة 

                                                           
1-Paul c.szasz , op.cit , p.71 . 
2
- op.cit, p.72 . 
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( وقد 1 –عديؿ عمى مقدمة الفقرة ) ألؼ بدأ نفاذ ت 1989كانوف األوؿ/ديسمبر  28وفي 
، ولما كاف النظاـ األساسي 1أدخمت جميع ىذه التعديالت في صمب نص النظاـ األساسي

            ً                                                            لموكالة مرشدا  وضعت عمى أساسو نظـ األجيزة والوكاالت األخرى المشابية لذا سوؼ 
 نستعرضو بإيجاز.
ألولى مف النظاـ األساسي عمى إنشاء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وحددت فقد نصت المادة ا

االستخداـ السممي لمطاقة » وتضمنت مادتو الثانية مقاصد الوكالة في نصيا عمى  اسميا
                                                                                   النووية ونشره عمى نطاؽ عالمي، مع التأكيد عمى أف  ما ي قدـ مف مساعدات في ىذا المجاؿ 

 «.يةال يستغؿ إال ألغراض سمم
 وحددت المادة الثالثة وظائؼ خاصة لموكالة أىميا: العمؿ عمى تقدـ البحث في المجاؿ

 وتبادؿ المعمومات والخبراء، وتوفير المواد والخدمات والمعدات والمنشآت الالزمة النووي،
لذلؾ، ووضع الضمانات لمنع استغالليا في غير األغراض السممية، واتخاذ االحتياطات 

األمف والوقاية الصحية مف األخطار النووية، وحددت ىذه المادة مجاؿ العمؿ  يرالالزمة لتوف
بصورة أدؽ مما جاء في المادة الثانية لكف دوف تفصيؿ، ووضعت شروط تطبقيا أجيزة 
الوكالة، منيا االلتزاـ بمبادئ األمـ المتحدة وأىدافيا، وفرض الرقابة عمى المواد المشعة دوف 

                               ً       ً                     األعضاء، وكاف بعض ىذه الشروط قيدا  أساسيا  وقفت الوكالة إزاءه تدخؿ في شؤوف الدوؿ 
 .     ً                        ا طبقا  لما جاء بالنظاـ األساسيجامدة ال يمكنيا مباشرة بعض وظائفي

أما المادة الرابعة فقد وضعت شروط عضوية الدوؿ في الوكالة، وتضمنت المادتاف الخامسة 
والمجمس التنفيذي مف ناحية التنظيـ والسادسة عمى التوالي كؿ ما يختص بالمؤتمر العاـ 

                                                                                  والوظائؼ والتكويف والعالقة بيف ىذيف الجيازيف، في حيف  تضمنت المادة السابعة القواعد 
 العامة لتعييف مدير عاـ الوكالة والموظفيف ووظائفيـ ومسؤولياتيـ وشروط تعيينيـ.

اشرة الوكالة لنشاطيا كجياز وتبيف المواد مف الثامنة وحتى الرابعة عشرة القواعد األساسية لمب
مستقؿ فالمادة الثامنة تخص تبادؿ المعمومات، كما تخص المادة التاسعة المواد الخاـ والمواد 
المشعة والمادة العاشرة تختص بالخدمات والمعدات والمرافؽ التي مف شأنيا أف تساعد عمى 

 تحقيؽ أىداؼ الوكالة وأداء وظائفيا.
                                                           

كانوف          28طاقة الذرية الصيغة المعدلة حتى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، النظاـ األساسي لموكالة الدولية لم -1
 . 2، ص1989منشورات الوكالة الدولية،  ،فيينا، 1989األوؿ/ديسمبر 
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واجبات الوكالة فيما يختص بإنشاء مشاريعيا، كما تضمنت  وتبيف المادة الحادية عشرة
االلتزامات والشروط التي تمتـز بيا الدوؿ وتؤدييا في سبيؿ الحصوؿ عمى معاونة الوكالة في 

المجاؿ، وقد وضعت المادة الثانية عشرة نظاـ الضمانات ألجؿ التأكد مف االستخداـ  ىذا
ة عشرة فقد وضعت القواعد العامة لتعويض الدوؿ السميـ وسالمة الصحة، أما المادة الثالث

 األعضاء عما تقدمو مف خدمات أو معدات أو منشآت. 
                              ً                                                    وشممت المادة الرابعة عشرة بيانا  عف اإلجراءات المالية الخاصة بالوكالة وأعضائيا، أما 
المواد الخمس التالية فتختص بالموضوعات العامة المتشابية في كؿ المنظمات الدولية، 

ختص المادة الخامسة عشرة باالمتيازات، وتبيف المادة السادسة عشرة العالقة مع المنظمات فت
األخرى، وتبيف المادة السابعة عشرة أسموب تسوية المنازعات التي تنشأ حوؿ تفسير النظاـ 
األساسي لموكالة وتطبيقو أما المادة الثامنة عشرة فتنظـ طريقة تعديؿ ىذا النظاـ واالنسحاب 

 عضوية الوكالة.مف 
مف االمتيازات إذا ما في الوكالة أما المادة التاسعة عشرة فتحدد قواعد تنظيـ حرماف العضو 

شروف االصطالحات العممية بينما تبيف المادة الع                                           قص ر في تأدية التزاماتو كما يحددىا النظاـ،
تختص بنظاـ الخاصة، ويتموىا ثالث مواد أخرى ىي المادة الحادية والعشروف و  والفنية

سرياف االتفاقية، كما تختص المادة الثانية والعشروف بالتسجيؿ لدى األمـ  التوقيع وبدء
 .1المتحدة، والمادة الثالثة والعشروف تختص بنظاـ إيداع الصور المصدؽ عمييا مف الدوؿ

                                                           
كانوف          28الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية الصيغة المعدلة حتى  -1

 .2، صهمرجع سبؽ ذكر  ،1989األوؿ/ديسمبر 
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ذاملطلبذاؾناـي

ذاهلوكلذاؾمنظوميذؾلوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذ

   

الدولية لمطاقة الذرية ىي منظمة دولية مستقمة تتمتع بالشخصية القانونية                 بما أف  الوكالة 
وتممؾ إرادة ذاتية مستقمة عف إرادات الدوؿ األعضاء فييا، لذلؾ مف الطبيعي أف يكوف ليا 

عف إرادتيا وتباشر باسميا االختصاصات والوظائؼ الالزمة لتحقيؽ ىدفيا،  أجيزة تعبر
ص بالعضوية فييا ونظاـ تشريعي يعكس كيفية اتخاذ القرارات إضافة إلى تمتعيا بنظاـ خا

في  أجيزة الوكالة الدولية لمطاقة الذريةلذلؾ سنحاوؿ في ىذا المطمب بياف  داخؿ ىذه الوكالة.
 في ياكيفية اتخاذ القرارات داخمو  ،الفرع الثانيفي نظاـ العضوية في الوكالة و  ،الفرع األوؿ
 .مف ىذا المطمب الفرع الثالث

ذاؾفرعذاألول

ذأجهزةذاؾوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذ
 

المؤتمر العاـ والمجمس  تتكوف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مف ثالثة أجيزة فرعية ىي 
السكرتارية( التي يرأسيا المدير العاـ، س المحافظيف( واألمانة العامة )مجم) التنفيذي

مجمس التنفيذي أو مجمس المحافظيف ويمـز موافقة والجيازاف الرئيساف ىما المؤتمر العاـ وال
 .1كمييما عمى بعض الموضوعات الخاصة مثؿ الميزانية وقبوؿ أعضاء جدد في الوكالة

ذأوالذذ:ذاملؤمترذاؾعامذ: ذذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ًذذ ذ ذذ

يتكوف المؤتمر العاـ مف ممثميف عف جميع الدوؿ األعضاء في الوكالة، ويشكؿ المؤتمر العاـ 
باقي األجيزة تابعة لو، ويراعى مبدأ المساواة في تمثيؿ الدوؿ  الجياز األعمى لموكالة، وتكوف

ً                   األعضاء في المؤتمر العاـ حيث يكوف كؿ عضو في الوكالة ممثال  في المؤتمر العاـ                                                        
ويراعى كذلؾ مبدأ المساواة  بمندوب واحد ويجوز أف يرافقو مندوبوف مناوبوف ومستشاروف.

في المؤتمر العاـ، ويعقد المؤتمر العاـ  في التصويت فمكؿ عضو في الوكالة صوت واحد
دورات سنوية عادية ودورات أخرى استثنائية يدعو إلى عقدىا المدير العاـ بناء عمى طمب 

                                                           

 المادة الرابعة مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية. 1-
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، وتعقد الدورات في مقر الوكالة 1مجمس المحافظيف أو بناء عمى طمب أغمبية الدوؿ األعضاء
عاـ في مطمع كؿ دورة رئيسو ، وينتخب المؤتمر ال2ما لـ يقرر المؤتمر العاـ خالؼ ذلؾ

 وأعضاء مكتبو الذيف يتولوف مناصبيـ حتى نياية الدورة. 
لقد خوؿ النظاـ األساسي لممؤتمر العاـ أف يناقش أي مسائؿ تدخؿ في إطار ىذا النظاـ أو 
تتعمؽ بسمطات ووظائؼ أوكميا إلى ىيئات نص عمييا، وأف يصدر توصياتو إلى الدوؿ 

 جمس المحافظيف أو كمييما.األعضاء في الوكالة وم
مف النظاـ األساسي وظائؼ المؤتمر العاـ بما  –فقرة ىاء  –وقد حددت المادة الخامسة 

 :3يمي
                                ً                           انتخاب أعضاء مجمس المحافظيف وفقا  لممادة السادسة مف النظاـ. -1
                                              ً                 الموافقة عمى قبوؿ الدوؿ كأعضاء في الوكالة وفقا  لممادة الرابعة. -2
                                          ً                      و عف التمتع بامتيازات العضوية وحقوقيا وفقا  لممادة التاسعة عشرة.إيقاؼ دولة عض -3
 المحافظيف.النظر في التقرير السنوي الذي يقدمو مجمس  -4
                                                             ً                      إقرار موازنة الوكالة الدولية التي يوصي بيا مجمس المحافظيف وفقا  لممادة الرابعة عشرة  -5

عرضيا عمى المؤتمر راءاتيا لأو يعيدىا إليو مشفوعة بتوصيات عامة أو خاصة ببعض إج
 .العاـ مف جديد

                                                         ً                   الموافقة عمى التقارير التي يجب رفعيا إلى األمـ المتحدة وفقا  لالتفاؽ الذي ينظـ  -6
عالقات الوكالة بيا، باستثناء التقارير التي ينص إزاءىا عمى غير ذلؾ، أو يعيد تمؾ التقارير 

 إلى مجمس المحافظيف مشفوعة بتوصياتو.
                                                                          ً  ي اتفاؽ أو أي ة اتفاقات تعقدىا الوكالة مع األمـ المتحدة والمنظمات األخرى طبقا  أ يقر -7

مشفوعة بتوصياتو ليعرضيا المجمس  المحافظيف مجمسة السادسة عشرة، أو يعيدىا إلى لمماد
 عميو مف جديد.

زاي/                                                                      ً          الموافقة عمى القواعد والقيود المحددة لسمطة القروض المخولة لممجمس وفقا  لمفقرة / -8
 مف المادة الرابعة عشرة، والموافقة عمى القواعد الخاصة لقبوؿ التبرعات المقدمة إلى الوكالة.

                                                           
1
 -Paul c.szasz , op.cit, p.113 . 

 الذرية.المادة الخامسة ) فقرة ألؼ ( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة  -2

 طاقة الذرية .المادة الخامسة ) فقرة ىاء (  مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لم -3
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                           ً                                                      كما يوافؽ المؤتمر العاـ طبقا  لمفقرة )واو( مف ىذه المادة عمى الطريقة التي يمكف أف  
 تستخدـ بيا أمواؿ الصندوؽ العاـ المشار إليو في الفقرة المذكورة.

                                              ً                       التعديالت المقترح إدخاليا عمى النظاـ األساسي وفقا  لمفقرة )ج( مف المادة  الموافقة عمى -9
 الثامنة عشرة.

 عشرة.                                   ً                               الموافقة عمى تعييف المدير العاـ وفقا  لمفقرة ألؼ مف المادة الثامنة  -12
باإلضافة إلى ىذه االختصاصات يخوؿ المؤتمر العاـ اتخاذ القرارات في أية مسألة يحيميا 

نفيذي إليو صراحة ويقترح الموضوعات عمى المجمس لينظر فييا ويطمب موافاتو المجمس الت
 .1بالتقارير الالزمة عف أية مسألة تتعمؽ بوظائؼ الوكالة
ذثاـواذذ:ذاجمللسذاؾمنفوذيذ)ذجملسذاحملاػظنيذ(ذ: ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذًذذ ذ ذذذ

 ىو الجياز التنفيذي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية الذي يشرؼ عمى عمميات الوكالة الجارية،
قميمية معقدة لمغاية،  35ويتألؼ مف     ً                     ً                                                عضوا  يعينوف وينتخبوف طبقا  لمبادئ واعتبارات فنية وا 

وال يرجع ذلؾ إلى طبيعة القواعد اإلجرائية لمنظاـ األساسي أو المؤتمر العاـ فحسب؛ بؿ 
" وقد جرى تعديؿ نصوص تشكيؿ جنتممان        ً                                 يرجع أيضا  إلى قواعد عرفية أخرى واتفاقات "

 .2                                  تـ  بموجبيا زيادة عدد أعضاء المجمسمنذ إنشاء الوكالة  ثالث مراتظيف مجمس المحاف
                               ً                                             ويباشر المجمس وظائؼ الوكالة طبقا  لنظاميا األساسي ويجتمع خمس مرات في السنة أو 
                  ً                                                              عمى نحو أكثر تواترا  إذا اقتضت ذلؾ حاالت معينة، ويعقد جمساتو في مقر الوكالة ما لـ 

يف أعضائو رئيسو وأعضاء مكتبو ويضع نظامو الداخمي، يقرر خالؼ ذلؾ، وينتخب مف ب
                                                             ً                      مع مراعاة أحكاـ النظاـ األساسي لموكالة ولو إنشاء ما يراه مناسبا  مف المجاف وتعييف مف 

   ً      ً              عضوا ، عشرة  منيـ يعينيـ  35يتكوف المجمس التنفيذي مف و  .المنظمات األخرى يمثمو لدى

                                                           
 .277ص، مرجع سبؽ ذكرهمحمد خيري بنونو،  -1
                                                                                                  ع دلت المادة السادسة مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية وىي المادة الخاصة بتشكيؿ مجمس  -2

ة بدأ نفاذ بعض التعديالت المدخم 1963كانوف الثاني/يناير  31، ففي منذ إنشاء الوكالة المحافظيف ثالث مرات
كما طرأ عمى المادة مف المادة السادسة بالصيغة التي كانت عمييا آنذاؾ،  3 -عمى الجممة األولى مف الفقرة ألؼ

،إذ بدأ نفاذ عدد مف التعديالت عمى الفقرات ألؼ إلى داؿ الخاصة 1973حزيراف/يونيو  1ذاتيا تعديؿ جديد في
بدأ نفاذ تعديؿ عمى مقدمة الفقرة  1989/ديسمبر كانوف األوؿ 28بآلية انتخاب وتوزيع أعضاء المجمس، وفي 

    ً   عضوا  . 35مف المادة ذاتيا ليصبح عدد أعضاء مجمس المحافظيف وفؽ ىذه التعديالت  1-ألؼ 
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          ً                                    وكالة تقدما  في ميداف تكنولوجيا الطاقة النووية المجمس القائـ مف أكثر الدوؿ األعضاء في ال
نتاج المواد الخاـ بما في ذلؾ إنتاج المواد المصدرية.                          ً     كما يعيف العضو األكثر تقدما  في                                                        وا 

مجاؿ تكنولوجيا الطاقة النووية بما في ذلؾ إنتاج المواد المصدرية في كؿ مف المناطؽ اآلتية 
 ة المذكوريف أعاله:التي ال يقع فييا أي مف األعضاء العشر 

 أمريكا الشمالية. -1
 أمريكا الالتينية. -2
 أوروبا الغربية. -3
 أوروبا الشرقية. -4
 أفريقيا. -5
 .الشرؽ األوسط وجنوب آسيا -6
 جنوب شرؽ آسيا والمحيط اليادي. -7
 الشرؽ األقصى. -8

لة مع                                                    ً                ينتخب المؤتمر العاـ لعضوية مجمس المحافظيف عشريف عضوا  مف أعضاء الوكا
مراعاة عدالة تمثيؿ الدوؿ األعضاء المنتمية إلى المناطؽ السابؽ ذكرىا، بحيث يضـ 

         أمريكا الالتينية(، وأربعة ممثميف لمنطقةىذه الفئة خمسة ممثميف لمنطقة ) المجمس في
 ريقيا() أف وأربعة ممثميف لمنطقة أوروبا الغربية (، وثالثة ممثميف لمنطقة ) أوروبا الشرقية(، )

(، وممثؿ واحد لمنطقة ) جنوب شرؽ آسيا ) الشرؽ األوسط وجنوب وممثميف اثنيف لمنطقة
 (.األقصى آسيا والمحيط اليادئ (، وممثؿ واحد لمنطقة ) الشرؽ

ً                                      وال يكوف أي عضو في ىذه الفئة عند انتياء واليتو أىال  ألف يعاد انتخابو في الفئة ذاتيا لمدة                                                 
 :ريف مف بيف أعضاء المناطؽ اآلتيةينتخب المؤتمر العاـ عضويف آخ، كما 1الوالية التالية

 الشرؽ األوسط وجنوب آسيا. -
 جنوب شرؽ آسيا والمحيط اليادي. -
 الشرؽ األقصى. -
 أفريقيا. -

                                                           
 لموكالة.)أ( / مف النظاـ األساسي  2–المادة السادسة / الفقرة ألؼ  -1
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          ً                                                                       ويبدو واضحا  اإلخالؿ بمبدأ المساواة في تكويف مجمس المحافظيف، وربما يعود ذلؾ إلى أف  
ن   االختيار ال يتـ عمى أساس ما بناء عمى                                            المساواة في التمثيؿ في الدوؿ األعضاء؛ وا 

قميمية  والتقدـ في مجاؿ تكنولوجيا الطاقة النووية.، كالتوزيع الجغرافي العادؿ،                        اعتبارات فنية وا 
يف قراراتو المتعمقة باعتماد موازنة الوكالة بأغمبية ثمثي األعضاء ويتخذ مجمس المحافظ

جمس بأغمبية اراتو المتعمقة بالمسائؿ األخرى فيتخذىا المالحاضريف والمقترعيف أما قر 
 . الحاضريف والمقترعيف

ويكتمؿ نصاب جمسات المجمس بحضور ثمثي أعضائو، ويرفع مجمس المحافظيف لممؤتمر 
           ً      ً                                                                       العاـ تقريرا  سنويا  عف شؤوف الوكالة وما تقره مف مشاريع، كما يرفع لو التقارير التي يطمبيا 

ويعتبر مجمس المحافظيف أداة الوكالة في  .1متحدة أو إلى أي منظمة أخرىلتقديميا لألمـ ال
كما يمارس المجمس اختصاصات قانونية  األساسي،القياـ بوظائفيا المحددة في النظاـ 

دارية.ورقابية            وا 
 االختصاصات القانونية: -1

عاـ بموافقة                               ً                                      يمارس المجمس وظائؼ الوكالة وفقا  لمنظاـ األساسي ويقـو بتعييف المدير ال
 المؤتمر العاـ ويقدـ التوصيات بشأف طمبات العضوية لموكالة.

 االختصاصات اإلدارية: -2
تتمثؿ في اعتماد موازنة الوكالة ونظاميا المالي وتقديـ توصياتو حوؿ حسابات الوكالة إلى 

  ،ر العاـ                      ً                                        ويعتبر ىذا المجمس مركزا  بالنسبة لجيازي الوكالة اآلخريف ) المؤتم المؤتمر العاـ.
األمانة العامة(، فيو مسؤوؿ أماـ المؤتمر العاـ في ممارساتو الختصاصاتو مف جية، ويقـو 
بتعييف المدير العاـ الموظؼ اإلداري األكبر في الوكالة مف جية أخرى، كما يقـو مجمس 
المحافظيف بدور ىاـ في مجاؿ عالقة الوكالة بالمنظمات الدولية األخرى حيث خوؿ بموجب 

ادة السادسة عشرة مف النظاـ األساسي لموكالة بسمطة عقد اتفاؽ أو أكثر إلنشاء عالقات الم
 . بأعماؿ الوكالةمناسبة بيف األمـ المتحدة وأية منظمة أخرى تتصؿ أعماليا 

يقـو المجمس بتقديـ تقرير سنوي عف شؤوف الوكالة، وما تقره  االخمصاصاتذاؾرؼابوةذ:ذ-3
 لعاـ قبؿ شير عمى األقؿ مف بدء دورتو السنوية العادية.مف مشاريع إلى المؤتمر ا

                                                           
 .278ص، مرجع سبؽ ذكره محمد خيري بنونو، -1
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                                                                                والحقيقة أف  المادة السادسة مف النظاـ األساسي والتي تحمؿ عنواف مجمس المحافظيف قد 
 مرات كما يمي: ثالثعدلت حتى اآلف 

     ً  مقعدا . 25أجري التعديؿ األوؿ لزيادة عدد مقاعد مجمس المحافظيف إلى  1963سنة 
     ً  مقعدا . 34التعديؿ الثاني لزيادة عدد مقاعد مجمس المحافظيف إلى أجري  1973سنة 
     ً  مقعدا . 35أجري التعديؿ الثالث لزيادة عدد مقاعد مجمس المحافظيف إلى  1989سنة 

ويدور الحديث منذ سنوات حوؿ تعديؿ ىذه المادة لتالفي الخمؿ الذي تعاني منو مف وجية 
لممقاعد في مجمس المحافظيف ىو لصالح الدوؿ نظر العديد مف الدوؿ فالتوزيع الجغرافي 

                                                                                   الصناعية، ذلؾ أف  تشكيؿ مجمس المحافظيف في الوكالة يراعي االعتبارات نفسيا التي تراعى 
ف اختمؼ المظير في بعض الحاالت، وتيدؼ ىذه                                                                            عادة في تشكيؿ المنظمات الدولية وا 

فعمى  ة بشكؿ أو بآخر.التشكيالت إلى إبقاء ىذه المنظمات تحت سيطرة الدوؿ الصناعي
عدا       ً         ( صوتا  بمفردىا12سبيؿ المثاؿ تمتمؾ الدوؿ الصناعية في مجمس المحافظيف )

األصوات المؤيدة ليا وىو ما يزيد عف ثمث مجموع األصوات، وبذلؾ فيي ضمنت لنفسيا 
القدرة عمى منع صدور أي قرار تقتضي الموافقة عميو ثمثي األصوات، ومثؿ ىذه القرارات 

ما تتعمؽ باألمور الحساسة والحيوية بالنسبة ألعماؿ الوكالة نذكر منيا عمى سبيؿ عادة 
 المثاؿ:
 تعميؽ العضوية وقبوؿ األعضاء.         العاـ، و              تعييف المدير     ، و                  تقديرات الميزانية                            
 قرار إعادة النظر فػي المقترحػات والتعػديالت المرفوضػة، أو المقػرة مػف قبػؿ المجمػس  إ                                                                          

قػػػرار   ،         ور القػػػرار                          قبػػؿ مػػػرور أربعػػة أشػػػير عمػػػى صػػد                            المقترحػػات أو التعػػػديالت التػػػي          وا 
قرار                          يتطمب إقرارىا ثمثي األصوات                                          أجزاء مف ىذه المقترحات إذا وضعت لمتصػويت          وا 

            بشكؿ منفصؿ.
 تعديؿ النظاـ األساسي.   ،                             تعديؿ القواعد اإلجرائية لممجمس                     
 ي                                                                       أيػػة مسػػائؿ إضػػافية يمكػػف لممجمػػس بأغمبيػػة بسػػيطة أف يقػػرر بأنيػػا تحتػػاج إلػػى ثمثػػ  

        األصوات.
   ً                صوتا  ) إذا لـ ندخؿ  16الغربية منيا والشرقية( ؾ تمتمؾ الدوؿ الصناعية مجتمعة )كذل

الصيف في الحسابات( مما يجعميا قادرة عمى منع صدور قرار باألغمبية البسيطة إذا ما 
                                                                             ً  تعارضت ىذه القرارات لمصالحيا. لذلؾ يتعذر عمى الدوؿ النامية ) حتى إذا كانت صوتا  
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أف تحصؿ عمى قرار مف المجمس دوف موافقة الدوؿ  -وىو نادر الحصوؿ -      ً   متضامنا  (      ً واحدا  
 الصناعية أو بعض مف ىذه الدوؿ. 

ىذه األسباب المذكورة أعاله وغيرىا ىي التي دعت دوؿ منطقة الشرؽ األوسط وجنوب آسيا 
المحافظيف،  وأفريقيا ومنذ عدة سنوات لممطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة ليا في مجمس

وليس اليدؼ مف ذلؾ ىو زيادة عدد مقاعد فقط؛ بؿ زيادة نسبة تمثيؿ ىاتيف المنطقتيف في 
مجمس المحافظيف مقارنة ببقية المناطؽ لتوفير نوع مف العدؿ عند التصويت عمى اتخاذ 

جية، وعدـ وحدة                                                                القرارات؛ إال أف  المعوقات التي وضعتيا وتضعيا الدوؿ الصناعية مف
 .1ة في الدوؿ النامية مف جية أخرى أدت إلى عدـ بموغ ىذا اليدؼ حتى اآلفالكمم

ذثاؾناذذ:ذاألؿاـةذاؾعاؿةذ)ذاؾدكرتارقةذ(ذ: ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذًذذ ذذذذ

الذي يتـ تعيينو المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية  (السكرتاريةاألمانة العامة )يرأس 
لسمطة  يخضع      فإن و ، لذلؾسنواتبموافقة المؤتمر العاـ لمدة أربع  مجمس المحافظيفمف قبؿ 

الموظؼ اإلداري األكبر، يعتبر                                          أما مف الناحية اإلدارية فأف  المدير العاـ مجمس المحافظيف،
 .أعماليـ وتنظيـاآلخريف      ً                         ومسؤوال  عف تعييف موظفي الوكالة 

ىو مبدأ االكتفاء بأقؿ عدد مف الموظفيف مبدأ أساسي  ي الوكالة يراعىموظفولدى تعييف 
ة ءتوفير مستوى عاؿ مف الكفا» راعى عند اختيارىـ شروط خاصة أوليا تدائميف، كما ال

مراعاة نسبة االشتراؾ لمدوؿ األعضاء »  وثانييا« العممية والفنية والقدرة عمى اإلنتاج والنزاىة
 .»2انتخاب الموظفيف عمى أساس جغرافي شامؿ»  وثالثيا«، في ميزانية الوكالة
ـ وباقي موظفي الوكالة موظفيف دولييف تمقى عمى عاتقيـ واجبات تحددىا ويعتبر المدير العا

أنظمة مجمس المحافظيف، وبالمقابؿ يتمتعوف باالمتيازات والحصانات الالزمة لتأميف 
الوكالة، وتحدد ىذه االمتيازات والحصانات باتفاؽ خاص  استقالليـ في ممارسة وظائفيـ في
 .3ممثمة بالمدير العاـ مع الدوؿ األعضاءأو اتفاقات خاصة تبرميا الوكالة 

أثناء                                                                               وقد نصت المادة السابعة فقرة )واو( عمى أن و ) يمتنع عمى المدير العاـ والموظفيف 
ف طمب أو تمقي أية تعميمات مف أي مصدر خارج الوكالة، كما يمتنعوف عقياميـ بواجباتيـ 

                                                           
 .67، صمرجع سبؽ ذكره ميسوف عبد الغفور، -1
 مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية. (فقرة داؿ -7المادة ) -2
 ( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية.15المادة ) -3
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لوكالة، ويمتزموف في حدود عف القياـ بأي عمؿ قد يتنافى مع مراكزىـ كموظفيف في ا
مسؤوليتيـ تجاه الوكالة بعدـ إفشاء أي سر صناعي أو أية معمومات أخرى سرية يطمعوف 
عمييا بمقتضى عمميـ الرسمي في الوكالة، ويتعيد كؿ موظؼ باحتراـ السمعة الدولية 

 ـ في أدائيـ لمسؤوليات المدير العاـ وجياز الموظفيف وعدـ السعي إلى التأثير عميي
(، وينتظـ موظفو الوكالة في خمس إدارات، ىي: إدارة التدريب والبيانات الفنية لواجباتيـ

دارة  دارة الضمانات والتفتيش، وا  دارة األبحاث والنظائر المشعة، وا  دارة العمميات الفنية، وا                                                                                              وا 
 االتصاؿ واألعماؿ اإلدارية والكتابية.
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ذ
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ذاؾفرعذاؾناـي

ذوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةـظامذاؾعضوقةذيفذاؾذ

 

تقـو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى مبدأ تساوي جميع أعضائيا في السيادة، وعمى جميع 
                              ً                                                  األعضاء مف أجؿ ضماف تمتعيـ جميعا  بالحقوؽ والمزايا الناجمة عف العضوية الوفاء بنية 

 . 1ةحسنة بااللتزامات التي يتحممونيا بمقتضى النظاـ األساسي لموكال
 قسميف:ويقسـ ىؤالء إلى 2وتضـ الوكالة في عضويتيا عدد مف الدوؿ

وىـ الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة أو في أي مف  األعضاء المؤسسوف لموكالة: -1
     ً  ( يوما  92الوكاالت المتخصصة التي تكوف قد وقعت النظاـ األساسي لموكالة قبؿ مضي )

تصديقيا عميو وتسمى العضوية في ىذه الحالة  عمى فتح باب التوقيع عميو وأودعت وثائؽ
 .3بالعضوية األصمية

وىـ الدوؿ األعضاء أو غير األعضاء في األمـ المتحدة أو في أية  :األعضاء اآلخروف -2
وكالة مف الوكاالت المتخصصة وأودعت وثائؽ قبوليا لمنظاـ األساسي بعد موافقة المؤتمر 

ويحؽ ألي  .4كالة بناء عمى توصية المجمس التنفيذي                         ً         العاـ عمى قبوؿ الدولة عضوا  في الو 
دولة اكتساب عضوية الوكالة في حاؿ توافرت فييا اعتبارات معينة يتـ عمى أساسيا قبوؿ 

قدرة الدولة وعزميا عمى تنفيذ االلتزامات المترتبة عمييا بمقتضى عضويتيا، : أىميا عضويتيا
ة الوكالة بالمساىمة في ميزانيتيا لمسنة حيث تمتـز الدولة الراغبة في الحصوؿ عمى عضوي

                          ً                                                           المالية التي تقبؿ فييا عضوا ، ويقر مقدار المساىمة مف قبؿ المؤتمر العاـ في الجمسة التي 
ذا ما تم ت الموافقة عمى طمب القبوؿ في 5يصدؽ فييا عمى عضوية الدولة الطالبة ليا                                            . وا 

لة مف التاريخ الذي تودع فيو وثيقة                                       ً          عضوية الوكالة، تصبح الدولة الطالبة عضوا  في الوكا
قبوليا النظاـ األساسي لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا الحكومة المودع 

                                                           
 المادة الرابعة مف النظاـ األساسي لموكالة ) فقرة جيـ ( . -1
 .2212كانوف األوؿ/ديسمبر 31 حتى / دولة151/بمغ عدد أعضاء الوكالة  -2
 .71، صمرجع سبؽ ذكره، النووية في القانوف الدولي العاـاستخداـ الطاقة ، محمد مصطفى يونس -3
 المادة الرابعة ) فقرة باء ( مف النظاـ األساسي لموكالة . -4
 ( مف النظاـ الداخمي لممؤتمر العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية .94المادة ) -5
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                                          ً                                       وتمتـز الدولة العضو في الوكالة بالتصرؼ وفقا  لمقاصد األمـ المتحدة ومبادئيا الرامية  .1لدييا
لة العضو مف حؽ االقتراع في الوكالة إذا ما                                                إلى تعزيز السمـ واألمف الدولييف، كما ت حـر الدو 

تأخرت عف تسديد اشتراكاتيا متى كانت متأخراتيا تعادؿ أو تتجاوز اشتراكاتيا عف السنتيف 
السابقتيف إال إذا كاف التأخير ألسباب خارجة عف إرادتيا، كما تحـر الدولة العضو مف التمتع 

النظاـ األساسي لموكالة أو أي اتفاؽ تعقده بامتيازات العضوية وحقوقيا إذا ما خرقت أحكاـ 
 .2   ً             طبقا  ليذا النظاـ

    ً                                                                                ووفقا  لممادة الثامنة عشرة مف النظاـ األساسي لموكالة فإن و يحؽ ألي دولة عضو في الوكالة 
اقتراح تعديالت عمى النظاـ األساسي، حيث يقـو المدير العاـ بإعداد صور مصدقة عف 

جميع األعضاء قبؿ أف ينظر المؤتمر العاـ في التعديؿ نص أي تعديؿ مقترح ويبمغيا إلى 
 األقؿ، ويبدأ نفاذ ىذه التعديالت بالنسبة إلى جميع األعضاء عندما:      ً      ( يوما  عمى 92بػ)
يقرىا المؤتمر العاـ بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضريف المصوتيف بعد النظر في  -1

 مقترح. المالحظات المقدمة مف مجمس المحافظيف بشأف كؿ تعديؿ
ويتـ قبوؿ العضو ليا ،                            ً                               يقبميا ثمثا جميع األعضاء وفقا  لمقواعد الدستورية لدى كؿ منيـ -2

كما يحؽ ألي  حكومة الواليات المتحدة األمريكية(.ثيقة قبوؿ لدى الحكومة الوديعة )بإيداعو و 
عضو في الوكالة أف ينسحب منيا متى شاء بعد مضي خمس سنوات عمى تاريخ بدء نفاذ 

نظاـ األساسي، أو متى وجد نفسو عمى غير استعداد لقبوؿ تعديؿ ما عمى ىذا النظاـ ال
 .3األساسي، ويتـ االنسحاب بإخطار خطي ترسمو الدولة المعنية إلى حكومة الواليات المتحدة

وال يغير انسحاب أحد األعضاء مف الوكالة في شيء مف التزاماتو التعاقدية التي ارتبط بيا 
 .4الحادية عشرة أو في التزاماتو إزاء ميزانية السنة التي ينسحب فييا    ً        طبقا  لممادة

                                                           
 .ـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية( مف النظاـ الداخمي لممؤتمر العا94المادة ) -1
 .ي لموكالة الدولية لمطاقة الذريةالمادة السادسة عشرة مف النظاـ األساس -2
 ألي ) يجوز         عمى أن و المادة الثامنة عشرة / فقرة داؿ / مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذريةنصت  -3

     ً         وفقا  لمفقرة  الوكالة متى شاء بعد مضي خمس سنوات عمى تاريخ بدء نفاذ النظاـ األساسي مفعضو أف ينسحب 
، أو متى وجد نفسو عمى غير استعداد لقبوؿ تعديؿ ما عمى ىذا النظاـ ىاء" مف المادة الحادية والعشريف"

شار إلييا في الفقرة جيـ مف المادة الحادية ، المالوديعة الحكومةإلى رسمو بذلؾ ي خطي ذلؾ بإشعاراألساسي، و 
 إلى إبالغ ذلؾ إلى مجمس المحافظيف وجميع األعضاء (. والعشريف، فتبادر ىذه

 المادة الثامنة عشرة / فقرة ىاء / مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية. -4
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ذاؾفرعذاؾناؾث

ذؽوفوةذاختاذذاؾقراراتذداخلذاؾوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذ

 

نظاـ ثنائية السمطة التشريعية أي وجود مجمسيف تشريعييف بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية  تعمؿ
عاـ الذي يعتبر السمطة األعمى ويضـ ممثمي جميع الدوؿ داخؿ الوكالة، وىما المؤتمر ال

( 35السنة، ومجمس المحافظيف الذي يتألؼ مف ) األعضاء في الوكالة ويجتمع مرة واحدة في
   ً             ً                                                       عضوا  ويجتمع عموما  خمس مرات في السنة أو عمى نحو أكثر إذا اقتضت ذلؾ حاالت 

الوكالة لفترة السنتيف اآلتيتيف وتقديـ معينة، ويضطمع بوظائؼ عديدة مف بينيا اعتماد برنامج 
                                      ورغـ أف  األولوية تعطى لممؤتمر العاـ ال  .1التوصيات بشأف ميزانية الوكالة إلى المؤتمر العاـ

                                                         ً                            يمكف تجاىؿ حقيقة أف  مجمس المحافظيف ىو أكثر الييئات تأثيرا  داخؿ الوكالة ألن و ىو الذي 
 :2يرسـ سياستيا، وما يؤكد ذلؾ

 مف النظاـ  (فقرة واو )                                  ً                 تامة التي منحت لمجمس المحافظيف وفقا  لممادة السادسة السمطة ال
سيطرة المجمس عمى المدير العاـ والعامميف، حيث الوكالة، و األساسي لمقياـ بمياـ 

 .مف النظاـ األساسي (ؼ باء) السابعة                                     ً        يكونوف خاضعيف لممجمس ولرقابتو استنادا  لممادة
 المػؤتمر                                               قػرارات يجػب أف تتخػذ مػف قبػؿ الجيػازيف السياسػييف                        عمى الرغـ مف أف  جميع ال (          

                   ً                                                     مجمػػػس المحػػػافظيف ( معػػػًا كتعيػػػيف المػػػدير العػػػاـ وتبنػػػي الميزانيػػػة وغيرىػػػا؛ إال أف     ،     العػػػاـ
  .                              مؤتمر العاـ ليا في أغمب األحياف  ال            يستجيب ليا                          لممجمس ميزة المبادرة التي 

         ً                              تقمة بعيدا  عف المجمس قميمة، فيو يستطيع أما المؤتمر العاـ فسمطاتو التي يمارسيا بصورة مس
                                                                       ً       الموافقة عمى بعض التعديالت عمى النظاـ األساسي حتى لو كاف موقؼ المجمس سمبيا ، كما 

     ً          ( عضوا  في مجمس 22يقرر نسبة المساىمة اإللزامية في الميزانية، ويقـو بانتخاب )
ىذا ما أكدتو المادة                                                 ومع ذلؾ فإف  ىيمنة مجمس المحافظيف ليست مطمقة، و  المحافظيف.
مف النظاـ األساسي، والتي تخضع سمطة المجمس إلى المؤتمر العاـ،  (فقرة واو )السادسة 

ً  إال أف  العديد مف األعماؿ الميمة في الوكالة تتطمب تعاوف ىذيف الجيازيف السياسييف، فمثال                                                                                     
                                                           

منشورات الوكالة الدولية لمطاقة  ،، فيينا2225عاـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، التقرير السنوي لموكالة ل -1
 . GC/50/4رقـ الوثيقة ،   viiالذرية، ص

 .55، صمرجع سبؽ ذكره ميسوف عبد الغفور، -2
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فاقيات العالقات مع ال يمكف تبني الميزانية السنوية لموكالة وتعييف المدير العاـ وعقد ات
منظمات أخرى، أو حتى إخضاع التقارير الروتينية إلى األمـ المتحدة دوف التصويت 

ورغـ عدـ وجود نظاـ حؽ النقض في التصويت داخؿ الوكالة،  المتزامف لممجمس والمؤتمر.
ألخص                                                                             ً    فإف  إمكانية اإلخفاؽ في التوصؿ إلى اتفاؽ بيف المجمس والمؤتمر العاـ واردة دائما  با

                                                                                  عندما يكوف عمى كؿ طرؼ أف يتخذ قراره بأغمبية معينة، وقد أ شير إلى إمكانية وقوع ىذا 
الخالؼ بوضوح في ثالث مواد مف النظاـ األساسي تخص الميزانية ومسودات التقارير التي 
ترسؿ إلى األمـ المتحدة، واتفاقيات العالقات مع المنظمات األخرى، وال يشير النظاـ 

                                                                         ى أية وسيمة تمقائية لتطويؽ الخالفات بيف الجيتيف والتوصؿ إلى اتفاؽ، إال أف  األساسي إل
الواقع ال يشير حتى اآلف إلى تطور أي خالؼ؛ بؿ ال توجد قضايا تشير إلى عدـ اتفاؽ 
                                                                            مفتوح، ولـ يسبؽ لممؤتمر أف رفض أو أعاد أي اقتراح لممجمس بشأف قضية عمؿ، وتـ  

الثنيف عف طريؽ الحذر الكبير الذي أبداه المجمس في تجنب التوصؿ إلى االنسجاـ بيف ا
  .توقع رفضيا مف قبؿ المؤتمر العاـعرض االقتراحات التي ي

                                                                                  مف خالؿ الواقع العممي في الوكالة نقرأ حقيقة واضحة ىي أف  الدوؿ الصناعية عندما تريد 
                                                              أىمية خاصة بالنسبة ليا، فإن يا تعرضو عمى مجمس المحافظيف اتمرير أي موضوع ذ

الموضوع(  خاصة في حاؿ عدـ وجود نص في النظاـ األساسي حوؿ صالحية البت في ىذا)
فيي مف خالؿ المجمس الذي تسيطر عميو تناقش وتتخذ القرار بشأنو، فعمى سبيؿ المثاؿ ما 

عية إدخاؿ قواعد تتحكـ بطرؽ تقديـ المساعدات عندما أرادت الدوؿ الصنا 1979حدث عاـ 
الفنية بفرض المزيد مف الرقابة عمى الدوؿ التي تستمـ ىذه المساعدات مف الوكالة، لـ تعرض 
                                            ً                                         الموضوع عمى المؤتمر العاـ ألن و كاف سيثير خالفا ، ولف توافؽ عميو دوؿ العالـ الثالث بشكؿ 

س المحافظيف الذي صوت لصالح ىذه                                       رئيس، لذلؾ تـ  عرض الموضوع فقط عمى مجم
كما أجاز النظاـ األساسي منح صالحية استفتاء  القواعد الجديدة وأصبحت سارية المفعوؿ.

محكمة العدؿ الدولية لكؿ مف المؤتمر العاـ ومجمس المحافظيف، إلعطاء رأي استشاري في 
ف أف يمارسيا ىذا الوكالة، وىذه الصالحية التي يمك مسألة قانونية قد تبرز ضمف نشاطات

الجيازاف السياسياف بشكؿ منفصؿ عف اآلخر يمكف أف تستعمؿ ضمف السياؽ لحؿ الخالفات 
 أو اإلخفاقات مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيما بينيما حوؿ موضوع معيف.
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ذاملطلبذاؾناؾثذ

ذأفدافذاؾوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقة

 

أساسييف أوليما أف تعمؿ عمى  ىدفيففي  الدولية لمطاقة الذرية الوكالة أىداؼتتمخص  
الطب والصناعة والزراعة مجاالت في  المدنية  استخداـ الطاقة الذرية في األغراض السممية

في سبيؿ رخاء العالـ وراحة اإلنسانية،  وغيرىا مف المجاالت التي توفرىا التكنولوجيا النووية
تنظميا أو تشرؼ عمييا ال تستغؿ في                                                  وثانييما أف تتأكد مف أف  المساعدة التي تقدميا أو

 لذلؾ سنبحث ىذيف اليدفيف بشيء مف التفصيؿ في الفرعيف اآلتييف. .العسكريةاألغراض 

ذاؾفرعذاألولذ

ذـشرذوتعزقزذاسمخدامذاؾطاؼةذاؾنووقةذ

ذيفذاألغراضذاؾدلموةذ

 

    وكالة                                        ( مف النظاـ األساسي حيث أشارت إلى أف  ال1ؼذا اليدؼ حددتو المادة الثانية )ى
 .«خدمة سمـ العالـ وصحتو ورخائو تسعى جاىدة لتعجيؿ وزيادة إسياـ الطاقة الذرية في» 

                                                            ً     ً       ً         ويفيـ مف ىذا النص أف  الوكالة الدولية قد وضعت نصب عينييا ىدفا  جميا  ومركبا ، فيو ال 
يقتصر عمى نشر االستخدامات السممية لمطاقة النووية فحسب؛ بؿ السعي لمتعجيؿ بذلؾ 

تيدفة تفعيؿ وزيادة إسياـ ىذه الطاقة في السالـ العالمي، وتحسيف الصحة وزيادة الرخاء مس
ف ظؿ ىذا اليدؼ النبيؿ بعيد المناؿ حتى اآلف رغـ النصوص العديدة 1في العالـ                                                                   ، وا 

واالتفاقيات التي جاءت بعد النص المذكور في االتجاه  نفسو ورغـ الجيود الكبيرة المبذولة 
ً                                                    وبناء  عمى ذلؾ تقـو الوكالة الدولية بتقديـ مساعدات تقنية  .2نص إلى واقعلتحويؿ ىذا ال     

وعممية لمدوؿ بناء عمى طمب األخيرة أو بناء عمى طمب الوكالة ذاتيا أو تحت إشرافيا أو 
رقابتيا، مع المراعاة الواجبة لحقوؽ السيادة والدوؿ وأحكاـ النظاـ األساسي لموكالة ونصوص 

                                                           
1
-Jan Lodding and Bernardo Riberio , Non – Proliferation of Nuclear weapons & 

Nuclear Security , IAEA , Austria , Vienna , June 2006 , p.2 .  
 .123صمرجع سبؽ ذكره، محمد عبد اهلل نعماف،  -2
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ة بينيا وبيف الدولة أو مجموعة الدوؿ التي تطمب المساعدة الفنية، وال االتفاقات المعقود
تخضع الوكالة تقديـ مساعداتيا الفنية ألي شرط سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو أي 

 .ط ال يتفؽ وأحكاـ نظاميا األساسيشر 
ؿ المؤسسة                                                                               والحقيقة أف  تقديـ المساعدات الفنية لـ يكف إحدى الوظائؼ الرئيسة في أذىاف الدو 

                                                                                    ليذه المنظمة العالمية بقدر ما كاف ىميا إيجاد نظاـ ضمانات وسيطرة دولي؛ إال أف  مجموعة 
الدوؿ التي عممت عمى وضع مسودة النظاـ األساسي قامت بتوسيع ىذه الفقرة سواء أكاف 
ذلؾ في اجتماعات العمؿ أـ مف خالؿ المؤتمر الخاص بمناقشة النظاـ األساسي، وأصبح 

الوكالة، ويعمؿ عمى خدمة  اصطالح المساعدات الفنية أحد األركاف الرئيسة ألىداؼبذلؾ 
البشرية مف أجؿ السالـ واالزدىار، وذلؾ بتسييؿ إمكانيات وصوؿ الدوؿ دوف عائؽ إلى 
االستخدامات السممية لمطاقة الذرية، ونقؿ التكنولوجيا الذرية وتطوير البحوث وتطبيؽ 

ي األغراض السممية في الدوؿ األعضاء وتشجيع التعاوف فيما بينيا استخداـ الطاقة الذرية ف
 .1لتحقيؽ ىذا اليدؼ

                         ً      ً                                                      وتمعب الوكالة الدولية دورا  كبيرا  في عقد العديد مف الحمقات البحثية والتطبيقية، وتشجيع 
 :2تبادؿ المعمومات العممية والفنية عند استخداـ الطاقة الذرية في عدد مف المجاالت أىميا

 النووية.فعاليات المتعمقة بتطوير القدرة النووية وتكنولوجيا المفاعالت والدراسات ال ▪
 الفعاليات المتعمقة باستخداـ المصادر المشعة والنظائر المشعة. ▪
 الفعاليات المتعمقة بالسالمة النووية واألماف النووي. ▪
 الفعاليات المتعمقة بالجوانب القانونية لمطاقة الذرية.▪ 

 اليات المتعمقة بتطوير التفتيش الوطني ونظاـ الضمانات.الفع ▪

 أما نوع المساعدات التي يمكف أف تقدميا الوكالة في ىذه المجاالت فيي:
 توفير أجيزة ومعدات لبرنامج معيف بعد تقييـ الطمبات مف قبؿ خبراء مختصيف لدييا. ▪
 ىـ مف الدوؿ األعضاء.خدمات خبراء ، وقد يكوف ىؤالء عامميف في الوكالة أو تختار  ▪
 زماالت تدريبية. ▪

                                                           
 . 45-44ص ،مرجع سبؽ ذكره ميسوف عبد الغفور، -1
 .124صمرجع سبؽ ذكره، محمد عبد اهلل نعماف،  -2
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                                                         ً                            زيارات عممية تمنح لمباحثيف العممييف مف الدوؿ النامية غالبا  لزيارة مراكز نووية متطورة  ▪
ومتقدمة بغرض االطالع عمى التطورات الحاصمة في العمـو والتكنولوجيا النووية في الدوؿ 

               ً  المتقدمة صناعيا .
                         ً                                الوكالة الدولية عمميا أيضا  تشجيع تبادؿ المعمومات العممية ومف المجاالت التي تمارس فييا 

                                                                        ً           والفنية عف استخداـ الطاقة الذرية في األغراض السممية، حيث تممؾ الوكالة عددا  ال يستياف 
بو مف مصادر المعمومات الخاصة التي تتمثؿ بالمكتبة الخاصة بالوسائؿ السمعية والبصرية، 

ً                        فضال  عف مكتبة األفالـ المصغر  وشبكة اتصاالت واسعة مع مراكز  ة وأقراص الكمبيوتر  
 المعمومات الخاصة باالستخدامات السممية لمطاقة الذرية مع الدوؿ األعضاء.

إضافة إلى ذلؾ تشجع الوكالة الذرية عمى استخداـ الطاقة الذرية في توليد الكيرباء لزيادة 
تخداـ اإلشعاعات المنبثقة عف الذرة موارد الطاقة المحركة التي تتناقص في العالـ بسرعة، واس

المشعة في مجاالت متعددة ترتبط بالطب والزراعة، إذ يمكف استخداـ ىذه اإلشعاعات في 
ً                                    تشخيص األمراض وعالج البعض منيا فضال  عف زيادة المحاصيؿ الزراعية ودراسة                                 

لبحر باستخداـ مشكالت التربة وتعزيز الخبرة في مجاؿ إنتاج الكيرباء النووية وتحمية مياه ا
الشرب  عد الحؿ األمثؿ لمواجية النقص المتوقع في إمدادات مياه                          المفاعالت النووية، التي ت  
 .في أنحاء عديدة مف العالـ

                                                                            كما أنشأت الوكالة الدولية نظاـ المعمومات النووي الدولي حيث ج معت وح فظت فيو 
اعد معمومات في الحاسب اآللي،                                                        المعمومات الخاصة بالطاقة النووية، ثـ  خ زنت عمى شكؿ قو 

حيث يمكف الرجوع إلييا واالستفادة منيا مف قبؿ الدوؿ األعضاء في الوكالة، وىذا النظاـ 
، وقد 1% مف جميع األبحاث والمواد المنشورة في مجاؿ الطاقة الذرية95يستوعب أكثر مف 

حقؽ تنمية البحث جاءت المادة الثالثة مف النظاـ األساسي شاممة لجميع الخطوات التي ت
أف تشجع » وتوفير المعونة في ىذا المجاؿ، إذ نصت الفقرة ) ألؼ( مف ىذه المادة عمى 

الوكالة وتساعد البحث في مجاؿ الطاقة الذرية وتنميتيا وتطبيقيا العممي لألغراض السممية 
يقدـ                              ً                                               في العالـ أجمع، وأف تعمؿ وسيطا  إذا طمب منيا ذلؾ كيما تجعؿ أحد أعضاء الوكالة 

                                                           
ـ ، رق2222، فيينا، منشورات الوكالة الدولية، 2222الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، التقرير السنوي لموكالة لعاـ  -1

 . 13، صGC(47)/2الوثيقة 
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إلى عضو آخر خدمات أو مواد أو معدات أو مرافؽ وأف تقـو بأي عممية أو خدمة يكوف 
 .«تطبيقيا العممي لألغراض السمميةفييا نفع لمبحث في مجاؿ الطاقة الذرية أو تنميتيا أو 

                   ً                                 أف توفر الوكالة وفقا  لمنظاـ األساسي الموارد والخدمات » كما نصت ىذه المادة عمى ضرورة 
ات والمرافؽ الالزمة لسد حاجات البحث في مجاؿ الطاقة الذرية وتنميتيا وتطبيقيا والمعد

العممي لألغراض السممية السيما إنتاج الطاقة الكيربائية مع إيالء االعتبار الواجب لحاجات 
»المناطؽ المختمفة مف العالـ

1. 
مية والتطبيؽ العممي إضافة إلى ذلؾ تقدـ الوكالة مواد مشعة وتسييالت ألغراض البحث والتن

ً                   لمطاقة النووية في األغراض السممية لمدوؿ النامية بصفة خاصة، فضال  عف تقديميا المنح                                                              
يفاد خبراء لمدوؿ األعضاء، وذلؾ وفقا  لممبادئ اإلرشادية ألنشطة المساعدات                                               ً                                   الدراسية وا 

 .19792وعدليا المجمس عاـ  1962الفنية التي وافؽ عمييا مجمس المحافظيف عاـ 
                                                       ً                               وتعقد الوكالة مع الدوؿ التي تتمقى المساعدة الفنية اتفاقا  تتعيد الدولة بمقتضاه أف تطبؽ 
 معايير األماف التي تضعيا الوكالة الدولية، وأال تستخدـ المنح المقدمة ليا ألغراض عسكرية.
ـ                                                            ً                  وفي كؿ األحواؿ يجب أف تمارس الوكالة الدولية نشاطاتيا ىذه وفقا  ألىداؼ ومبادئ األم

المتحدة عمى صعيد تعزيز السالـ والتعاوف الدولي، وبما يتناسب مع سياسة األمـ المتحدة 
                           ً                          مضموف يشمؿ العالـ كمو، وطبقا  ألي اتفاقات دولية معقودة بشكؿ  الرامية إلى نزع سالح 

ً              عمال  بيذه السياسة   3.  
مجاؿ القانوف الدولي                              ً     ً                                 كما تمعب الوكالة الدولية دورا  ىاما  في تطوير القانوف النووي سواء في

                                                                                أـ في مجاؿ القوانيف الوطنية، حيث تـ  التفاوض واعتماد عدد مف االتفاقيات تحت رعاية 
  .4الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

                                                                                           أما فيما يتعمؽ بالتشريعات المحمية بشأف الطاقة النووية، فإف  الوكالة تقدـ المساعدة في إعداد 
          ً                                         تصمح نموذجا  لمتشريعات المحمية لمدوؿ في ىذا المجاؿ،  إجراءات وقائية تفيد في كونيا

                                                           
 /  مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية . 2بند  –المادة الثالثة / الفقرة األولى  -1
 .79ص، ، مرجع سبؽ ذكرهالنووية في القانوف الدولي العاـاستخداـ الطاقة محمد مصطفى يونس،  -2
 اـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية .( مف النظ 1بند –المادة الثالثة ) الفقرة باء  -3

مف ىذه األطروحة. 58-57لالطالع عمى ىذه االتفاقيات انظر الصفحات      -4 
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والمساعدة المتكاممة تقدـ مف خالؿ الدوؿ ذاتيا عف طريؽ إيفاد الخبراء وتقديـ المساعدات 
 .1في تقنيف الموائح في مسائؿ تتعمؽ ببحوث الطاقة النووية واستخداماتيا

اء دوافعيا بعض الدوؿ الصناعية وتجدر اإلشارة إلى وجود محاوالت داخؿ الوكالة تكوف ور 
والنووية الكبرى وتيدؼ مف وراءىا إلى وضع المزيد مف االلتزامات والتعيدات عمى برامج 
المساعدات الفنية التي تقدميا الوكالة إلى الدوؿ األعضاء فييا، التي تطمب ىذه المساعدات 

قيا في االستفادة وعمى وجو الخصوص الدوؿ النامية بيدؼ منع ىذه الدوؿ مف ممارسة ح
 مف التكنولوجيا النووية تحت ذريعة عدـ انتشار األسمحة النووية.
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 .85ص، ، مرجع سبؽ ذكرهالنووية في القانوف الدولي العاـاستخداـ الطاقة ، محمد مصطفى يونس -1
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ذاؾفرعذاؾناـي

ذاؾدوطرةذواؾرؼابةذعلىذاؾفعاؾواتذاؾنووقةذملنعذاسمخداؿهاذ

ذيفذاألغراضذغريذاؾدلموةذ
 

غير سممية ىي تعتبر السيطرة والرقابة عمى الفعاليات النووية لمنع تحويميا إلى استعماالت 
 –/ فقرة ألؼ  اليدؼ الثاني مف أىداؼ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، فقد أشارت المادة الثالثة

أف تنشئ وتطبؽ رقابات ترمي إلى » / مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية إلى " 5"  بند
والمنشآت ضماف كوف المواد االنشطارية الخاصة وغيرىا مف المواد والخدمات والتجييزات 

إشرافيا، أو رقابتيا  والمعمومات التي تقدميا الوكالة، أو التي تقدـ بناء عمى طمبيا، أو تحت 
ال تستخدـ عمى نحو يخدـ أي غرض عسكري، وأف تطبؽ ىذه الضمانات عمى أي ترتيب 
ثنائي أو متعدد األطراؼ إذا طمب ذلؾ أطرافو، أو عمى أي نشاط مف أنشطة دولة ما في 

ف كاف  «،1طاقة الذرية إذا طمبت ذلؾ تمؾ الدولةميداف ال ً     يبدو مستقال  عف ىذا اليدؼ          وا           
ً                                      األوؿ، إال أن و يعد مكمال  لو، إذ ال يمكف تحقيؽ أحدىما دوف اآلخر. اليدؼ وفي إشارة إلى                       

ىذا اليدؼ أكدت الوكالة عمى بذؿ طاقتيا لمتأكد مف عدـ استخداـ المعونة المقدمة منيا 
لعسكرية، وىذا اليدؼ أكثر صعوبة مف سابقو، ويزيد مف صعوبة تحقيؽ لخدمة األغراض ا

وذلؾ الرتباط الجانب العسكري بالجانب األمني، ورفض بعض الدوؿ عقد ؛            ً اليدفيف معا  
اتفاقات محددة في ىذا المجاؿ بمبرر االختالؼ في طبيعة مقتضيات األمف بيف الدوؿ 

 .2والدوؿ غير الحائزة ليا    ً                                   خصوصا  بيف الدوؿ الحائزة لألسمحة النووية 
وفي سبيؿ تحقيؽ ىدفيا الرئيس الثاني تتبع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية جممة مف اإلجراءات 

 :3وتنفذ مجموعة مترابطة مف المياـ واالختصاصات لعؿ أىميا
وضع وتطبيؽ الضمانات الرامية إلى تأميف استخداـ المواد االنشطارية الخاصة والمواد  ▪

ً             والخدمات والمعدات والمنشآت والمعمومات المقدمة مف الوكالة، أو بناء  عمى طمبيا، األخرى                                                                  
 أو رقابتيا بما فيو خدمة لألغراض السممية، وتطبيؽ ىذه الضمانات عمى ،أو تحت إشرافيا

                                                           
1
-Ben Sanders, A Short History of Nuclear Non-Proliferation, op.cit, p10. 

 .125ص ذكره،مرجع سبؽ  محمد عبد اهلل نعماف، -2
 .125ص، بؽاسالمرجع ال -3
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اتفاؽ ثنائي أو متعدد األطراؼ بناء عمى طمب ىذا االتفاؽ أو أطرافو أو عمى أي نشاط  أي
 ما في ميداف الطاقة الذرية بناء عمى طمبيا.مف نشاطات دولة 

تحقيؽ نزع السالح و                         ً                                              تمتـز الوكالة بالعمؿ وفقا  لمبادئ األمـ المتحدة الرامية إلى تعزيز السمـ  ▪
                         ً                              ً               عمى نطاؽ عالمي مضموف وفقا  ألية اتفاقات دولية تبـر تنفيذا  ليذه السياسة.

ة التي تمنحيا لضماف استخداميا في فرض الرقابة عمى استخداـ المواد االنشطارية الخاص ▪
 األغراض السممية فقط.

المسؤوؿ المباشر عف صيانة السمـ  –وبحكـ عالقاتيا العممية الوطيدة مع مجمس األمف 
يتوجب عمى الوكالة إذا ما أثيرت مسائؿ تدخؿ في اختصاص المجمس أف  –واألمف الدولييف 

، إلى 1بير التي يتيحيا ليا النظاـ األساسيتقـو بإعالمو بذلؾ وفي الوقت نفسو اتخاذ التدا
جانب سعي الوكالة لمحصوؿ عمى تعيدات مف الدولة أو الدوؿ األعضاء بعدـ استخداـ 
المساعدة المقدمة إلييا بما فيو خدمة لألغراض العسكرية، وبإخضاع المشروع لما ينطبؽ 

 عميو ويحدده االتفاؽ مف الضمانات المناسبة والالزمة لكؿ حالة.
                                                                          ً      ً   وتجدر اإلشارة إلى إف  تحقيؽ أحد ىدفي الوكالة مرتبط بتحقيؽ اليدؼ اآلخر ارتباطا  وثيقا ، 
فيناؾ مجموعة مف اإلجراءات القانونية والفنية والتنظيمية تساعد عمى تحقيؽ ىذيف اليدفيف 

 :بالتوازي تقـو بيا الوكالة أىميا  ً     معا  أو 
ألجيزة المختصة في األمـ المتحدة ومع ( بالتشاور مع االوكالةأف تضع أو تعتمد ) ▪

الوكاالت المتخصصة المعنية وبالتعاوف معيا عند االقتضاء معايير سالمة بقصد حماية 
الصحة والتقميؿ إلى أدنى حد مف األخطار عمى األرواح والممتمكات، بما في ذلؾ القواعد 

 المتعمقة بظروؼ العمؿ.
ى عممياتيا ىي ذاتيا، وكذلؾ عمى العمميات التي أف تتخذ ترتيبات لتطبيؽ ىذه القواعد عم ▪

تستخدـ المواد والخدمات والمعدات والمرافؽ والمعمومات التي تقدميا ىي، أو التي تقدـ بناء 

                                                           
ومف ىذه التدابير ما نصت عميو الفقرة )ج( مف المادة الثانية عشرة، إلى جانب تدابير أخرى، مثؿ: إصدار  -1

حدى الدوؿ األعضاء، والمطالبة برد التعميمات الالزمة لتخفيض، أو وقؼ المساعدة المقدمة مف الوكالة، أو مف إ
                                                                   ً                                      المواد والمعدات إلى الدولة أو الدوؿ المقدمة ليا ، ويجوز لموكالة وفقا  لممادة التاسعة عشرة وقؼ أي دولة عضو 

مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية  19و12المادتيف  انظرلممزيد  ،مخالفة عف التمتع بامتياز العضوية وحقوقيا
 لمطاقة الذرية.
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عمى طمبيا أو تحت رقابتيا أو إشرافيا، وأف تتخذ ترتيبات لتطبيؽ ىذه المعايير في العمميات 
األطراؼ إذا طمب ذلؾ أطرافو، أو عمى أي  التي تنفذ بموجب أي ترتيب ثنائي أو متعدد

 نشاط مف أنشطة دولة ما في ميداف الطاقة الذرية إذا طمبت ذلؾ تمؾ الدولة.
أي مرافؽ وتجييزات ومعدات مفيدة في اضطالعيا بما خولتو  ئ                         ولموكالة أف تختار أو ت نش

أخرى في المنطقة مف وظائؼ حيثما تكوف المرافؽ والمعدات والتجييزات المتاحة ليا بطريقة 
 .1المعنية غير وافية بالغرض أو غير متوفرة إال بشروط تعتبرىا غير مرضية

إجراءات الرقابة والسيطرة التي تقـو بيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ضمف نظاـ وتندرج 
، أو نظاـ الضمانات الدولي الذي يطبؽ عمى جميع المشاريع التي تقـو بيا الوكالة، ياضمانات

                                                                          و تتـ  مف خالليا، أو عمى أي منشأة نووية في أي دولة عضو فييا تطمب تطبيؽ ىذه أ
الضمانات، وأصبح ىذا النظاـ يطبؽ عمى أية عقود تعاوف ثنائية في الحقؿ النووي بيف الدوؿ 

 .2األعضاء في الوكالة عندما تطمب الدوؿ ذلؾ
بؿ مقيدة بعدة  مطمقة؛ىذه ليست                                                     إف  ممارسة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الختصاصاتيا 

 قيود ومبادئ تمتـز بيا عند ممارستيا لنشاطاتيا أىميا:
  عدـ التوسط في تنظيـ تبادؿ المعمومات وما شابييا بيف دولة وأخرى أعضاء في

 ذلؾ.الوكالة إال إذا طمب منيا 
 عدـ تطبيؽ الضمانات والقواعد الصحية عمى العمميات الجارية بمقتضى اتفاؽ ليست 

    ً                                  طرفا  فيو إال بعد طمب األطراؼ المتعاقدة.
  عدـ إقرار أو وضع القواعد الصحية لمحماية مف األخطار إال بعد التشاور مع الييئات

 المختصة في األمـ المتحدة والوكاالت المتخصصة.
  مراعاة الحاجات الخاصة التي تشعر بيا مناطؽ العالـ المختمفة عند توزيع أو توفير

 الخدمات والمعدات والمنشآت.المواد الخاـ و 
  عدـ إقامة أو تممؾ أية منشآت أو آالت أو معدات تقيدىا في ممارسة الوظائؼ المخولة

ليا، إال إذا كانت المنشآت والمعدات المتاحة ليا مف غير ىذا السبيؿ في المنطقة 
 المعنية غير كافية أو خاضعة في تقديميا لشروط تراىا الوكالة غير مرضية.

                                                           
 الذرية./ مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة  7-6البنديف  ألؼ،المادة الثالثة / فقرة  -1
 .92، صمرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور،  -2
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 اع عف إخضاع المساعدة التي تقدميا إلى أعضائيا ألي شروط سياسية أو االمتن
 اقتصادية أو عسكرية أو أي شروط أخرى تتنافى مع أحكاـ ىذا النظاـ.

( الوكالة بمبادئ معينة داؿ -جيـ -الفقرات باءكذلؾ ألـز النظاـ األساسي في مادتو الثالثة )
 أىـ ىذه المبادئ:عند ممارسة نشاطاتيا في جميع المجاالت ، و 

  ،العمؿ وفقًا لمقاصد األمـ المتحدة ومبادئيا الرامية إلػى تعزيػز السػمـ واألمػف الػدولييف                                                                       ً         
      1957                                                                     وقػػد حػػددت اتفاقيػػة الػػربط التػػي عقػػدت وبػػدأ تنفيػػذىا فػػي تشػػريف الثػػاني/نوفمبر 

         ، إذ نصػػت 1                                                               العالقػػة بػػيف الوكالػػة واألمػػـ المتحػػدة عمػػى أسػػاس التعػػاوف بػػيف المنظمتػػيف
                                                                   تقػػـو الوكالػػة برفػػع تقػػارير سػػنوية إلػػى الجمعيػػة العامػػة والمجمػػس االقتصػػادي        عمػػى أف 

لػػػػى الييئػػػػات األخػػػػرى لألمػػػػـ المتحػػػػدة عػػػػف المسػػػػائؿ التػػػػي تػػػػدخؿ فػػػػي                                                                     واالجتمػػػػاعي وا 
                    اختصاص ىذه الييئات.

  فػػرض الرقابػػة عمػػى اسػػتخداـ المػػواد االنشػػطارية الخاصػػة التػػي تمنحيػػا، وذلػػؾ تأمينػػًا  ً                                                                       
  .             ألغراض السممية     عمى ا                   لقصر ىذا االستخداـ

  ،توزيع مواردىا بطريقة تؤمف فعاليػة اسػتخداميا وعمػـو نفعيػا فػي كافػة منػاطؽ العػالـ                                                                             
  .                              تشعر بيا مناطؽ العالـ المختمفة                               مع مراعاة الحاجات الخاصة التي

  مراعػػػاة الحقػػػوؽ المطمقػػػة التػػػي تتمتػػػع بيػػػا الدولػػػة، مػػػع عػػػدـ اإلخػػػالؿ بأحكػػػاـ النظػػػاـ                                                                        
  ف                  ً                             اقػػات المعقػػودة وفقػػًا ليػػذه األحكػػاـ بػػيف الوكالػػة وبػػي                         األساسػػي لموكالػػة ونصػػوص االتف

  .                             إحدى الدوؿ أو مجموعة مف الدوؿ
                                                                                  مف خالؿ ذلؾ كمو نخمص إلى أف  مقاصد الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وأىدافيا ووظائفيا 
حددىا النظاـ األساسي بدقة وتفصيؿ لنشر األبحاث الذرية عمى نطاؽ دولي واسع ، وتوفير 

ات ألجؿ استخداميا مجاؿ استخداـ الطاقة النووية لجميع الدوؿ، مع وضع ضمان المعونة في
" ووضع شروط لموكالة تقيد نشاطيا دوف تدخؿ في شؤوف " الذرة مف أجؿ السالـ      ً       تطبيقا  لمبدأ

 الدوؿ ودوف تعارض مع أىدافيا ومقاصدىا وأىداؼ ومقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة.
 

                                                           
                  ( عمى أن و ) يمكف 1، إذ نصت الفقرة )تحدة آلية االرتباط بيف المنظماتمف ميثاؽ األمـ الم 63نظمت المادة  -1

/ التي تحدد 57                                              ً                واالجتماعي عقد اتفاقات مع المنظمات المتخصصة وفقا  ألحكاـ المادة /لممجمس االقتصادي 
 الشروط التي تربط ىذه المنظمة باألمـ المتحدة وتعرض ىذه االتفاقيات عمى الجمعية العامة لمموافقة عمييا (.
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ذاملطلبذاؾرابع

ذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذؿعذاألؿمذاملمحدةذواملنظماتذذعالؼةذاؾوؽاؾة

ذواهلوكاتذاألخرىذواؾدولذاألعضاءذ

 

ترتبط الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بعالقات تعاوف وثيؽ مع منظمة األمـ المتحدة والمنظمات 
والوكاالت المتخصصة التابعة ليا، إضافة لممنظمات اإلقميمية والمجالس العممية المتخصصة 

                                               إلى جانب ذلؾ فإف  الوكالة الدولية ترتبط بعالقات ، البحث العممي واستخداـ الطاقة النوويةب
لذلؾ سنحاوؿ في  تنظيمية مع الدوؿ األعضاء فييا يحددىا النظاـ األساسي لموكالة الدولية.

في  عالقة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مع األمـ المتحدةىذا المطمب تسميط الضوء عمى 
مع الدوؿ  تياعالقو  ،الفرع الثانيفي  عالقة الوكالة بالمنظمات األخرىو  ،فرع األوؿال

 منو. الفرع الثالثفي  األعضاء

ذاؾفرعذاألول

ذعالؼةذاؾوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذؿعذاألؿمذاملمحدةذ

 

 وأجيزتيا، مستقمة، ليا نظاميا األساسي دولية الوكالة الدولية لمطاقة الذرية منظمة تعد
بموجب اتفاقيات يتـ  عالقات مع األمـ المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصمة بعممياب وترتبط

 العامة.             ً      ً                     ، وتقدـ تقريرا  سنويا  بإنجازاتيا لمجمعية إبراميا بيف الوكالة وىذه المنظمات
ولموكالة عالقة خاصة وفريدة بجياز األمـ المتحدة تختمؼ عف عالقة األجيزة األخرى 

المتخصصة التابعة لمنظمة األمـ المتحدة، فيي عالقة أكثر وثاقة بالمنظمة مف الفرعية و 
عالقة األجيزة األخرى بيا مف ناحية، ومف ناحية أخرى فالوكالة أكثر استقاللية عف 
                                                                                المنظمة، وليس ىناؾ أي تناقض في ىذه العالقة سوى التنافس الظاىري أو المغوي، إذ إف  

                                                        ً  مـ المتحدة ال تحد مف استقالليا؛ بؿ إف  الوكالة ال تشكؿ جيازا  عالقة الوكالة الوثيقة باأل
ن ما ىي منظمة دولية مستقمة ذات عالقة خاصة باألمـ المتحدة، ولعؿ النقاط      ً                                                                              فرعيا  ليا، وا 

 :1اآلتية توضحيا بشكؿ جمي

                                                           
1
-Paul c.szasz , op.cit, p.257 .  
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ً     بدال  مف التزاـ الوكالة بإرساؿ تقاريرىا الدورية مباشرة إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة  -1   
لى                                      ً                                   المجمس االقتصادي واالجتماعي، وترسؿ أيضا  تقارير عرضية إلى مجمس األمف وا 

 المجمس االقتصادي واالجتماعي.
     التزاـ الوكالة بإبالغ الجمعية العامة ومجمس األمف عف مخالفة التزامات الضمانات  -2

                              تبيف لموكالة الدولية أف  إحدى ) تحويؿ استخداـ الطاقة النووية إلى األغراض العسكرية(، فإذا 
                                                                                      الدوؿ لـ تحتـر التزاماتيا فإن يا تمجأ إلى مجمس األمف كونو المرجعية الوحيدة القادرة عمى 
اتخاذ اإلجراءات الضرورية مف أجؿ وضع حد لممخالفات، وقد عالج مجمس األمف ثالث 

وىي حالة العراؽ  1968حاالت خرؽ لتعيدات معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ 
يراف.                          وكوريا الشمالية وا 

أف يطمب  لألخيريحؽ لمجمس محافظي الوكالة مخاطبة مجمس األمف مباشرة، كما يحؽ  -3
 مباشرة مف مدير عاـ الوكالة تزويده بالمعمومات.

 عند توقيع جزاءات الوكالة قد يتدخؿ مجمس األمف. -4
 المنظمتيف.وجود تنسيؽ متبادؿ ) مستمر( بيف  -5

وىذه العالقة الوثيقة بيف الوكالة واألمـ المتحدة بجيازييا الرئيسيف تنبع مف طبيعة الوظائؼ 
 المشتركة بينيا في الرقابة والمحافظة عمى السمـ واألمف الدولييف.

                                          ً                                         وينص النظاـ األساسي لموكالة عمى أف تعمؿ وفقا  لمقاصد األمـ المتحدة ومبادئيا التي ترمي 
لتعاوف الدولييف، وترتبط الوكالة بمنظمة األمـ المتحدة والمنظمات التابعة إلى تقرير السمـ وا

تخوؿ مجمس المحافظيف »        ً                                                    ليا طبقا  لممادة السادسة عشرة مف النظاـ األساسي لموكالة التي 
                                   ً                                                   أف يعقد بموافقة المؤتمر العاـ اتفاقا  أو أكثر إلنشاء عالقات مناسبة بيف األمـ المتحدة وأية 

( مف ىذه 1وقد اشترطت الفقرة باء ) بند«. تتصؿ أعماليا بأعماؿ الوكالة منظمات أخرى 
أف ترفع الوكالة إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة » المادة أف ينص في ىذا االتفاؽ عمى 

لى مجمس األمف عند المزـو تقارير سنوية عف أعماليا، وأف تقـو إذا ما ظيرت مسائؿ                                                                                 وا 
اختصاص مجمس األمف بإعالـ المجمس بذلؾ بوصفو الييئة تتعمؽ بأعماليا، وتدخؿ في 

        ً                   وليا أيضا  أف تتخذ التدابير عف صيانة السمـ واألمف الدولييف،  الرئيسةالمضطمعة بالمسؤولية 
/ مف  جفي الفقرة /  وال سيما التدابير المنصوص عمييا  األساسيالمحددة ليا بموجب النظاـ 
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لى ىيئات  ترفع» كما  «.1المادة الثانية عشرة                                                   الوكالة إلى المجمس االقتصادي واالجتماعي وا 
 «.2األمـ المتحدة األخرى تقارير عف المسائؿ التي تدخؿ في اختصاص ىذه الييئات

/ مف النظاـ األساسي عمى أف تنظر  5بند  –كذلؾ نصت المادة السادسة عشرة / فقرة باء  
العامة، أو أي جياز مف أجيزة األمـ فيما يتصؿ بيا مف قرارات تتخذىا الجمعية » الوكالة 

المتحدة، وترفع عند الطمب إلى الييئة المختصة مف ىيئات األمـ المتحدة تقارير عما تتخذه 
                                     ً                                           ىي أو إحدى الدوؿ األعضاء مف تدابير وفقا  ليذا النظاـ األساسي عقب النظر في القرارات 

      ً                        ات طبقا  لما سبؽ ذكره ال يتعارض                                         والواقع أف  ما وضع عمى الوكالة مف التزام «.سابقة الذكر
مع ما تتمتع بو ىذه الوكالة مف استقالؿ ذاتي، فااللتزاـ الخاص برفع التقارير عف نشاطيا ال 
                                                                                    يعني التزاميا بقبوؿ اقتراحات األمـ المتحدة الخاصة بتحديد ىذا النشاط، كما أف  االلتزاـ 

     مة أو أي جياز آخر ال يعني إال بالنظر فيما يتصؿ بيا مف قرارات تتخذىا الجمعية العا
                                                                                         " النظر" ثـ  التبميغ عف أي إجراء ي ت خذ، وليس في ذلؾ ما يمـز الوكالة بتنفيذ تعميمات األمـ 

                                                       والحقيقة أف  مالمح استقالؿ الوكالة الدولية تبدو واضحة مف  .3المتحدة إذا رأت ىي غير ذلؾ
بيف األمـ المتحدة والوكالة  الربطف اتفاؽ خالؿ عدة أمور، لعؿ أوليا نص المادة األولى م
                             ، حيث نصت ىذه المادة عمى أف  1957الدولية لمطاقة الذرية الذي دخؿ حيز التنفيذ عاـ 

ً      ً                               تعتبر منظمة دولية مستقمة استقالال  ذاتيا  وتعمؿ تحت رعاية األمـ المتحدة ) الوكالة                                )4. 
ؿ المجنة االستشارية الستخداـ الطاقة النووية إبرامو مف قب                      المشار إليو أعاله تـ   الربطواتفاؽ 

ودخؿ  في األغراض السممية بتكميؼ مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة، وتمت الموافقة عميو
 .5خالؿ الدورة الثانية عشرة لمجمعية العامة 1957الثاني/نوفمبر  تشريف 14في  حيز التنفيذ

                                                           
 مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية .(  4بند  –المادة الثالثة ) الفقرة باء  -1

 ( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية . 5بند  –المادة الثالثة ) الفقرة باء  -2
 .282ص، مرجع سبؽ ذكره محمد خيري بنونو، -3

4-(The United Nations recognizes that the Agency, by virtue of its inter-governmental 

character and international responsibilities, will function under its Statute as an 

autonomous international organization in the working relationship with the United 

Nations established by this Agreement).see; IAEA, Agreement Governing The 

Relationship Between The United Nations and The International Atomic Energy 

Agency, INFCIRC/11, Date 30 October 1959, ARTICLE I/2. 
5
-IAEA, Agreement Governing The Relationship Between The United Nations and The 

International Atomic Energy Agency, INFCIRC/11, Date 30 October 1959. 
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 ح من خالل:                                         كما تظهر مالمح هذا االستقالل أيضا  وبشكل واض
الوكالة عمى اعتبارىا مسؤولة عف النشاطات األمـ المتحدة و  اتفاؽ الربط بيفنص  –   ً أوال  

 .1السممية لمطاقة الذرية دوف إخالؿ بحقوؽ ومسؤوليات األمـ المتحدة في ىذا المجاؿ
 استقالؿ الوكالة في توقيع الجزاءات عمى الدوؿ المخمة بالتزاماتيا. –     ً ثانيا  
طة الجمعية العامة لألمـ المتحدة في الرقابة عمى ميزانية الوكالة الدولية ضعؼ سم –     ً ثالثا  

 األخرى.لمطاقة الذرية مقارنة بالوكاالت واألجيزة الفرعية 
إبرامو مف قبؿ المجنة االستشارية الستخداـ الطاقة      تـ   أعاله المشار إليو الربطاتفاؽ  –     ً رابعا  

 وليس مف قبؿلجمعية العامة لألمـ المتحدة النووية في األغراض السممية بتكميؼ مف ا
المجمس االقتصادي واالجتماعي، كما يفعؿ مع الوكاالت المتخصصة التابعة لألمـ المتحدة 

 الترتيب: المتيف تشيراف إلى اآلتي وفؽ 63و 57             ً                        باعتباره مختصا  بذلؾ بحسب نص المادتيف 
ة فيما يمي مف األحكاـ بالوكاالت بينيا وبيف األمـ المتحد يربطتسمى ىذه الوكاالت التي » 

لممجمس االقتصادي واالجتماعي أف يضع اتفاقات مع أي وكالة مف » و«، المتخصصة
بينيا  يربطالوكاالت المشار إلييا في المادة السابعة والخمسيف تحدد الشروط التي بمقتضاىا 

 «.عمييا ى الجمعية العامة لمموافقةوبيف األمـ المتحدة وتعرض ىذه االتفاقات عم
كما ترتبط الوكالة بعالقات مع المنظمات الدولية ذات الصفة العالمية واإلقميمية والوطنية 
وكذلؾ بالدوؿ، وتعقد معيا اتفاقات ال تتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة ومع دستور الوكالة 
نفسيا ، وبما يساعدىا في تنفيذ مياميا ووظائفيا بشكؿ أشمؿ في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا 

 .لتي تعقد معيا مثؿ ىذه االتفاقاتواألىداؼ المشتركة لمجيات ا

 

 

                                                           
1-(The United Nations recognizes the International Atomic Energy Agency 

(hereinafter referred to as the Agency) as the agency, under the aegis of the United 

Nations as specified in this Agreement, responsible for international activities 

concerned with the peaceful uses of atomic energy in accordance with its Statute, 

without prejudice to the rights and responsibilities of the United Nations in this field 

under the Charter), see; IAEA, Agreement Governing The Relationship Between The 

United Nations and The International Atomic Energy Agency, INFCIRC/11, Date 30 

October 1959, ARTICLE I/1. 



222 
 

ذاؾفرعذاؾناـيذ

ذعالؼةذاؾوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذذ

ذباملنظماتذاألخرىذ

 

                                                                                     باإلضافة إلى العالقة مع األمـ المتحدة فقد خ وؿ مجمس المحافظيف في الوكالة الدولية لمطاقة 
         ً                                           اـ، اتفاقا  أو اتفاقات تنشئ عالقات مناسبة بيف الوكالة أف يعقد بموافقة المؤتمر الع» الذرية 

وقد تقدمت عدة منظمات  «.1وأي منظمات أخرى يكوف عمميا ذا صمة بعمؿ الوكالة الدولية
وىيئات حكومية وغير حكومية طالبة عقد اتفاقات مع الوكالة الدولية خالؿ انعقاد مؤتمرىا 

 .2العاـ األوؿ
قة الذرية بتعاوف وثيؽ مع الوكاالت المتخصصة لألمـ المتحدة، وتعمؿ الوكالة الدولية لمطا

 وكذلؾ مع المنظمات اإلقميمية والمجالس المعنية بالبحث العممي واستخداـ الطاقة الذرية.
لذلؾ عقدت الوكالة اتفاقات مع الوكاالت المتخصصة وبصفة خاصة مع منظمة العمؿ 

نظمة األرصاد العالمية ومنظمة األغذية الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وم
 والزراعة والمنظمة الدولية لمطيراف المدني والمنظمة االستشارية البحرية بيف الحكومات.

وكذلؾ عقدت الوكالة اتفاقيات تعاوف مع بعض المنظمات اإلقميمية وما في حكميا مثؿ 
النووية لمجموعة الدوؿ األفريقية، وجامعة الدوؿ العربية، ولجنة الطاقة  منظمة الوحدة

األمريكية، ومجمس المساعدة االقتصادية المتبادلة، والوكالة األوروبية لمطاقة النووية، وىيئة 
 ، ومركز الشرؽ األوسط اإلقميمي لمنظائر المشعة لمدوؿ العربية.3األوروبية الطاقة الذرية

                                                           
 المادة الخامسة عشرة ) فقرة ألؼ ( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية.  -1

 بينيا الييئات اآلتية: -2
1- The international organization for standardization chamber of commerce. 
2- The world Federation of United Nations Association. 

3- The international co – operation Alliance. 

4- The world power conference. 

5- The international confederation of Free trade unions. 

6- The Federation of christen Trade unions. 

7- The commission of Radiological protection. 
 .86ص، ، مرجع سبؽ ذكرهالنووية في القانوف الدولي العاـاستخداـ الطاقة ، محمد مصطفى يونس -3
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ضاعفة االحتكاؾ الدولي                      ً         ً                             كما وفرت الوكالة نظاما  استشاريا  لعدة منظمات مما يساعد عمى م
 .مشاركة الوكالة في المجاؿ النوويفي ىذا المجاؿ ويزيد مف 

ية دولية وغير / منظمة حكوم72                          ً                            وتممؾ الوكالة الدولية حاليا  اتفاقات رسمية مع أكثر مف /
 .حكومية حوؿ العالـ

لعدؿ الدولية                                                                           وتجدر اإلشارة إلى أن و يحؽ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية أف تطمب مف محكمة ا
 .1   ً         ً                                                     رأيا  استشاريا  وذلؾ في أية مسألة قانونية تنشأ في إطار نشاط الوكالة

لممؤتمر العاـ ولمجمس المحافظيف كؿ »          عمى أن و  (فقرة باء )وقد نصت المادة السابعة عشرة 
           ً                                                                    عمى حده رىنا  بتخويؿ بذلؾ تصدره الجمعية العامة لألمـ المتحدة استفتاء محكمة العدؿ 

 «.ة في أية مسألة قانونية تنشأ ضمف إطار أنشطة الوكالة الدولي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Paul c. Szasz, op.cit, p263. 
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ذاؾفرعذاؾناؾث

ذعالؼةذاؾوؽاؾةذاؾدوؾوةذؾلطاؼةذاؾذرقةذؿعذاؾدولذاألعضاء

 

تحدد العالقة بيف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية والدوؿ األعضاء فييا نصوص النظاـ 
متيازات والحصانات وتسوية المنازعات األساسي لموكالة وعمى األخص فيما يتعمؽ باال

رى الخاصة والتعديالت واالنسحابات، ووقؼ االمتيازات، وىي تشابو ما جاء في األنظمة األخ
فالمادة الخامسة عشرة الخاصة باالمتيازات والحصانات جاءت عمى  .بمنظمات األمـ المتحدة

                     أف  الوكالة وموظفييا مف ميثاؽ األمـ المتحدة، إذ نصت عمى  125-124نمط المادتيف
ومندوبي الدوؿ األعضاء في المؤتمر العاـ ومجمس المحافظيف يتمتعوف باالمتيازات 

وتحدد األىمية  .لةوالحصانات الالزمة ليـ لتأميف استقالليـ في ممارسة وظائفيـ في الوكا
الدوؿ  القانونية واالمتيازات والحصانات في اتفاؽ أو اتفاقات مستقمة تعقدىا الوكالة مع
 .1                                                 ً                         األعضاء ويمثميا في ذلؾ المدير العاـ الذي يتصرؼ وفقا  لتعميمات مجمس المحافظيف

                                                                     ً              أما المادة السابعة عشرة الخاصة بتسوية المنازعات، فقد جاءت مشابية تماما  لمثيمتيا في 
دستور منظمة الصحة العالمية، حيث نصت عمى إحالة كؿ مسألة أو منازعة بشأف تفسير أو 

                                                                ً        لنظاـ األساسي لـ تتـ تسويتيا بالتفاوض إلى محكمة العدؿ الدولية وفقا  لنظاـ تطبيؽ ا
 .2األساسي، ما لـ تتفؽ األعضاء األطراؼ المعنية عمى طريقة أخرى لمتسوية  المحكمة

عمى حده استفتاء محكمة العدؿ الدولية بإذف                                         ً ويجوز لممؤتمر العاـ ولمجمس المحافظيف كال  
 .3مـ المتحدة في أية مسألة قانونية تتعمؽ بأعماؿ الوكالةمف الجمعية العامة لأل

ويماثؿ ما جاء في المادة الثامنة عشرة الخاصة بالطريقة التي تتبع لتعديؿ النظاـ األساسي ما 
يتبع لتعديؿ ميثاؽ منظمة الصحة العالمية واليونسكو والمنظمة الدولية لمطيراف إذ تصبح 

 ( مف ىذه المادة عندما:جقرة )            ً     ع األعضاء وفقا  لمفالتعديالت نافذة بالنسبة إلى جمي
يقرىا المؤتمر العاـ بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضريف المصوتيف بعد النظر في  -1

 المالحظات المقدمة مف مجمس المحافظيف بشاف كؿ تعديؿ مقترح.
                                                           

 المادة الخامسة عشرة / فقرة جيـ / مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية. -1

 ابعة عشرة / فقرة ألؼ / مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية.المادة الس -2
 المادة السابعة عشرة / فقرة باء / مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية . -3
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العضوية                            ً                                          يقبميا ثمثا جميع األعضاء وفقا  لمقواعد الدستورية لدى كؿ منيـ ويتـ قبوؿ  -2
( مف المادة الحادية جبإيداعو وثيقة قبوؿ لدى الحكومة الوديعة المشار إلييا في الفقرة )

 «.حكومة الواليات المتحدة األمريكية»  والعشريف
كما تضمنت المادة الثامنة عشرة ) فقرة داؿ( عممية انسحاب العضو مف الوكالة، إذ نصت 

الوكالة متى شاء بعد مضي خمس سنوات عمى ألي عضو أف ينسحب مف »              عمى أن و يجوز
متى وجدت الدولة العضو نفسيا عمى غير » أو «، ألساسي تاريخ بدء نفاذ ىذا النظاـ

األساسي، وذلؾ بإشعار خطي بذلؾ ترسمو إلى  استعداد لقبوؿ تعديؿ ما عمى ىذا النظاـ
ال يغير انسحاب أحد »                                              كذلؾ نصت الفقرة )ىاء( مف ىذه المادة عمى أن و  «.الحكومة الوديعة

األعضاء مف الوكالة في شيء مف التزاماتو التعاقدية التي ارتبط بيا بمقتضى المادة الحادية 
 «.1عشرة، أو في التزاماتو إزاء ميزانية السنة التي ينسحب فييا

    حـر فييا الدولة العضو مف امتيازات                                                أما المادة التاسعة عشرة فقد حددت الحاالت التي ت  
حـر مف التصويت في الوكالة العضو المتأخر    ي  » ألؼ( عمى أف وية؛ إذ نصت الفقرة )العض

في دفع اشتراكاتو المالية إلى الوكالة إذا بمغ مقدار متأخراتو ما يساوي أو يتجاوز مقدار 
                                                                                االشتراكات المترتبة عميو عف السنتيف السابقتيف؛ إال أف  لممؤتمر أف يسمح ليذا العضو 

 «.2                                                         ا اقتنع بأف  التخمؼ عف الدفع ناجـ عف ظروؼ خارجة عف إرادتوبالتصويت إذ
يجوز لممؤتمر العاـ أف يقرر بأغمبية »                               ( مف المادة المذكورة عمى أن و باءكما نصت الفقرة )

ثمثي األعضاء الحاضريف والمقترعيف وبناء عمى توصية مجمس المحافظيف وقؼ الدولة 
                                             ً  ا النظاـ األساسي، أو في خرؽ أي اتفاؽ تعقده طبقا  العضو التي تمضي في خرؽ أحكاـ ىذ

 .«متع بامتيازات العضوية وحقوقياليذا النظاـ مف الت
 

                                                           
 .282ص، مرجع سبؽ ذكره، محمد خيري بنونو -1
عمى طمب العراؽ السماح لو بالتصويت  27/9/2224وافؽ المؤتمر العاـ لموكالة في جمستو المنعقدة بتاريخ  -2

                              ً                         ً                                          خالؿ الدورة الراىنة لممؤتمر نظرا  ألف  تخمفو عف الدفع ناجما  عف ظروؼ خارجة عف إرادتو، مما يستوجب عدـ 
 GC(48)/res /decالوثيقة  انظر. تطبيؽ أحكاـ الفقرة ) ألؼ( مف المادة التاسعة عشرة مف النظاـ األساسي

(2004)   . 
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 ادليحث الٌاني 

 ضؿانات الوكالة الدولقة لؾطاقة الذروة  
 

 

يقضي النظاـ األساسي بأف تعمؿ الوكالة طاقتيا لمتأكد مف عدـ استخداـ المعونة المقدمة 
 لما فيو خدمة لألغراض العسكرية. اأو تحت إشرافيا أو رقابتي امنيا أو بناء عمى طمبي

ألساسي نظاـ ضمانات لو مزايا عديدة تجعمو وتتضمف المادة الثانية عشرة مف النظاـ ا
    ً                                                                           صالحا  لتحقيؽ غرضو فيو ممكف التطبيؽ مف الناحية العممية وشامؿ لجميع نواحي النشاط 
دوف تدخؿ زائد في العمميات نفسيا يسبب تعطيميا, كما تشتمؿ ىذه المادة عمى ضمانات 

 .رى تتعمؽ باألمف والوقاية الصحيةأخ
بشيء مف حث عف ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ىذا المبلذلؾ سنتحدث 

 كاآلتي:التفصيؿ 

 المطمب األول: ماىية الضمانات الدولية.
 المطمب الثاني: وثائق ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

 المطمب الثالث: الضمانات النووية ونظم السالمة واألمان النووي.
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 ادلطؾب األول 

 لضؿانات الدولقة ماهقة ا 

 

وضعت الوكالة الدولية نظاـ ضمانات خاص بيا ييدؼ إلى تأميف وضماف عدـ استخداـ 
المساعدات التي تقدميا الوكالة لمدوؿ األعضاء إلى غايات عسكرية. لذلؾ تقـو الوكالة 

ات بمجموعة مف اإلجراءات والتدابير الرقابية تتمثؿ الغاية األساسية مف تطبيقيا تقديـ تأكيد
 .عدات المقدمة منيا ألغراض عسكريةموثوؽ بيا لممجتمع الدولي بعدـ استخداـ المسا

وكيفية  ,الفرع األوؿفي  الضمانات الدوليةلذلؾ سنحاوؿ في ىذا المطمب بياف المقصود ب
ضمانات الوكالة لالمضاميف السياسية والفنية و  ,الفرع الثانيفي نشأة وتطور نظاـ الضمانات 

 الث.الفرع الثفي 

 الػرع األول

 مػفوم الضؿانات الدولقة 

 

                                    ً                                            يعتبر امتالؾ التكنولوجيا النووية واحدا  مف أبرز عناصر التقدـ في عصرنا الحديث, لما 
تحققو ىذه التكنولوجيا مف فوائد عممية وسياسية واقتصادية, وربما يتمثؿ التأثير األبرز ىنا 

مف عناصر تعزيز المكانة السياسية لمدوؿ                                          ً أف  امتالؾ مثؿ ىذه التكنولوجيا أصبح واحدا   في
                                                        ً                                 المالكة ليذه التكنولوجيا عمى الساحة الدولية باعتبارىا دوال  قادرة عمى ارتياد المجاالت األكثر 
    ً                                                  ً                              تطورا  مف النواحي العممية والتكنولوجيا, مما يمنحيا نفوذا  ومكانة متميزة حتى مع اقتصار 

 ية فقط.برامجيا النووية عمى االستخدامات السمم
لذلؾ أولت بعض الدوؿ النامية أىمية كبرى لمحصوؿ عمى التكنولوجيا النووية وفي مجاؿ 
                           ً                                                    توليد الطاقة الكيربائية خاصة , وىو األمر الذي أثار تساؤالت حوؿ تأثير امتالؾ مفاعالت 
توليد الكيرباء عمى االنتشار النووي, فأصبح ىناؾ ثمة اتجاه يربط بيف استخداـ الطاقة 

نتاج األسمحة النووية بزعـ أف  احتراؽ الوقود النووي ينتج عنو مواد النو                                                                                         وية لتوليد الكيرباء وا 
 نووية انشطارية يمكف استخداميا في إنتاج األسمحة النووية.

                                                                          في حيف رأى البعض اآلخر أف  ىناؾ معضمة تتمثؿ في كيفية تسييؿ االستخداـ السممي 
الكيربائية دوف تسييؿ الحصوؿ عمى األسمحة النووية  لمطاقة النووية في مجاؿ توليد الطاقة



319 
 

   ً                                                                           خاصة  في ضوء تصاعد القمؽ الدولي بشأف تمؾ العالقة واستمرار الشكوؾ حوؿ ما إذا كاف 
مكانية االنتشار النووي,                                                                                             ىناؾ ارتباط بيف انتشار توليد الطاقة الكيربائية بالمفاعالت النووية وا 

وية لتوليد الكيرباء زادت الخطورة الكامنة لتحوؿ المواد                                    وأن و كمما زاد انتشار المحطات النو 
                                             ً                                        النووية لالستعماالت العسكرية, وىذه النقطة تحديدا  كانت وراء تحجيـ انتشار توليد الكيرباء 
                                                               ً      ً     بالطاقة النووية حتى اآلف في بعض مناطؽ العالـ وفي الشرؽ األوسط خاصة  تخوفا  مف 

تار مشروع اقتصادي, مثؿ: ما يثار اآلف حوؿ مفاعؿ إمكانية انتشار األسمحة النووية تحت س
 .1" بوشير" اإليراني

وقد احتمت وال تزاؿ ضمانات االستخداـ السممي لمطاقة النووية وعدـ تحويميا لألغراض 
العسكرية, وكذلؾ ضمانات عدـ استخداـ السالح النووي ضد الدوؿ غير الحائزة لو مكانة 

                                                    المؤتمرات الدولية العديدة, وذلؾ ألن يا ت مثؿ المشكمة ىامة في المعاىدات واالتفاقيات و 
األساسية لمدوؿ والشعوب قاطبة, وىي تتطمع نحو إثبات وجودىا عمى المسرح الدولي وتنمية 

مكاناتيا في جو آمف يمبي   .متطمباتيا وتوقيا إلى مستقبؿ آمف                                                  ذاتيا, وتطوير قدراتيا, وا 
لـ يتـ االتفاؽ عمى تعريؼ محدد لمضمانات الدولية                                    وتجدر اإلشارة في ىذا اإلطار إلى أن و 

لالستخداـ السممي لمطاقة النووية في أية اتفاقية أو معاىدة دولية سواء كانت ذات طابع 
 .2عالمي أـ قاري أـ إقميمي, وحتى في إطار االتفاقيات الدولية الثنائية

ات والمعاىدات مف ولكف يستخمص مفيـو الضمانات مف خالؿ ما نصت عميو ىذه االتفاقي
إجراءات تنظيمية وتصرفات قانونية وفنية مف شأف تنفيذىا ضماف استخداـ المواد والمعدات 

 .ممية وعدـ تحويميا ألي غرض عسكريالس ضواألجيزة في األغرا
عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات  »       بأن يا  الضمانات                                        وقد عر فت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

ونية تيدؼ إلى التحقؽ مف عدـ تحريؼ المواد والمعدات النووية مف االستخداـ الفنية والقان
قدرة الضمانات  »                                 كما عر فت فعالية الضمانات بأن يا  .«السممي إلى االستخداـ العسكري

المرتبطة بالوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى تحقيؽ أىدافيا أي عدـ تحريؼ المواد النووية 

                                                           
, استراتيجيةكراسات , التطورات واالتجاىات المستقبمية"عادؿ محمد أحمد, مصر ومحطات القوى النووية "  -1

, شباط /فبراير 160, العدد , السنة السادسة عشرةاالستراتيجية, مركز األىراـ لمدراسات 2006 , لعاـ16المجمد 
2006 . 

 .109ص, رهمرجع سبؽ ذك ,محمد عبد اهلل نعماف -2
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            ً                                         فالضمانات إذا  ىي عبارة عف مجموعة مف النشاطات تسعى مف  .«1كرينحو االستخداـ العس
                                                                                           خالليا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلى التأكد مف أف  الدولة ممتزمة بتعيداتيا الدولية بعدـ 

 .  2استخداـ برامجيا النووية في أغراض عسكرية
اءات التي يتـ التحقؽ مجموعة مف اإلجر  »                                        كما يمكف تعريؼ الضمانات بأن يا عبارة عف 

بواسطتيا مف عدـ استخداـ الدولة لفعالياتيا النووية في صناعة أسمحة نووية, أو أي نوع مف 
 .«3                                      ً                                 أنواع المتفجرات النووية األخرى وذلؾ طبقا  لاللتزامات التي أخذتيا عمى نفسيا

   (  (.INFCIRC/153 corr( مف الوثيقة28(أما الغرض مف الضمانات فقد حددتو الفقرة 
باالستبانة الموقوتة لتحريؼ كميات معنوية مف المواد النووية عف األنشطة النووية السممية  »

صوب صنع أسمحة نووية أو أجيزة تفجيرية نووية أخرى أو صوب غايات مجيولة, والردع 
                            , وبعبارة أخرى إف  اليدؼ مف «4عف مثؿ ىذا التحريؼ بفعؿ خطر االستبانة المبكرة

                                                                           التحقؽ مف أف  كافة المواد النووية والنشاطات النووية السممية لمدولة الخاضعة  الضمانات ىو
التفاقات الضمانات الشاممة ال يتـ تحريفيا إلى أسمحة نووية أو أية متفجرات نووية أخرى أو 

 .   5ألغراض مجيولة, وردع ىذا االنحراؼ مف خالؿ الكشؼ المبكر
    ً                                              ريجيا  منذ انتياء الحرب العالمية الثانية السيما بعد وقد تطور مفيـو الضمانات النووية تد

ظيور الحاجة إلى السيطرة عمى اتساع دائرة الدوؿ التي يمكف أف تمتمؾ السالح النووي نتيجة 
( مية, ىذا بعد أف كاف ) حسف النيةلمتوسع الالحؽ في استخداـ الطاقة النووية لألغراض السم

األولى التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع ىو الضماف الذي اعتمدتو االتفاقيات 
انتشار األسمحة النووية, وذلؾ بقبوؿ الدولة برقابة ذاتية تفرضيا عمى نفسيا بعدـ استخداـ 

                                                           
 ذكره. مرجع سبؽ ",, مصر ومحطات القوى النووية " التطورات واالتجاىات المستقبمية عادؿ محمد أحمد -1

2-IAEA, IAEA Safeguards: Stemming the Spread of Nuclear Weapons, IAEA Bulletin 

Vol. 43 No. 4, 2001.p 1. 
3-IAEA Safeguards , AN introduction ,IAEA / SG / INF / 3 ,IAEA , Vienna , Austria, 

1981,p.1 . 
4-IAEA, The structure and content of agreements between the Agency and states 

required in connection with the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 

international, Austria June 1972, the document {INFCIRC/153( corrected)} paragraph 

28 , p 9. 
5
- IAEA, IAEA Safeguards Glossary, op.cit, p 11. 
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ومع  1                       ً السممية المحددة ليا أصال   ضالتسييالت النووية والمساعدات التي تستمميا لغير األغرا
ة الذرية برزت الحاجة إلى إيجاد نظاـ ضمانات أكثر تزايد االستخداـ الدولي السممي لمطاق
 فاعمية في التحقؽ مف التزامات الدوؿ.

    ً                                                                                وتبعا  لذلؾ ظير مفيـو الرقابة والسيطرة الثنائية في أوائؿ الخمسينات, حيث وردت الرقابة 
والسيطرة في جممة مف االتفاقيات التي عقدتيا الواليات المتحدة مع بعض الدوؿ التي منحت 

                                                                              بيا الواليات المتحدة الحؽ في التفتيش والتأكد مف أف  ما تقدمو مف تقنيات نووية ال بموج
 .                              ير تمؾ التي تـ  المنح مف أجميايستخدـ ألغراض عسكرية, أو أية أغراض أخرى غ
عندما تولت الوكالة الدولية لمطاقة  1959                                            غير أف  ىذه اإلجراءات أخذت ب عدىا الدولي عاـ 

ً                                                              الميمة بدال  مف الواليات المتحدة وبقية المجيزيف لمتقنية النووية, حيث فو ض  الذرية تنفيذ ىذه          
التي نصت  (5–فقرة ألؼ)النظاـ األساسي الوكالة الدولية بتطبيؽ الضمانات في مادتو الثالثة 

تقـو الوكالة بوضع وتطبيؽ ضمانات ترمي إلى ضماف كوف المواد االنشطارية  »عمى أف 
المواد والخدمات والمعدات والمرافؽ والمعمومات التي تقدميا الوكالة, أو  الخاصة, وغيرىا مف

التي تقدـ بناء عمى طمبيا أو تحت إشرافيا أو رقابتيا ال تستخدـ عمى نحو يخدـ أي غرض 
عسكري وأف تطبؽ ىذه الضمانات عمى أي ترتيب ثنائي أو متعدد األطراؼ إذا طمب ذلؾ 

ذرية إذا ما طمبت ذلؾ تمؾ طة دولة ما في ميداف الطاقة الأطرافو, أو عمى أي نشاط مف أنش
 .«الدولة

أسندت لموكالة  1970وعمى أثر بدء نفاذ معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية في عاـ 
مسؤولية أف تضمف عف طريؽ نظاـ ضماناتيا امتثاؿ الدوؿ غير الحائزة ألسمحة نووية 

وافؽ مجمس  1972وفي عاـ  .ة بموجب المعاىدةزاماتيا الرقابياألطراؼ في المعاىدة اللت
   ً                 طبقا  لممعاىدة, وطمب  «ىيكؿ ومحتوى اتفاؽ ضمانات شاممة نموذجي  »المحافظيف عمى 

إلى المدير العاـ أف يستخدمو لمتفاوض عمى اتفاقات الضمانات بموجب المعاىدة, وتعتبر 
بمثابة المبادئ التوجييية  [  INFCIRC / 153 ( Corr )الوثيقة ذات الصمة ] وثيقة الوكالة

ة وتعيدات النمطية التفاقات الضمانات بموجب معاىدات المناطؽ الخالية مف األسمحة النووي
 .اء عمى طمب األرجنتيف والبرازيؿ(مثؿ اتفاؽ الضمانات المعقود بنعدـ االنتشار األخرى )

                                                           
 .94, صمرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -1
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يؽ ضمانات الوكالة باإلضافة إلى ذلؾ قبمت كؿ مف الدوؿ الخمس الحائزة ألسمحة نووية تطب
                 عمى جميع أنشطتيا النووية السممية, أو عمى جزء منيا عمى أساس الوثيقة 

 [INFCIRC/153 ]1) 2) وىو ما يسمى باالتفاقات الطوعية. 
                                                                                  وعمى المستوى الدولي فإف  نظاـ الضمانات النووية يقـو عمى التزاـ سياسي ييدؼ إلى منع 

استخداـ المواد والمعدات والمشروعات النووية عمى نحو يخدـ أي غرض الدولة المعنية مف 
 عسكري, أو استخداميا في عمميات تصنيع أسمحة نووية, أو أي أجيزة متفجرة نووية أخرى. 

وعمى المستوى اإلقميمي ىناؾ ما يسمى بػ )النظاـ اإلقميمي لمضمانات النووية( وىو نظاـ 
في محيط جغرافي معيف, وترتبط فيما بينيا بعالقات يضـ مجموعة محددة مف الدوؿ تقع 

 خاصة يطبؽ فييا نظاـ الضمانات النووية.
                                                                                 أما بالنسبة لكؿ دولة عمى حده فإن و مف الضروري أف يكوف ليا نظاميا الخاص بالضمانات 

           ً                            , وذلؾ نظرا  لألىمية االستراتيجية والقيمة«النظاـ الوطني لمضمانات النووية  »              الذي ي عرؼ بػ 
                                          ً                                                المادية الكبيرة لتمؾ المواد والمعدات, ونظرا  لمنتائج الخطيرة التي يمكف أف تحدث إذا ما أسيء 
                                                                                  استخداـ المواد النووية, أو تـ  نقميا إلى أطراؼ أخرى بشكؿ غير قانوني قد يضر بمصالح 

نات الدولة أو بأمنيا القومي, وتقـو الوكالة المعنية في الدولة بوضع نظاميا الوطني لمضما
النووية, وكميات المواد النووية ومراقبتيا ويعتبر ذلؾ مف أعماؿ السيادة الوطنية ويقـو بتنفيذه 
جياز وطني مسؤوؿ, كما يمكف أف يتـ تنفيذ نظاـ الضمانات النووية في الدوؿ المعنية بناء 

وجيا عمى اتفاقيات ثنائية بينيا وبيف دولة أخرى تكوف مانحة لممواد والمشروعات والتكنول
 .3النووية إلى الدولة المتمقية ليا

ويعتبر نظاـ الضمانات الدولية الذي أرستو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أحد الدعائـ األساسية 
 .4                                              ً                              لنظاـ عدـ االنتشار النووي, فذلؾ النظاـ يعد ضمانا  لالستقرار ولصوف السالـ العالمي

 

                                                           
1- IAEA , The Safeguards System of The International Atomic Energy Agency. p.3. 

مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بشأف عقد بروتوكوؿ  توصمت الصيف إلى اتفاؽ 1992في آب/أغسطس  -2
إضافي التفاقات الضمانات وتعيدت بالتصريح لموكالة بأي معمومات ذات صمة تتعمؽ بتعاونيا النووي مع الدوؿ 

 :الوثيقة انظر ,1998األوؿ/ديسمبر  كانوف 21غير الحائزة لألسمحة النووية ووقعت الصيف عمى البروتوكوؿ في 
 NPT / CONF. 2000 / 28 (part III), p.387 

 مرجع سبؽ ذكره.سامية محمد عزت,  -3
4
 - NPT / CONF. 2000 / 28 (part III), p.38. 
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 الػرع الٌاني

 وووةنشأة وتطور نظام الضؿانات الـ 
 

منذ أف شيد العالـ أوؿ تطبيؽ لظاىرة االنشطار النووي عمى شكؿ سالح نووي بدأت تظير 
                                                                                     تحديدات عمى استخداـ الطاقة النووية لألغراض السممية, ذلؾ أف  استخداـ الطاقة النووية في 

 التي يمكف تصنيع أسمحة توليد الطاقة الكيربائية ينتج عنو كميات كبيرة مف المواد النووية
حصاءات عديدة عف كميات المواد النووية التي تتراكـ مف نووية                                                                            منيا, وىناؾ دراسات وا 

المفاعالت النووية المستخدمة في توليد الطاقة الكيربائية حيث قدرت كميات البموتونيـو 
واليورانيـو المخصب لدرجة عالية بمئات األطناف, وىذه الكميات مف المواد النووية تكوف قوى 

                                                                        رىيبة إذا ما استخدمت في صناعة األسمحة النووية؛ لذلؾ فإن و دوف إنشاء نظاـ تدميرية 
لمضمانات لمنع سرقة أو تحريؼ المواد النووية لألغراض العسكرية ستكوف ىناؾ مخاطر 

                                ً      ً      ً                               لذا أصبح إنشاء نظاـ لمضمانات ىدفا  دوليا  شرعيا  لمحد مف المخاطر التي تنشأ عف  جسيمة.
 .1أو تحريفيا لالستخدامات غير السمميةسرقة المواد النووية 

مف الناحية التاريخية فقد تطور نظاـ الضمانات الدولي عمى مدى العقود الستة الماضية قبؿ 
أف يتخذ شكمو القانوني الحالي, وقد اختمفت التعبيرات الدولية عف الرغبة في إنشاء مثؿ ىذه 

الف الثالثي المعروؼ باسـ الضمانات مف أىميا وأوليا في ىذا اإلطار يندرج اإلع
"Tripartite Declaration نكمترا وكندا                                                         " الصادر عف ثالث دوؿ, ىي الواليات المتحدة وا 

                  وقد نص  ىذا اإلعالف  بعد ثالثة أشير مف إلقاء أوؿ قنبمة ذرية عمى ىيروشيما في الياباف.
رؽ والوسائؿ نفسيا                                                                عمى أف  االستغالؿ العسكري لمطاقة الذرية يعتمد إلى حد كبير عمى الط

  التي تتطمبيا االستخدامات الصناعية ليذه الطاقة.
المساىمة الدولية في التكنولوجيا الجديدة المتعمقة بالطاقة  »                           كما جاء في ىذا التصريح أف  

                       ً                                                     الذرية, يجب أف تتـ سريعا  قدر المستطاع, بشرط إخضاعيا لنظاـ ضمانات فعاؿ وقابؿ 
                         ً              , كما تضمف التصريح اقتراحا  بإنشاء لجنة «مف جميع الدوؿ                          ً لمتنفيذ, وبحيث يكوف مقبوال  

 .ا تقديـ التوصيات في ىذا الموضوعخاصة في إطار األمـ المتحدة تكوف ميمتي
                                                           

نظاـ وقائع اجتماع الخبراء حوؿ  ىيئة الطاقة الذرية المصرية, الذرية في تونس,الييئة العربية لمطاقة  -1
 .82- 81ص ذكره,, مرجع سبؽ القطري واإلقميمي الضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى المستوييف
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وافؽ االتحاد السوفييتي عمى مقترحات الدوؿ الثالث  1945وفي نياية كانوف األوؿ/ديسمبر 
ارجية كؿ مف االتحاد في بياف مشترؾ صدر عقب اجتماع في موسكو ضـ وزراء خ

 .1ةالسوفييتي وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكي
                                                صدر القرار األوؿ عف الجمعية العامة الذي عب ر  عف  1946كانوف الثاني/يناير  26وفي 

رغبة المجتمع الدولي في التحكـ بالطاقة النووية إلى المدى الالـز لضماف استخداميا في 
د ترجمت األمـ المتحدة ذلؾ وأنشأت المجنة الدولية لمطاقة الذرية, . وق2األغراض السممية فقط

ضماف القضاء عمى األسمحة الذرية وجميع األسمحة األخرى  »وحددت اختصاصاتيا في 
 .«طاقة الذرية فقط لألغراض السمميةذات التدمير الشامؿ, واستخداـ ال

       متحدة خطة عرفت بخطة قدمت الخارجية األمريكية إلى ىيئة األمـ ال 1946وفي عاـ 
                                                                             " تدعو إلى إنشاء سمطة دولية لتطوير واستخداـ الطاقة النووية, إال أف  ىذه الخطة  باروخ" 

عى في ذلؾ الوقت ليصبح قوبمت بمعارضة شديدة مف قبؿ االتحاد السوفييتي الذي كاف يس
 .قوة نووية

 األمـ المتحدة اقتراحو المشيور إلى ايزنياور" دوايتقدـ الرئيس األمريكي " 1953عاـ  وفي
" الذرة مف أجؿ السالـ" وكاف ىذا االقتراح أشبو باالنطالقة األولى نحو إنشاء الوكالة الدولية 

 .3لمطاقة الذرية
                                                                     ً  , تـ  إقرار النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية وكاف ذلؾ إعالنا  1956وفي عاـ 

اقة الذرية التي يعد وجودىا أىـ الضمانات الدولية حتى اآلف بميالد ونشأة الوكالة الدولية لمط
 لطابعيا العالمي والرتباط ىذا الوجود بميالد ضمانات الوكالة الدولية نفسيا.

وبتأسيس الوكالة الدولية ونشأة الضمانات تحولت الرغبات واألحالـ إلى دافع حقيقي لتبدأ 
الضمانات بحسب ما يستجد مف تطورات الخطوات الجادة نحو تطبيؽ وتنفيذ وتطوير ىذه 

                                                           
 .111ص ,ذكرهمرجع سبؽ , محمد عبد اهلل نعماف -1

2-Resolution 1 (I) of 26 January 1946, which inter alia created the United Nations 

Atomic Energy Commission (UNAEC) with the task of making specific proposals for 

the elimination from national armaments of atomic weapons (and all other major 

weapons of mass destruction). 
نظاـ وقائع اجتماع الخبراء حوؿ  ىيئة الطاقة الذرية المصرية,الذرية في تونس, الييئة العربية لمطاقة  -3

 .83ص ذكره,, مرجع سبؽ إلقميميالضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى المستوييف القطري وا
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, وبما يواكب التطورات العممية والتكنولوجية اليائمة والمتسارعة ةعمى الساحة الدولي
 . 1باستمرار

كانت ضوابط نظاـ الضمانات أحد محاور الخالفات التي دارت أثناء المرحمة األولى إلعداد و 
ت المتحدة األمريكية تيدؼ إلى أف حيث كانت الواليا 1954النظاـ األساسي لموكالة عاـ 

يكوف لمدوؿ المتقدمة ىيمنة عممية ونفوذ عمى الجياز الذي سيتولى ميمة اإلشراؼ عمى 
                                                                                    الوكالة, وأف ي طبؽ نظاـ الضمانات عمى كافة المشاريع وصيغ التعاوف المتبادلة والمتعمقة 

ما بيف دولة ودولة أخرى  بمجاؿ الطاقة النووية المعقودة ما بيف الوكالة والدوؿ األخرى, أو
                            ً                                                 ً  عمى أف يكوف ىذا النظاـ عالميا  وييدؼ إلى السيطرة عمى المواد النووية ويكوف جديرا  

 بالتطبيؽ محدد اليدؼ.
                                                                            وخالؿ المناقشات تـ  التوصؿ إلى حؿ وسط جمع ما بيف فكرة عقد اتفاؽ تطبيؽ ضمانات 

أف يتضمف النظاـ األساسي  الوكالة كشرط أساسي لمحصوؿ عمى أية مساعدة منيا, وفكرة
  ً                              ً      ً       ً                                    نصا  يتعمؽ بالضمانات, ليكوف إشعارا  كافيا  وواضحا  لكافة الدوؿ التي تطمب المساعدة مف 
الوكالة بغية التسميـ بيذا النظاـ وعدـ إعطاء حجة لمدوؿ باتياـ الوكالة بحجب حقائؽ عنيا, 

                      سباب أىميا أف  االتحاد ولـ تبذؿ الجيود الدولية الالزمة حينيا لتنفيذ ىذا الحؿ لعدة أ
السوفييتي لـ يكف قد انضـ في ىذه المرحمة إلى مجموعة الدوؿ التي تقـو بإعداد النظاـ 
األساسي, أما بقية الدوؿ المتفاوضة فقد كانت منقسمة إلى فريقيف: األوؿ: تمثمو الدوؿ 

يؽ الثاني: الصناعية التي كانت متشددة في طرح آرائيا بخصوص تطبيؽ الضمانات, أما الفر 
/ تتزعميا اليند وىي دوؿ متشككة مف تطبيؽ 77فكاف يضـ أغمب دوؿ مجموعة الػ /

                                                                     بعد التوصؿ إلى صيغة نظاـ الضمانات تـ  رفعو ألوؿ مؤتمر عاـ لموكالة عقد و  .2الضمانات
 بتقرير تضمف المبادئ التطبيقية اآلتية: 1957عاـ 
تي تنوي الحصوؿ عمى مشاريع مساعدة التأكيد عمى تقديـ تعيدات مف قبؿ الدوؿ ال -1

الوكالة كي تحد مف المخاطر المترتبة عمى عمميات نقؿ المواد النووية, ويتيح لضمانات 

                                                           
 .113ص ,مرجع سبؽ ذكره نعماف,محمد عبد اهلل  -1
 . 114-113ص ,مرجع سبؽ ذكره ميسوف عبد الغفور, -2
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                                    ً                                               الوكالة السيطرة عمى ىذه العمميات وفقا  لمحددات الضمانات, ويتضمف ذلؾ الحماية المادية 
 .1والسيطرة عمى المواد

انات لمتغييرات والتطورات التي تحدث في نشاطات التأكيد عمى مسألة مواكبة نظاـ الضم -2
ً                                                              ً        الوكالة, ابتداء  مف عمميات نقؿ وخزف المصادر المشعة والمواد االنشطارية, وامتدادا  ليشمؿ                

. وقد أقر المؤتمر العاـ لموكالة ىذه 2استخداـ ىذه المواد في مشاريع الوكالة وما يترتب عمييا
ي إقامة نظاـ ضمانات فعاؿ تابع لموكالة يتـ اعتماده المبادئ, واعتبرت الخطوات النيائية ف

 .3لسنوات عديدة الحقة
إلى الوكالة بشأف تجييزىا بوقود نووي  1958ويعد الطمب الذي تقدمت بو الياباف عاـ 

لمفاعالت البحوث الصغيرة الموجودة لدييا بعد أف وافقت عمى وضعيا تحت رقابة وضمانات 
                                        ً              ؽ ضمانات الوكالة, وقد أصبح بعد ذلؾ ضروريا  وجود تفاصيؿ الوكالة أوؿ موافقة عمى تطبي

اتفاقيات الضمانات لمعقود المستقبمية مف أجؿ أف تعرؼ الدوؿ التي تطمب مف الوكالة 
 مساعدات فنية ما ىي التزاماتيا تجاه الضمانات وما ىي حقوقيا.

 ً              وال  إلى أف تكوف                                                               كما أف  الجياز اإلداري لموكالة سيعرؼ ماذا يطمب في المفاوضات, وص
اتفاقيات الضمانات المعقودة مع الدوؿ األعضاء موحدة قدر اإلمكاف ضمف أسس رئيسة 

بصعوبة كبيرة إقرار أوؿ  1961ثابتة, وقد استطاع مجمس محافظي الوكالة في بداية عاـ 
 .4( INFCIRC/26( ميغا واط )الوثيقة 100نظاـ ضمانات لتغطية المفاعالت لغاية قدرة )

لعاـ نفسو أقر المجمس وثيقة تحتوي عمى إجراءات لتعييف المفتشيف والترتيبات المتعمقة وفي ا
عاممت ىذه الوثيقة مع قضية جديدة , وقد ت5بيـ وحقوقيـ في الدخوؿ عمى المحطات النووية

وجدلية, تتمثؿ في دخوؿ ممثمي ىيئة دولية إلى أراضي دوؿ ذات سيادة, وىذه الوثيقة كانت 
 . 6حتى اآلف وغالبا ما تسبب بعض اإلرباكات لتطبيؽ ضمانات الوكالة الدولية نذير المشاكؿ

                                                           
 المادة الثامنة عشرة ) فقرة باء ( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية . -1
 الذرية.ساسي لموكالة الدولية لمطاقة المادة الثامنة عشرة ) فقرة ألؼ ( مف النظاـ األ -2
 .106ص ,مرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -3

4
- Piet de Klerk, op.cit, p2. 

وما تزاؿ ىذه الوثيقة تغطي نشاطات تفتيش  ,1961الصادرة في عاـ  GC(V)INF/39وثيقة الوكالة  انظر -5
 واتفاقية تالتيمولكو. 1968محة النووية لعاـ الوكالة في الدوؿ غير األعضاء في معاىدة عدـ انتشار األس

6
-Ben Sanders, IAEA safeguards and the NPT, op.cit, p 45. 
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لتشمؿ مفاعالت نووية بقدرات أكبر  1961عدلت اتفاقية الضمانات لعاـ  1964وفي عاـ 
, وبيذا دخمت INFCIRC / 26 / Add . 1( ميغا واط وأصبحت االتفاقية 100مف )

لة الدولية, كما سمحت الواليات المتحدة بتطبيؽ مفاعالت القوى تحت نظاـ الضمانات لموكا
 .Yankee (175 Mwe)نظاـ الضمانات لموكالة الدولية عمى المحطة النووية 

 «1965نظاـ ضمانات الوكالة  »                                    تـ  إقرار مجموعة مف القواعد عرفت بػ  1965وفي عاـ 
التي تطبؽ عمى  «وثيقة الضمانات االختيارية  »أو  INFCIRC/66والمعروفة اآلف بوثيقة 

كافة عقود الضمانات التي تعقدىا الوكالة مع الدوؿ غير األعضاء في معاىدة عدـ انتشار 
 ومعاىدة " تالتيمولكو". 1968األسمحة النووية لعاـ 

 Reprocessingعدلت االتفاقية السابقة لتشمؿ منشآت معالجة الوقود  1966وفي عاـ 

Plants  وأصبحت االتفاقيةINFCIRC / 66 / Rev . 1 عدلت االتفاقية  1968, وفي عاـ
 Conversion and Fuelمرة أخرى لتشمؿ منشآت تحويؿ وتصنيع الوقود النووي 

Fabrication Plants لكي تصبح االتفاقية INFCIRC / 66 / Rev.2))1. 
بعد دخوؿ معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية حيز التنفيذ بوقت قصير وبالتحديد في 

شكؿ مجمس المحافظيف لجنة لتقديـ المشورة لو بشأف المضاميف الخاصة باتفاؽ  5/3/1970
ضمانات يمكف ألي دولة غير نووية موقعة عمى ىذه المعاىدة أف تعقده مع الوكالة وفؽ 

أقر المجمس نموذج االتفاقات  1971وفي نيساف  .2( منيا1فقرة –أحكاـ ) المادة الثالثة 
               ً                                        نة المذكورة آنفا  تحت عنواف ) ىيكؿ ومضموف االتفاقات التي                          الذي تـ  وضعو مف قبؿ المج

وأصدره بالوثيقة  3تعقد بيف الوكالة والدوؿ بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية (
INFCIRC/153  حيث بدأت إدارة الوكالة  «الضمانات اإللزامية »أو ما يعرؼ بوثيقة

الدوؿ غير النووية الموقعة عمى معاىدة عدـ                ً                          باستخدامو أساسا  في مناقشة كافة العقود مع
, وتعتبر ىذه الوثيقة شاممة 4انتشار األسمحة النووية, وكذلؾ مع أعضاء معاىدة " تالتيمولكو"

                                                           
الييئة العربية لمطاقة الذرية في تونس, ىيئة الطاقة الذرية المصرية, وقائع اجتماع الخبراء حوؿ نظاـ  -1

 .87ص ,مرجع سبؽ ذكره ميمي,واإلقالضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى المستوييف القطري 
2-Ben Sanders, A Short History of Nuclear Non-Proliferation, op.cit, p12. 

3- Piet de Klerk, op.cit, p2. 

 .113ص ,مرجع سبؽ ذكره ميسوف عبد الغفور, -4
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تطبؽ عمى كافة المواد النووية المستخدمة في النشاطات النووية السممية لمدولة العضو في ) 
توصمت الوكالة الدولية إلى اتفاؽ مع  1972اـ وفي ع (.ةاتفاقية عدـ انتشار األسمحة النووي

لتطبيؽ نظاـ  (EURATOM الجماعة األوروبية لمطاقة الذرية)  دوؿ مجموعة اليوراتـو
                                                                                 الضمانات بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية, وأ نشئ في قسـ الضمانات بالوكالة 

ت الوكالة اإلطار ( وفي العاـ نفسو وضعEURATOMقسـ جديد أطمؽ عميو قسـ الػ )
 .1العاـ لمتوجييات الخاصة بإقامة نظاـ لمحماية الطبيعية عمى المنشآت النووية

بعد حرب الخميج الثانية وىزيمة العراؽ أماـ التحالؼ الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية 
رقـ  جرى دفع الوكالة الدولية تحت مظمة الشرعية الدولية وقرار مجمس األمف 1991عاـ 
وغيره مف القرارات الخاصة بالبرنامج النووي العراقي إلى ممارسة أنشطة  1991لعاـ  687

تحقؽ وتفتيش تخرج عف نطاؽ صالحيات الوكالة الممنوحة ليا بموجب نظاـ الضمانات 
النووية الشاممة, حيث قامت الوكالة بتدمير القدرات النووية العراقية بما في ذلؾ مراكز الطاقة 

التدريب  السممية, ومراكز ومعامؿ البحوث والتطوير العراقية, إضافة إلى مراكز الذرية
 .والقدرات الفنية األخرى

                              ً      ً                          ً                      وقد شكمت التجربة العراقية توجيا  جديدا  لدى الوكالة الدولية مبنيا  عمى أساس أف الرقابة 
ن ما يتعداىما إلى األنشطة النووية في                                                                        والتحكـ الدولييف ال يكوناف عمى المواد النووية فقط؛ وا 

الدوؿ الخاضعة لنظاـ الضمانات النووية الشاممة, حيث أبدت الوكالة الدولية حاجتيا إلى 
التوجو نحو تكامؿ تنفيذ الضمانات النووية عمى المواد النووية التي تعمف عنيا الدولة المعنية, 

ة النووية غير فؽ واألنشطمع إجراء تدابير أخرى تيدؼ إلى التأكد مف خموىا مف المرا
مجموعة  1992وكخطوة أولى فقد استصدر مجمس محافظي الوكالة الدولية في عاـ  .المعمنة

مف القرارات بغرض التأكد مف صحة واكتماؿ إعالف الدوؿ الخاضعة لنظاـ الضمانات 
غ , تتعمؽ تمؾ القرارات باإلجراءات التنفيذية مثؿ نظاـ اإلبال2الشاممة عمى المواد النووية فييا

                                                           
خبراء حوؿ نظاـ وقائع اجتماع ال المصرية,ىيئة الطاقة الذرية  تونس,الييئة العربية لمطاقة الذرية في  -1

 .89ص ,الضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى المستوييف القطري واإلقميمي, مرجع سبؽ ذكره
2-IAEA, General Conference, Strengthening the effectiveness and improving the 

efficiency of the safeguards system, Report by the Director General to the General 

Conference, Fortieth regular session Item 16 of the provisional agenda (GC (40)/l), the 

document GC (40)/17 23 August 1996, p 1. 
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                                                                           ً     عف مواد ومعدات غير نووية, وىو نظاـ جديد استحدثتو الوكالة ولـ يكف مف قبؿ جزءا  مف 
 .1النظاـ الدولي لمضمانات النووية وكذلؾ اإلبالغ عف معمومات التصميـ والتفتيشات الخاصة

وحاولت الوكالة في ىذه الفترة توسيع مفيـو عمميات التفتيش الخاصة االستثنائية والتحقؽ مف 
الخاصة باتفاقية  INFCIRC/153عمومات التصميمية مف خالؿ مراجعة الوثيقة الم

 الضمانات الشاممة.
طمب مجمس المحافظيف إلى المدير العاـ لموكالة تقديـ مقترحات واضحة  1993وفي عاـ 

, 2ومحددة لتقويـ وتطوير واختبار اإلجراءات الالزمة لتوطيد وتحسيف كفاءة نظاـ الضمانات
 1993يذا الطمب قدمت السكرتارية العامة لموكالة في شير كانوف األوؿ/ديسمبر واستجابة ل

                أف يتـ  التقويـ  –خالؿ عاميف اثنيف –الذي استيدؼ  3«2+93البرنامج  »بعنواف        ً مقترحا  
 المالي والفني والقانوني لقائمة مف اإلجراءات المقترحة لقياـ نظاـ وطيد ومجدي لمضمانات. 

مف المدير  1995لعاـ  GC(39)/RES/17العاـ لموكالة الدولية في قراره كما طمب المؤتمر 
بيدؼ  2+ 93العاـ االستمرار في تطوير اإلجراءات المنضوية ضمف مقترح البرنامج 

الوصوؿ إلى نظاـ فعاؿ وأكثر كفاءة ويغطي كافة المواد والنشاطات النووية السممية الموجودة 
. وقد تبمور ذلؾ في وثائؽ عديدة 4اقات ضمانات شاممةعمى إقميـ الدولة التي لدييا اتف

 Gov2807( والوثيقة 1995)آذار/مارس  Gov2778صدرت عف الوكالة منيا الوثيقة 
( التي مثمت اجتيادات 1996)أيار/مايو  Gov2863              ( ثـ  الوثيقة 1995)حزيراف/يونيو

المبادئ  نووية يقـو عمىسكرتارية الوكالة الدولية في بمورة نظاـ جديد وطيد لمضمانات ال
 :العامة الرئيسية اآلتية

 .توسيع معاينة المعمومات                        
  المادية.               زيادة المعاينة         
 .االستخداـ األمثؿ لمنظاـ الحالي                              

                                                           
 ذكره. مرجع سبؽ, سامية محمد عزت -1

2- IAEA , The Safeguards System of The International Atomic Energy Agency, p.4. 

3-IAEA ,General Conference, Strengthening the effectiveness and improving the 

efficiency of the safeguards system, op.cit , p 1. 
4
 - op.cit , p 2. 
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                                                                               وقد خمصت ىذه الوثيقة إلى أف  بعض التدابير المنصوص عمييا في إطار المبادئ العامة 
بؽ منحو ليا مف خالؿ الوثيقة السابقة تقع في إطار التخويؿ القانوني لموكالة السا

INFCIRC/153  الجزء األوؿ مف  »وأطمقت الوكالة عمى ىذه المجموعة مف التدابير اسـ
 .«2+93البرنامج 

, فقد أطمقت عمييا الوكالة 2+93أما التدابير األخرى خالؼ ذلؾ التي وردت في البرنامج 
ويؿ قانوني ه الحصوؿ عمى تخوىو يتطمب لتنفيذ ,«2+93الجزء الثاني مف البرنامج  »اسـ 

 1995, وبعاـ 2اتفاؽ أو بروتوكوؿ جديد يتطمبأي  1إضافي تمنحو الدولة المعنية لموكالة
 «.2+93البرنامج  »أقر مجمس المحافظيف التدابير المتعمقة بالجزء األوؿ مف 

مى أما المرحمة األخيرة مف مراحؿ تطور نظاـ الضمانات النووية فترتبط بحصوؿ الوكالة ع
 يتضمف( إضافي لضمانات بإصدار اتفاؽ )بروتوكوؿموافقة الدوؿ عمى استكماؿ ودعـ نظاـ ا

, 3األوؿ الثاني مف ىذا البرنامج يفالجزأوالمتضمنة « 2+93البرنامج  »التدابير الواردة في 
وقد استطاعت الوكالة الدولية التوصؿ إلى الصيغة النيائية لمشروع البروتوكوؿ اإلضافي 

وأقرىا مجمس المحافظيف في  1997في نيساف/أبريؿ  Gov24ج التي أقرتيا المجنة النموذ
في  1997, وصدر عف المؤتمر العاـ لموكالة الدولية في أيموؿ/سبتمبر 1997أيار/مايو  15

4نص الوثيقة
{ INFCIRC / 540 ( corrected) }. 

في الوكالة الدولية لمطاقة  تقع مسؤولية الضمانات النووية عمى عاتؽ إدارة الضمانات        أخيرا , 
الذرية في فيينا فيي الجية اإلدارية والتقنية المسؤولة عف كؿ أمر ذي صمة بيذا الموضوع 
ً                                                          الدولي الضخـ, ابتداء  مف وضع التصور الشامؿ في ضوء األىداؼ والمبادئ المحددة بكؿ                     

عداد تقارير توضوح واختيار إجراءا االستنتاجات بشكؿ األداء و                                        وتدابير التحقؽ وتنفيذىا وا 
 .منتظـ

                                                           
1-IAEA, International Atomic Energy Agency (IAEA), Department of Safeguards, 

Center for Nonproliferation Studies, P 1. 
2-World Nuclear Association (WNA), Safeguards to Prevent Nuclear Proliferation, 

(October 2007) www.wna.org . 
, وقائع اجتماع الخبراء حوؿ نظاـ ة العربية لمطاقة الذرية في تونس, ىيئة الطاقة الذرية المصريةالييئ -3

 .237-236ص ,, مرجع سبؽ ذكرهعمى المستوييف القطري واإلقميمي ي وأسموب تطبيقوالضمانات الدول
4
 -IAEA , The Safeguards System of The International Atomic Energy Agency, p.5. 

http://www.wna.org/
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                                                                                 إلى جانب ذلؾ فإف  إدارة الضمانات مطالبة باستمرار بالنيوض بمستوى األداء الوظيفي مف 
جميع جوانبو لبموغ اليدؼ النيائي المنشود بقدر متزايد مف الكفاءة والفعالية سنة وراء سنة, 

ات األداء الوظيفي؛ وتتفرع إدارة الضمانات إلى ستة شعب يعتمد بعضيا عمى بعض في فعالي
( شعب 3لذلؾ تعمؿ بتنسيؽ وثيؽ فيما بينيا, وتنقسـ الشعب إلى فئتيف األولى: تضـ )

                           ً                         ( شعب مساندة لمعمميات, ووفقا  لحسابات وتقديرات تتعمؽ 3عمميات, أما الثانية فتضـ )
ولى بتيسير سبؿ التنفيذ فقد بادرت اإلدارة بتجزئة دوؿ العالـ إلى ثالث مجموعات, بحيث تت

كؿ شعبة عمميات رئيسة مسؤولية تنفيذ الضمانات في مجموعة واحدة مف المجموعات الثالث 
عمى أف تتمسؾ شعب العمميات الثالث بمبدأ المساواة الفعمية في وضع إجراءات الضمانات 

, وسنتناوؿ دراسة وثائؽ الضمانات بشيء مف التفصيؿ في موضع 1وتنفيذىا دوف أدنى تفريؽ
 الدراسة.الحؽ مف ىذه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ذكره  , مرجع سبؽمد عثماف مميباريعبد الرحمف مح -1
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 الػرع الٌالث 

 ادلضامني السقادقة والػـقة لـظام ضؿانات الوكالة الدولقة لؾطاقة الذروة  

ً                                            أوال  : ادلضامني السقادقة لـظام الضؿانات الـوووة .    

                                                                                   إف  الغاية األساسية مف نظاـ الضمانات النووية ىو توفير توكيدات موثوقة لممجتمع الدولي 
, 1                                                                  نووية والمفردات األخرى الخاضعة لمضمانات ال ت حر ؼ أو ي ساء استعماليا              بأف  المواد ال

وبالنسبة لمدوؿ التي لدييا اتفاقات ضمانات شاممة نافذة توفير توكيدات موثوقة بعدـ وجود 
مواد وأنشطة نووية غير معمنة فيما يخص ىذه الدوؿ ككؿ ودعـ جيود المجتمع الدولي في 

 وعدـ االنتشار. إطار نزع السالح النووي
فيما يخص كؿ دولة تطبؽ  -وتقـو الوكالة في نياية كؿ عاـ باستخالص استنتاجات رقابية 

 .ح لموكالة فيما يتعمؽ بذلؾ العاـتستند إلى تقييـ جميع المعمومات التي تتا –فييا الضمانات 
وثوقة بشأف توكيدات موفيما يخص دولة لدييا اتفاؽ ضمانات شاممة تسعى الوكالة إلى توفير 

 :نقطتيف, ىما
                                                          إف  المواد النووية المعمنة مازالت في إطار األنشطة السممية. ♦
 .2                                             إن و ال توجد أية مواد أو أنشطة نووية غير معمنة ♦

لجنة استشارية معنية  »قرر مجمس محافظي الوكالة إنشاء  2005وفي حزيراف/يونيو 
, وواجب ىذه المجنة االستشارية ىو «اسيبالضمانات, والتحقؽ في إطار نظاـ الوكالة األس

 النظر في العمؿ والوسائؿ الكفيمة بتقوية نظاـ الضمانات.
يقاؼ انتشار                                                                                      والحقيقة أف  نظاـ الضمانات أ نشئ لتحقيؽ ىدؼ أساسي ىو المساعدة في منع وا 

قعت                                                                               األسمحة النووية, وليذا فإف  الدوؿ األعضاء في معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية و 
 .بمفيـو المعاىدة مع الوكالة ترتيبات الضمانات والتفتيش لكي تظير حسف نيتيا والتزاماتيا

                                                           
 1

-IAEA, The Safeguards System of The International Atomic Energy Agency. p.1 

.www.iaea.org, 
منشورات الوكالة الدولية لمطاقة , يناي, ف2005الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, التقرير السنوي لموكالة لعاـ  -2

 . GC(50) / 4, رقـ الوثيقة 93ص, 2005 ,الذرية
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                                                                                     إف  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية حاليا حاؿ أي منظمة أو ىيئة مف منظومات األمـ المتحدة 
ال تممؾ آليات لمنع أي خرؽ تكتشفو عند أي دولة عضو سوى اتخاذ إجراءات رسمية, إذ 

                                                    ً                          ب مف الدولة المعنية أف تكشؼ عف مخالفتيا وترسؿ تقريرا  عف العممية إلى مجمس األمفتطم
 والجمعية العامة لألمـ المتحدة.

كما يمكف لموكالة أف تمجأ إلى فرض حصار عمى المساعدات والتجييزات التي تحصؿ عمييا 
كف لموكالة أف تحيؿ كذلؾ يم الدولة مف الوكالة ناىيؾ عف حرمانيا مف عضويتيا وامتيازاتيا.

                                                                                   ً  الممؼ النووي لمدولة إلى مجمس األمف إذا رأت في استمرار مخالفة الدولة اللتزاماتيا تيديدا  
                                                              ً                  لألمف والسمـ الدولييف, عندئذ يقـو مجمس األمف بمعالجة الموضوع وفقا  لمفصؿ السابع مف 

لة في شير ميثاؽ األمـ المتحدة كما حدث مع برنامج إيراف النووي, حيث قامت الوكا
بإحالتو إلى مجمس األمف بعد توجيو عدة إنذارات إلى إيراف لإلجابة عمى  2006شباط/فبراير 

 كافة تساؤالت الوكالة حوؿ سممية برنامجيا النووي.
 :1ويمكف تحديد األىداؼ السياسية لنظاـ الضمانات النووية بعدة أىداؼ أىميا

تزاماتيا بعدـ االنتشار النووي وتمتـز باالستخداـ                                        طمأنة المجتمع الدولي بأف  الدوؿ تطبؽ ال -1
 السممي لمطاقة النووية.

 .اج مواد عسكرية أو متفجرات نوويةمنع أية مادة خاضعة لمرقابة مف التحويؿ إلنت -2
منع إساءة استخداـ المواد الخاضعة لمرقابة بيدؼ إنتاج مواد نووية غير خاضعة  -3

 .2لمرقابة
في مواقؼ الحكومات تجاه نظاـ الضمانات, وكذلؾ في مواقفيا  وقد حدثت تطورات كبيرة

التي اتخذتيا مف ىذا النظاـ في مجمس محافظي الوكالة, فالواليات المتحدة األمريكية تعتبر 
                                               ً     ً                             المؤيد الرئيس ليذا النظاـ, وقد كانت والتزاؿ نصيرا  قويا  لو, ألن يا ىي التي خمقت ىذا 

لسيطرة عمى تطور ونقؿ التقنية النووية, يدعميا بذلؾ النظاـ, وأرادت مف خاللو فرض ا
تي تدور في فمؾ الواليات وبشكؿ فعاؿ المممكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وغيرىا مف الدوؿ ال

 .المتحدة

                                                           
 .177ص ,ذكره مرجع سبؽميسوف عبد الغفور,  -1

2
-Jan Lodding and Bernardo Ribeiro , op.cit , p.10. 
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             لقناعتو بأف   1963                                                                 كما أف  االتحاد السوفييتي )آنذاؾ( دعـ ىذا النظاـ بشكؿ تاـ منذ عاـ 
ولية لضماف استخداـ الطاقة النووية لألغراض السممية, إضافة ىذه النظاـ ىو أفضؿ صيغة د

 .1إلى رغبتو في عدـ إبقاء الواليات المتحدة وخمفائيا مسيطريف عمى ىذا النظاـ الدولي
                                                                  / فإف  موقفيا مف نظاـ الضمانات متغير, ويعتمد عمى مدى ارتباط دوليا 77أما مجموعة الػ /

ة, فيناؾ مجموعة الدوؿ والتي تبني محطات نووية ميمة بمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووي
تعارض أي تطور لنظاـ الضمانات )اليند , باكستاف(, أما أغمب الدوؿ النامية المتبقية في 

/ فميا اىتمامات في مسائؿ أخرى تعطييا األولوية عمى موضوع الضمانات 77مجموعة الػ /
 .لقضايا السياسيةدات الفنية, أو امثؿ موضوع حجـ ميزانية المساع

                                    , لذا فيي ترى أف  الحظر النووي بعيد ه الدوؿ ال تمتمؾ برامج نووية                    كما أف  الكثير مف ىذ
    عنيا وال تنظر إلى الموضوع باالىتماـ نفسو الذي توليو إياه الدوؿ التي تمتمؾ برامج 

االستخداـ نووية؛ بؿ تسعى إلى الحصوؿ عمى المساعدات في الحقؿ النووي الستثماره في 
السممي لمطاقة الذرية في الجوانب االقتصادية واالجتماعية, فالمخاطر التي تخشاىا تأتي مف 
االنتشار النووي ومف فجوة التخمؼ في ىذه التقنية ومف وضعيا السياسي بيف الكتؿ الدولية 

 .اإلقميمية والقوى الموجودة فييا والصراعات
يوفر نظاـ  1957وكالة الدولية لمطاقة الذرية عاـ                                   وتجدر اإلشارة إلى أن و منذ تأسيس ال

ضماناتيا أداة ال غنى عنيا لمنع االنتشار النووي, وتحقيؽ التعاوف النووي السممي بيدؼ 
                                                                          ً      ً  تزويد المجتمع الدولي بتأكيد موثوؽ بعدـ تحريؼ أي مواد نووية مستخدمة استخداما  سمميا  

 خرى.نحو صنع أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة نووية أ
                                                                               باإلضافة إلى ذلؾ فإف  الوكالة مف خالؿ نظاـ ضماناتيا تتولى ميمة التحقؽ مف االمتثاؿ 
لمتعيدات التي تنطوي عمييا في سياؽ شتى المعاىدات اإلقميمية المنشئة لممناطؽ الخالية مف 

وىناؾ نداءات بتوسيع نطاؽ االنضماـ التفاقات الضمانات والبروتوكوالت  األسمحة النووية.
اإلضافية صدرت في قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة ومف الدوؿ األطراؼ في معاىدة 

ومف الدوؿ  2000عدـ االنتشار في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاىدة في عاـ 
 .في قرارات المؤتمر العاـ لموكالةاألعضاء في الوكالة 

                                                           
 . 184ص ,مرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -1
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 2001أيموؿ/سبتمبر  11ة األمريكية في وقد أدت األحداث التي وقعت في الواليات المتحد
إلى تركيز انتباه الدوؿ عمى أىمية منع أي إساءة استخداـ ذات طابع إرىابي أو إجرامي آخر 
لمواد نووية أو ما إلى ذلؾ, ويشكؿ نظاـ ضمانات الوكالة وما يتعمؽ بو مف تدابير محمية 

انات الوكالة ال يمكنيا وحدىا أف     ً       ً                                        حاجزا  وقائيا  مف تمؾ التيديدات, لكف مف المؤكد أف  ضم
 تكفؿ الحماية المادية لممواد النووية والمواد المشعة األخرى أو لممرافؽ النووية مف اإلرىابييف. 
فالدوؿ ىي المسؤولة عف اتخاذ كؿ ما يمـز مف تدابير األماف واألمف وكفالة فرض رقابة وافية 

ع الوكالة الدولية لمنع انحراؼ المواد النووية عمى مثؿ ىذه المواد والمرافؽ, وضرورة التعاوف م
وعدـ إخفاء مواد ونشاطات نووية غير مصرح بيا عمى أراضييا, أو تحت سمطتيا أو 

 .1سيطرتيا في أي مكاف وتعزيز فعالية السيطرة الوطنية عمى المواد والنشاطات النووية كافة
موجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة ونتيجة لمدور التحققي الذي يؤديو نظاـ ضمانات الوكالة ب

                                 ً                                                   النووية, فإف  ىذا النظاـ يشكؿ جزءا  ال غنى عنو في النظاـ الدولي الرامي إلى منع انتشار 
األسمحة النووية, ويساىـ بشكؿ كبير في الجيود الرامية إلى مكافحة اإلرىاب النووي, وقياـ 

يدعـ قدرتيا عمى اإلسياـ في كؿ دولة مف الدوؿ بإنفاذ اتفاؽ ضمانات وبروتوكوؿ إضافي 
, 2الجيود المتعددة األطراؼ الرامية إلى تحقيؽ نزع السالح النووي ومنع االنتشار النووي

                                                                                 وعميو فإف  جميع الدوؿ غير الحائزة ألسمحة نووية األطراؼ في معاىدة عدـ انتشار األسمحة 
تعقده مع الوكالة الدولية  النووية ممزمة بمقتضى القانوف الدولي بإنفاذ اتفاؽ ضمانات شاممة

 لمطاقة الذرية.
ويجسد البروتوكوؿ اإلضافي النموذجي وسائؿ جديدة وقوية لمساعدة الوكالة عمى التحقؽ مف 
االمتثاؿ اللتزامات عدـ االنتشار النووي لمدوؿ ويوفر مع اتفاؽ الضمانات ذي الصمة أكمؿ 

لنووية وأرصدتيا منيا واألنشطة                ً                                  صورة ممكنة عمميا  عف إنتاج الدوؿ لممواد المصدرية ا
                               ً                                                     المتعمقة بمعالجة مواد نووية الحقا  )سواء لالستخداـ النووي أـ غير النووي( وعناصر البنية 

 .ووي الراىنة أو المزمعة في الدوؿالتي تدعـ دورة الوقود الن األساسية
ة التي وقد عبرت الوثائؽ الختامية لمؤتمرات استعراض معاىدة عدـ االنتشار عف األىمي

تعمقيا الدوؿ عمى ىذه المتطمبات, وتسعى الوكالة في تنفيذىا لمضمانات إلى استيفاء ىذه 
                                                           

1
-Jan Lodding and Bernardo Ribeiro , op.cit . p.1. 

 . 8, صذكره , مرجع سبؽياف لودينغ -2
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المتطمبات ومواءمتيا مع الظروؼ الجديدة والمتغيرة, وتجنب التدخؿ غير الضروري في 
األنشطة النووية السممية لمدوؿ, وحماية األسرار التجارية والصناعية والمعمومات السرية 

, وتركيز التحقؽ عمى المواد 1التي تصؿ إلى عمميا خالؿ تنفيذىا ىذه الضماناتاألخرى 
                                     , ذلؾ ألف  دور الوكالة الدولية لمطاقة 2النووية التي يمكف استخداميا في األسمحة النووية

الذرية ىو تحسيف مساىمة الطاقة النووية في السمـ واالزدىار في العالـ, وضماف عدـ تحويؿ 
والمساعدات التي تقدميا لمدوؿ إلى األسمحة النووية أو أية متفجرات نووية  المواد النووية

                                                       ً                           أخرى, والتزاـ الدوؿ باالستخداـ السممي لمطاقة النووية وفقا  لمبادئ معاىدة عدـ انتشار 
 .3األسمحة النووية

     ً                                          ثانقا  : ادلضامني الػـقة لـظام الضؿانات الـوووة :

لنووية لموكالة الدولية لمطاقة الذرية ىو منع استخداـ المواد                                 إف  اليدؼ الفني لنظاـ الضمانات ا
النووية أو تحويؿ المعونة المقدمة مف الوكالة الدولية لألغراض العسكرية ومساعدة الدوؿ في 

 ترسيخ توجياتيا السممية ومراقبة ىذا التوجو لمنع انتشار األسمحة النووية.
لة الدولية عمى بذؿ طاقتيا لمتأكد مف عدـ وفي إشارة إلى أىمية ىذا اليدؼ أكدت الوكا

استخداـ المعونة المقدمة منيا لخدمة األغراض العسكرية, ويعتبر ىذا اليدؼ أكثر صعوبة 
                                                ً      ً                  ً      مف اليدؼ األساسي, ويزيد مف صعوبة تحقيؽ اليدفيف معا , خاصة  وأف  ىناؾ ارتباطا  بيف 

فاقات محددة في ىذا المجاؿ الجانب العسكري والجانب األمني, ورفض بعض الدوؿ عقد ات
 .4بمبرر االختالؼ في طبيعة مقتضيات األمف بيف الدوؿ

ة تتبع جممة                                                                          وفي سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ الفني لنظاـ الضمانات النووية فإف  الوكالة الدولي
 :مف اإلجراءات, أىميا

والمواد  وضع وتطبيؽ الضمانات الرامية إلى تأميف استخداـ المواد االنشطارية الخاصة -1
والخدمات والمعدات والمنشآت والمعمومات المقدمة مف الوكالة, أو بناء عمى طمبيا,   األخرى

                                                           
1-IAEA, The structure and content of agreements between the Agency and states 

required in connection with the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 

international, op.cit, paragraph 5 ,p 2. 
2- NPT / CONF. 2000 / 9. P 22. 
3- Jan Lodding and Bernardo Ribeiro , op.cit . p 2.  

 .125ص ,ذكرهمرجع سبؽ  محمد عبد اهلل نعماف, -4
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أو تحت إشرافيا, أو رقابتيا بما فيو خدمة لألغراض العسكرية وتطبيؽ ىذه الضمانات عمى 
 أي اتفاؽ ثنائي أو متعدد األطراؼ بناء عمى طمب ىذا االتفاؽ أو أطرافو أو عمى أي نشاط

 .امف نشاطات دولة ما في ميداف الطاقة النووية بناء عمى طمبي
فرض الرقابة عمى استخداـ المواد االنشطارية الخاصة التي تمنحيا وذلؾ لضماف  -2

 .السممية فقط ضاستخداميا في األغرا
حصوؿ الوكالة عمى تعيدات مف الدولة أو الدوؿ األعضاء بعدـ استخداميا المساعدة  -3

خضاع المشروع لما ينطبؽ عميو ويحدده المقدمة إل                                                                         ييا بما فيو خدمة لألغراض العسكرية, وا 
 االتفاؽ مف الضمانات المناسبة والالزمة لكؿ حالة.

ولكي تتمكف الوكالة مف الحركة والعمؿ الجاد دوف عوائؽ فنية وبما يضمف ليا السيطرة عمى 
(  7–ة في مادتو الثالثة )فقرة ألؼ عممياتيا وتحقيؽ أىدافيا, فقد نص النظاـ األساسي لموكال

                                                                الوكالة( أو ت نشئ أي مرافؽ وتجييزات ومعدات مفيدة في اضطالعيا بما تحتاز ) »عمى أف 
خولتو مف وظائؼ, حيثما تكوف المرافؽ والتجييزات والمعدات المتاحة ليا بطريقة أخرى في 

 .«عتبرىا غير مرضيةفرة إال بشروط تالمنطقة المعنية غير وافية بالغرض أو غير متوا
كما الـز النظاـ األساسي لموكالة الدولية عند خزف المواد االنشطارية الخاصة الموجودة في 
                                     ً        ً                                        حيازتيا مراعاة توزيع ىذه المواد توزيعا  جغرافيا  يحوؿ دوف تركيز كميات كبيرة منيا في أي 

     ألية دولة عضو  وقد أعطى النظاـ األساسي لموكالة الحؽ .1بمد أو أية منطقة في العالـ
ة منيا وشكميا في أي وقت أف تغير بموافقة مجمس المحافظيف كميات المواد المقدم »

                                                                           , وذلؾ باعتبار أف  ذلؾ الحؽ يدخؿ في صميـ إرادتيا باتخاذ قرارىا المستقؿ دوف «وتركيبيا
 ضغوط أو إمالء , ويشجع العديد مف الدوؿ عمى التعاوف مع الوكالة دوف تحفظ.

الجوانب الفنية التي يتوجب عمى الوكالة مراعاتيا عند ممارستيا مياميا, القياـ بخزف ومف 
 :2المواد الموجودة بحوزتيا لتأميف سالمتيا مما يأتي

 العوارض الجوية. -1
 ترخيص.النقؿ أو التحويؿ دوف  -2
 األضرار أو التمؼ بما في ذلؾ أعماؿ التخزيف. -3

                                                           
 حاء ( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية . المادة التاسعة ) فقرة -1
 .128ص, مرجع سبؽ ذكرهمحمد عبد اهلل نعماف,  -2
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 القيري.االستيالء  -4
 :1                                      ً          ـو بتممؾ أو إقامة أو اتخاذ ما تراه الزما  مما يأتيكما تق -5

 .اآلالت والمعدات والمنشآت الالزمة لتسمـ المواد وخزنيا وتوزيعيا                                                            
 وسائؿ الصيانة             .  
 .التدابير الصحية والوقائية الكافية                                   
  ومعاينتيا.                                              مختبرات المراقبة الالزمة لتحميؿ المواد الواردة           
 يف الالزميف لمقياـ بما سبؽ.                               المنشآت الالزمة لسكف وعمؿ الموظف                           

كذلؾ تقـو الوكالة بنقؿ المواد االنشطارية الخاصة مف مكاف خزنيا إلى الدولة التي تطمبيا 
مع التكفؿ بشرط سالمة كؿ شحنة مطموبة بما يتفؽ مع القواعد الصحية والوقائية المطبقة, 

حافظي الوكالة قبؿ الموافقة                            ىاء( فأن و يتوجب عمى مجمس مفقرة  ً                       قا  لممادة الحادية عشرة )ووف
 عمى أي مشروع أف يأخذ بعيف االعتبار المسائؿ اآلتية :

 فائدة المشروع بما في ذلؾ إمكانيات تحقيقو مف وجية النظر العممية والتقنية. -1
 كفاية الخطط واألمواؿ والفنييف لضماف حسف تنفيذ المشروع. -2
 مف أجؿ مناولة المواد وخزنيا وتشغيؿ المرافؽ.كفاية القواعد الصحية والوقائية المقترحة  -3
عدـ استطاعة العضو أو مجموعة األعضاء المتقدمة بالطمب تأميف األمواؿ والمواد  -4

 والمرافؽ والمعدات والخدمات الالزمة.
 العدؿ في توزيع المواد والموارد األخرى المتوفرة لموكالة. -5
 .لعالـاجات المناطؽ المتخمفة في اخصوصية احتي -6
 .عكافة األمور األخرى ذات الصمة بالموضو  -7

                                                                                   وبعد موافقة الوكالة عمى مشروع ما, فإن يا تقـو بعقد اتفاؽ مع العضو أو مجموعة األعضاء 
 :2المتقدميف بطمب إنشاء ىذا المشروع بحيث يشتمؿ ىذا االتفاؽ عمى ما يأتي

مواد أخرى تدعو الحاجة  النص عمى أف تخصص لممشروع أي مواد انشطارية خاصة أو -1
 إلييا.

                                                           
 ) فقرة طاء ( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية . المادة التاسعة -1
 الذرية.قة ( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطااوالمادة الحادية عشرة ) فقرة و  -2
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النص عمى نقؿ المواد االنشطارية الخاصة مف المكاف المخزونة فيو سواء كانت في  -2
عيدة الوكالة أـ في عيدة الدولة العضو التي تضعيا تحت تصرؼ الوكالة الستخداميا في 
ؿ مشاريعيا إلى العضو أو مجموعة األعضاء التي عرضت المشروع, وذلؾ بشروط تكف

 سالمة أي أنشطة مطموبة وتفي بقواعد الصحة والسالمة السارية.
تحديد األحكاـ والشروط السيما الرسـو التي بموجبيا تقدـ الوكالة أي مواد وخدمات  -3

ومعدات ومرافؽ وكذلؾ إذا كاف أحد األعضاء ىو الذي سيقدـ أي مف ىذه المواد والخدمات 
                                                لتي تـ  ترتيبيا بيف العضو أو مجموعة األعضاء التي والمعدات والمرافؽ واألحكاـ والشروط ا
 عرضت المشروع وبيف العضو المورد.

 المشروع:تعيد العضو أو مجموعة األعضاء التي عرضت  -4
 بعدـ استخداـ المساعدة المقدمة عمى نحو يخدـ أي غرض عسكري. -
نات ( مع تحديد الضما12إخضاع المشروع لمضمانات المنصوص عمييا في المادة ) -

 ذات الصمة في االتفاؽ.
األعضاء المعنييف  والنص عمى أحكاـ مناسبة بشأف حقوؽ ومصالح الوكالة والعضو أ -5

في أي اختراعات, أو اكتشافات تنجـ عف المشروع, أو أي براءات اختراع خاصة بيا تنجـ 
 عنو.

 أف ينص االتفاؽ عمى أحكاـ مناسبة بشأف تسوية المنازعات. -6
 أخرى.                ً           ما قد يكوف مناسبا  مف أحكاـ أف يتضمف  -7

كما تطبؽ ىذه األحكاـ عند االقتضاء عمى أي طمب يتناوؿ مواد أو خدمات أو مرافؽ أو 
 .1معدات ويتصؿ بمشروع قائـ

                                                                                   والحقيقة أف  إجراءات تنفيذ الضمانات النووية ترتكز عمى أساس مبدأ التحقؽ, أي استخداـ 
اؿ ودقة المعمومات والبيانات عف كمية وأنواع الوسائؿ الفنية لمتأكد مف صدؽ واكتم

ومواصفات المواد النووية, والمعدات والمنشآت في المؤسسات الخاصة لنظاـ الضمانات 
مقوانيف والتعميمات المنظمة                                                        ً   النووية والتأكد مف حسف استخداميا حسب األىداؼ المحددة تبعا  ل

 .لذلؾ

                                                           
 الذرية.المادة الحادية عشرة ) فقرة زاي( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة  -1
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 :1وتشتمؿ أعماؿ التحقؽ عمى اآلتي
عة البيانات والمعمومات المتعمقة بالتصميمات الخاصة بالمنشآت النووية فحص ومراج◄ 

ومواصفاتيا, والتقارير الخاصة بتشغيؿ المنشأة, وبمحاسبات المواد النووية المتداولة فييا, 
وىي التقارير التي توضح تسجيؿ المخزوف مف المواد النووية وكمياتيا وأنواعيا والكميات 

يا وحركة تمؾ المواد مف منطقة إلى أخرى, وكذلؾ المعمومات المستوردة والمصدرة من
والبيانات الخاصة بنقؿ تمؾ المواد خارج المنشأة النووية, وتشتمؿ أعماؿ التحقؽ كذلؾ عمى 

 المستندات القانونية الدالة عمى المعمومات والبيانات والتقارير.
زيارات المنشاة النووية  مثؿ:جمع المعمومات مف خالؿ القياـ باألعماؿ واألنشطة,  ◄

بغرض التحقؽ مف معمومات التصميـ, وفحص ومراجعة الدفاتر والسجالت والتقارير لمتحقؽ 
جراء الجرد المادي عميو, وتطبيؽ وسائؿ االحتواء والمراقبة,                                                                                      مف مخزوف المواد النووية, وا 

 .لنووية في المنشأة أثناء التشغيؿومراقبة حركة المواد ا
ت والبيانات المقدمة عف المنشأة النووية, وذلؾ بغرض التأكد مف اكتماليا تقييـ المعموما ◄

ودقتيا وصالحيتيا وتقييـ فاعمية أنشطة التحقؽ والتفتيش, ونتائج تمؾ األنشطة مف الناحية 
 الفنية لموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ نظاـ الضمانات النووية.
د النووية تتـ بوسائؿ عديدة يجري                                                 وتجدر اإلشارة إلى أف  إجراءات التحقؽ المادي لمموا

 :ومن ىذه اإلجراءاتتحسينيا وتطويرىا مع تطور التقنيات النووية , 
التحقؽ مف ىوية المواد النووية عمى ىيئة قضباف الوقود أو مجموعات الوقود النووية,  -1

حيث يتـ التعرؼ عمييا مف خالؿ أرقاـ خاصة محفورة في الغالؼ المعدني الذي بداخمو 
وقود النووي, وذلؾ إما بالعيف المجردة كما في حالة الوقود غير المشع أو باستخداـ أحد ال

 .ية, كما في حالة الوقود المستيمؾأجيزة الكشؼ عف األشعة الضوئ
تقدير الوزف, حيث تجري عمميات وزف المواد النووية لتقدير كمياتيا باستخداـ الموازيف  -2

زف حتى جزء مف المميوف يمكنيا تقدير الو لكترونية فائقة الدقة )وازيف اإلالحساسة المختمفة والم
 ( وغيرىا مف الموازيف.مف الغراـ

                                                           
 ذكره. سامية محمد عزت, مرجع سبؽ -1
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                                                                               قياس الحجـ, وذلؾ لممواد النووية التي تكوف م ذابة عمى شكؿ محاليؿ كيميائية, مثؿ:  -3
حموؿ, نترات اليورانيـو ونترات البموتونيـو لمعرفة نسبة تركيز المادة النووية المذابة في الم

 .المحموؿ بدقة تامة حيث يمـز قياس كثافة ودرجة حرارة
االختبار بالطرؽ التدميرية, ويتـ ذلؾ بأخذ عينات مف المواد النووية وتحميميا بالوسائؿ  -4

الكيميائية العادية ولتقدير كمية المواد النووية في العينة يمـز تقدير الوزف بدقة عالية سواء 
 .المأخوذة منيا العينةأو لمكمية  لمعينة ذاتيا

القياس بالطرؽ غير التدميرية, وفي ىذه الحالة تجري القياسات دوف إحداث أي تمؼ أو  -5
                                                                         ً            فقداف في كمية المواد النووية التي تحتوييا العينة, وتيدؼ ىذه القياسات أساسا  إلى تقدير 

مادة النووية النسبة المئوية اإلثراء في اليورانيـو وتقدير النسبة المئوية لمعناصر التي تحتوييا ال
                                 ً                                             لمنظائر األخرى القابمة لالنشطار خاصة , والتي تتولد مف خالؿ التفاعالت النووية أثناء 

 عمميات تشغيؿ الوقود النووي في المفاعالت النووية وعمميات تشعيع الوقود.
قياس الطاقة مراجعة حالة االتزاف النيائي لكميات المواد النووية في المنشأة, ويتـ ذلؾ ب -6

لؾ مف                                                                            المنطمقة, وقياس نواتج االنشطار النووي, ومف ثـ  تقدير نسبة االحتراؽ فيو وغير ذ
 .المعمومات الفنية والعممية

طرؽ االحتواء والمراقبة, حيث تستخدـ أجيزة ومعدات خاصة لرصد ومعرفة أي تغيير  -7
                      ة في منطقة محددة, ثـ  يكوف قد حدث في كميات المواد النووية الموضوعة تحت المراقب

يا ووضع األختاـ القانونية عمييا بحيث يمكف كشؼ أية عمميات نقؿ أو تحريؾ لممواد ئاحتوا
 .نوني أو في أي موقع داخؿ المنشأة                                النووية تكوف قد تم ت بشكؿ غير قا

 وتعتبر أعماؿ المحاسبات والحصر والجرد والتحقؽ مف المواد النووية بمثابة حجر الزاوية في
النظاـ الدولي لمضمانات النووية الذي تقـو بتنفيذه الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, وتجري بشكؿ 

مستمر أعماؿ التطوير والتحسيف في ىذا النظاـ حتى يتواكب مع التقدـ السريع في الحقؿ   
النووي, وعمى وجو الخصوص في مجاؿ المواد النووية, وذلؾ عف طريؽ إدخاؿ أساليب 

جديدة فيما يتعمؽ بالكشؼ عف تحويؿ المواد النووية الخاضعة لمضمانات, ونتيجة وتقنيات 
لذلؾ التطوير فقد تحققت في الواقع تحسينات كبيرة في فعالية وكفاءة النظاـ الدولي 

 . ت الغالبية العظمى مف دوؿ العالـلمضمانات النووية, واتسعت رقعة التنفيذ حتى شمم
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                                                       طرأت عمى النظاـ الدولي لمضمانات النووية, إال أف  عمميات الحقيقة رغـ التطورات التي 
                            ً                                                     االنتشار النووي لـ تتوقؼ, خاصة  منذ بدأ سرياف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية؛ بؿ 
عمى النقيض مف ذلؾ فقد ازداد عدد الدوؿ التي تسعى إلى الوصوؿ إلى عتبة القدرات 

الية النظاـ الدولي لمضمانات النووية الذي تنفذه النووية, وىو ما أثار تساؤالت حوؿ مدى فع
 الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

" بإعالنو في محمد البرادعيوقد فاجأ العالـ مدير عاـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الدكتور " 
                                                      بعد أسبوع واحد مف إجراء التجربة النووية الكورية بػأف   2006منتصؼ تشريف األوؿ/أكتوبر 

إذا       «                  ً خالؿ فترة قصيرة جدا   »قد تقدـ عمى تطوير أسمحة نووية  1( دولة في العالـ30ؾ )ىنا
ذا كانت كوريا الشمالية قد أصبحت                                                                                   لـ يطبؽ نظاـ حقيقي وفعاؿ لمنع االنتشار النووي. وا 
ي                                          ً       ً      ً                                  الدولة التاسعة في العالـ التي تمتمؾ " عمنا  " سالحا  نوويا , فإف  ىناؾ العديد مف البمداف الت

 . عمى حد تعبيره «  ً             ً دوال  نووية نظريا  »  "البرادعييعتبرىا " 
                                                                                    ً  حيث بدأت البرازيؿ بالفعؿ برنامجيا لتخصيب اليورانيـو وكذلؾ إيراف, كما ي عتقد بأف  عددا  
آخر مف الدوؿ, مثؿ : كوريا الجنوبية والياباف والمممكة العربية السعودية ومصر لدييا القدرة 

 .2وقد تكوف لدييا الرغبة( عمى تطوير أسمحة نوويةة الدولية )في تقدير مدير الوكال
                                                           

دولة لدييا تقنيات إنتاج األسمحة النووية وحذروا مف  (49)ىذا العدد قد يصؿ إلى            ف عمى أف  و خبراء آخر أكد  -1
نحف نعتمد  )الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  في مسؤوؿقد أفاد و  لذلؾ,العالمية نتيجة  احتماالت تصاعد التوترات

دراكيا بمسؤولية األمف الدولي وىي مسؤولية خاضعة لمتغير  (عمى النوايا الحسنة ليذه الدوؿ                                                                           وعمى مدى تقديرىا وا 
وسط التي تشير إلى بدء العصر وقد تزامنت ىذه التصريحات مع تصاعد التيديدات في آسيا والشرؽ األ ,السريع

 النووي الثاني .
بجرأة أكبر إلى عدـ االلتزاـ بالقيود الحالية المفروضة عمى ستسعى الدوؿ       بأف  التسمح في مجاؿ ويقوؿ خبراء 

ويتوقع الخبراء أف يتسع معدؿ انتشار الطاقة النووية بمقدار الضعؼ وىو ما , امتالؾ األسمحة والتقنيات النووية 
ح لمزيد مف الدوؿ فرصة بناء المفاعالت النووية لتوليد الطاقة , وىذه التجييزات يمكف تحويميا ببعض الجيد سيتي

انتشار األسمحة  بدراف,شوقي محمد  :انظرإلنتاج الوقود الالـز لصنع القنبمة النووية. لممزيد مف ىذه التحميالت 
 . 1/3/2007تاريخ ,  299العدد  الوطني , مجمة الحرس , الذرية والنووية في ظؿ العقوبات الدولية

األرجنتيف                                      ً        البرازيؿ استأنفت برنامج التخصيب مؤخرا , وأف                                            ذكرت صحيفة لوس أنجميس تايمز األمريكية أف   -2
التي تمتمؾ كمية كبيرة مف اليورانيـو الطبيعي  أسترالياأف                                               ً وجنوب أفريقيا ميمتاف بالقياـ بنفس العمؿ موضحة  

مقالة  16/10/2006تاريخ  1947راجع صحيفة عكاظ السعودية, العدد  ,                    ً برنامج التخصيب قريبا   تقترب مف بدء
 .وانييار ضوابط اإللزاـ الدولية"بعنواف " الوكالة الدولية عاجزة عف تطبيؽ معاىدة عدة االنتشار 
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         ن و      إ" في ىذا الصدد عندما قاؿ البرادعيخاص ما تضمنو تصريح "  ووكاف الالفت عمى نح
                                         ً     ً                                    ً  ) مف سوء الحظ أف  المناخ السياسي ليس مناخا  آمنا  ... فيناؾ الكثير مف اإلغراءات(, أيضا  

نع الوقود النووي يخمؽ العديد مف التحديات الجديدة لموكالة         " بأف  صالبرادعياعترؼ "
                        ً                                                        ولممجتمع الدولي ككؿ, خاصة  أف  الوقت المطموب لتحويؿ المواد االنشطارية مف االستخداـ 

 . 1                                                 ً السممي إلى االستخداـ في التفجيرات النووية قصير جدا  
ضافة إلى فشؿ الدوؿ                                       أف  ذلؾ القصور والنقص في األمف الدولي إ » البرادعي"" واعتبر

كما تقتضي روح  – النووية الحالية في اتخاذ خطوات جادة باتجاه تفكيؾ ترسانتيا النووية
جعؿ مف العسير لمغاية إقناع الدوؿ األخرى بأال تعمؿ عمى  –النظاـ العالمي لحظر االنتشار 
 .«2تطوير برامج نووية خاصة بيا

   ً                                        البا  ما تؤكد عمى عدـ وجود نقاط ضعؼ في نظاـ                                       إال أف  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية غ
                                                                                     ضماناتيا, وأن يا تقـو بمياميا عمى أكمؿ وجو بموجب االتفاقيات التي تعقد فيما بينيا وبيف 

ذا ما وجدت حالة خرؽ كبيرة أو ميمة فإف  ذلؾ ال يع                            ني ثم ة  خمؿ في النظاـ بحد                                                          الدوؿ, وا 
ؿ ومدى احتراميا اللتزاماتيا, كأف تقـو بعممية                                      ؛ إن ما الخمؿ يكمف في نوايا تمؾ الدو ذاتو

                 ً                                                              التحويؿ التي غالبا  ما تجري بصورة سرية في مواقع لـ تكشؼ الدولة عنيا لموكالة كما 
تفرضو عمييا التزاماتيا بموجب المعاىدات واالتفاقيات التي انضمت إلييا وتعيدت باحتراـ 

في إطار سعييا لتطوير نظاـ الضمانات                                ً       ً لذلؾ طرحت الوكالة الدولية توجيا  جديدا   .3أحكاميا
ن ما              ً                                                                                 النووية مبنيا  عمى أساس أف  الرقابة والتحكـ الدولييف ال يكوناف عمى المواد النووية فقط, وا 
يجب أف يتعداىما إلى األنشطة النووية في الدوؿ الخاضعة لنظاـ الضمانات النووية الشاممة, 

متوجو نحو تكامؿ تنفيذ الضمانات النووية عمى المواد وقد أشارت الوكالة الدولية إلى حاجتيا ل
خموىا مف  فالنووية التي تعمف عنيا الدولة المعنية مع إجراء تدابير أخرى تيدؼ إلى التأكد م

 . 4ةالمرافؽ واألنشطة النووية غير المعمن

                                                           
1
-Robert Zarate, The NPT, IAEA Safeguards and Peaceful Nuclear Energy: An 

“Inalienable Right,” But Precisely To What? , Nonproliferation Policy Education 

Center, January 2007 (Revised September 2007, p 2. 
 .148 ص ,مرجع سبؽ ذكره أحمد,محمود  -2
 .188ص ,مرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -3
 ذكره. مرجع سبؽ عزت,سامية محمد  -4
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ات أغمبيا                                                                              الواقع أف  نظاـ ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قد تعرض لكثير مف االنتقاد
                                                                              مبنية عمى توقعات غير مقبولة مف وجية نظر الوكالة, حيث ا تيـ النظاـ بالضعؼ وعدـ 
إمكانية التحقؽ مف وجود تحويؿ لممواد النووية لألغراض العسكرية, وىو ما استندت إليو 

             ً         الذي كاف مبنيا  عمى شؾ  1981إسرائيؿ خالؿ عدوانيا عمى المفاعؿ النووي العراقي عاـ 
                                                                     ً            بنوايا العراؽ تجاه التحويؿ, وليس لقيامو بالعممية الفعمية بالتحويؿ خاصة  وأف  جميع  إسرائيؿ

المنشآت النووية العراقية كانت خاضعة لضمانات الوكالة الدولية, وىو األساس ذاتو الذي 
 .20031استندت إليو الواليات المتحدة األمريكية لشف عدوانيا عمى العراؽ واحتاللو عاـ 

                                                                     ن و ال يوجد ضمانات يمكنيا منع االنتشار النووي, كما ال يوجد نظاـ لمسيطرة قوؿ إويمكف ال
                                                                                  عمى التسمح يمكنو بالقوة تأميف ذلؾ, فنظاـ الضمانات النووية يمكنو إعطاء الضماف بأف  
المواد النووية تستخدـ في دورة وقود سممية, وفي حاؿ وجود تحويؿ لمواد أو خرؽ التفاقية 

ـ المدير العاـ لموكالة برفع تقرير بذلؾ إلى مجمس المحافظيف الذي ينظر في الضمانات يقو 
ذا ما ثبت ذلؾ عمى الدولة يقـو المجمس بالطمب مف الدولة المعنية تعديؿ                                                                                     حالة الخرؽ, وا 
يقاؼ خرقيا, ويجب عميو أف يرفع تقرير بيذه الحالة إلى كافة الدوؿ األعضاء في                                                                                     موقفيا وا 

لى مجمس األ , وىو ما حصؿ مع إيراف عاـ 2مف والجمعية العامة لألمـ المتحدة                     الوكالة وا 
عندما أحالت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الممؼ النووي اإليراني إلى مجمس األمف  2006

صدار األخير عدة قرارات وفقا  لمفصؿ السابع تقضي بفرض عقوبات اقتصادية عمى إيراف                              ً                                                   وا 
 .لدولية والرد عمى جميع تساؤالتياالة ابيدؼ إجبارىا عمى التعاوف مع الوك

                                                           
عمى موقع بحثي  عدوافبشف  2007رات اإلسرائيمية في شير تشريف األوؿ/أكتوبر عاـ كذلؾ قامت الطائ -1

, بشدة دمشؽفاعؿ نووي سري, وىو ما نفتو بإنشاء م ة) محافظة دير الزور ( بحجة قياـ سوري ةزراعي شرؽ سوري
ضمانات النووية ومعاىدة وأكدت عمى تعاونيا الكامؿ مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في إطار النظاـ الدولي لم

قياـ إسرائيؿ بالغارة عمى الموقع السوري قبؿ التحقؽ  "البرادعي". وقد انتقد 1968عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ 
سرائيؿ كمامف وجوده عمى األرض,  حيث ,                                                                         أرسمت الوكالة الدولية مفتشييا لمتحقيؽ في مزاعـ الواليات المتحدة وا 

وقعت معاىدة عدـ انتشار  ةسوري    ف  تجدر اإلشارة إلى أو  ,22/6/2008بتاريخ ف إلى دمشؽ و وصؿ المفتش
بالوثيقة  1992كما وقعت مع الوكالة اتفاقية لمضمانات لعاـ  ,5/8/1968األسمحة النووية وصادقت عمييا بتاريخ 

INFCIRC / 407  2/4/1992( تاريخ 5تصديؽ ىذه االتفاقية بموجب القانوف رقـ )        , وتـ. 
 .189, صمرجع سبؽ ذكرهسوف عبد الغفور, مي -2
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وينسب البعض عدـ قدرة الوكالة الدولية عمى كشؼ انتياكات الدوؿ األعضاء بصورة مبكرة 
الفتقادىا إلى سمطة إجراء التحقيقات المناسبة, وعدـ امتالكيا السمطة التنفيذية لوقؼ 

ني جميع أنواع الصعوبات النشاطات التي تكتشفيا, وتقديـ التقارير إلى مجمس األمف يعا
 .د الدوؿ المخالفة لبنود المعاىدةلمموافقة عمى العقوبات الرادعة والمالئمة ض

                                                                            ً                والحقيقة أف  الدوؿ الكبرى النووية تريد استمرار العمؿ بيذا النظاـ القائـ حاليا  كونو يسمح ليا 
                 دوؿ عمى أف  مجمؿ باالحتفاظ بأسمحتيا النووية مع إصرار المسؤوليف السياسييف في ىذه ال

                                                                                    النظاـ ناجح ويعمؿ بصورة جيدة, غير أف  ما يثير قمؽ بعض ىذه الدوؿ ىو عدـ قدرة الوكالة 
عمى الكشؼ المبكر النتياكات بعض الدوؿ األعضاء لبنود معاىدة عدـ انتشار األسمحة 

 .1النووية وضمانات الوكالة الدولية
الذرية ىي السمطة المختصة المنوط بيا مسؤولية                            أف  الوكالة الدولية لمطاقة مما سبق نستنتج

          ً                                                                               القياـ وفقا  لمنظاـ األساسي لموكالة ونظاـ ضماناتيا باختبار وكفالة التقيد باتفاقات الضمانات 
ً                                                    المبرمة مع الدوؿ األطراؼ وفاء  مف ىذه الدوؿ بالتزاماتيا بموجب المادة الثالثة ) فق ( مف 1رة                            

بغية منع تحويؿ الطاقة النووية مف  1968وية لعاـ معاىدة عدـ انتشار األسمحة النو 
االستخدامات السممية إلى األسمحة النووية أو األجيزة المتفجرة النووية األخرى وينبغي 

 . يؿ مف سمطة الوكالة في ىذا الشأفاالمتناع عف اتخاذ أي إجراء مف شأنو الن
ذا ما ساورت دوال  أطراف أخرى ال تمتثؿ التفاقات الضمانات   ً ا                   ً       المخاوؼ مف أف  دوال  أطراف  ً ا                   ً       وا 

           ً                                                ً                             المبرمة وفقا  لممعاىدة, عمييا أف ترفع األمر إلى الوكالة مشفوعا  بما يؤيده مف أدلة ومعمومات 
لكي تقـو بدراستو والتحقيؽ فيو واستخالص ما تراه مف نتائج وتقرير ما يمـز اتخاذه مف 

 .2           ً         إجراءات وفقا  لواليتيا
 

 

 

                                                           
       صحيفة عكاظ السعودية, الوكالة الدولية عاجزة عف تطبيؽ معاىدة عدـ االنتشار وانييار ضوابط اإللزاـ الدولية -1

 .2006األوؿ/أكتوبر تشريف 16, تاريخ 1947)مقالة مترجمة عف صحيفة لوس أنجميس وتايمز األمريكية( العدد 
2
- NPT / CONF. 2000 / 17. P.9. 
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 ادلطؾب الٌاني 

 ضؿانات الوكالة الدولقة لؾطاقة الذروة وثائق 
 

 

عمى حؽ جميع الدوؿ غير  1968رغـ تأكيد معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ 
                                                                                    النووية في الحصوؿ عمى التكنولوجيا النووية, إال أن يا قيدت ىذا الحؽ بالتأكيد عمى خضوع 

ي أنيطت بيا ميمة التأكد مف عدـ ىذه الدوؿ إلى ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الت
. وقد استطاعت الوكالة الدولية لمطاقة 1تطوير الدوؿ غير النووية ألنظمة نووية عسكرية

الذرية منذ تأسيسيا التوصؿ إلى عدة أشكاؿ مف ىذه الضمانات الدولية لضماف استخداـ 
 الطاقة النووية في األغراض السممية.
 لية إلى قسميف:ويمكف تقسيـ ضمانات الوكالة الدو 

 ., سنتحدث عنيا في الفرع األوؿ مف ىذا المطمبمانات الوكالة الدولية التقميديةاألوؿ: ض -
 .سنتحدث عنيا في الفرع الثاني ,المتطورةضمانات الوكالة الدولية الثاني:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .78ص ذكره,مرجع سبؽ  ,غساف الجندي -1
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 الػرع األول

 ضؿانات الوكالة الدولقة لؾطاقة الذروة الًؼؾقدوة 

   

مانات في الوكالة الدولية كنظاـ بسيط لممحاسبة ومراقبة المواد النووية بدأ نظاـ الض
المستخدمة في المنشآت النووية, وكانت الوكالة ترسؿ مفتشيف دولييف لمتحقؽ مف المعمومات 
والتقارير التي ترسؿ مف ىذه المنشآت عف تصميماتيا وكمية المواد النووية الموجودة فييا, 

 . ص أو قياس مستخدمةىناؾ أجيزة فح ولـ تكف
                                                                          ف  ىناؾ نوعاف أساسياف مف اتفاقيات الضمانات التي تبرميا الوكالة الدولية مع إويمكف القوؿ 

 الدوؿ غير النووية وىما:
 وتعديالتيا (.  INFCIRC / 66نظاـ الضمانات النووية االختيارية ) الوثيقة  -1
 (. INFCIRC /153قة نظاـ الضمانات النووية اإللزامية الشاممة ) الوثي -2

ً                                              أوال  : نظام الضؿانات الـوووة االخًقاروة ) الوثقؼة    INFCIRC / 66  : ) وتعدوالتفا 

 1961لـ تبدأ ديناميكية نظاـ الضمانات في الوكالة الدولية إال في شير آذار/مارس عاـ 
ر عندما استطاع مجمس محافظي الوكالة وبصعوبة كبيرة بعد مناقشات طويمة ومعقدة إقرا

( التي تعتبر أوؿ نظاـ ضمانات مخصص فقط INFCIRC/26االتفاقية األولى لمضمانات )
/ ميغا واط, ولـ تغطي ىذه 100لتغطية تفتيش مفاعالت األبحاث التي ال تزيد قدرتيا عف /

 . 1االتفاقية مفاعالت القوى النووية
الدخوؿ كطرؼ  ةؤوليأعطت الواليات المتحدة األمريكية الوكالة الدولية مس 1962وفي عاـ 

ثالث في االتفاقيات الثنائية بيف الواليات المتحدة والدوؿ التي تمثؿ الطرؼ اآلخر فيما عدا 
, ولـ يعترض االتحاد السوفييتي في ذلؾ الوقت عمى مبدأ تطبيؽ الضمانات ""Copitalدوؿ 

منو, لكنو  الدولية عمى الدوؿ النامية ودوؿ الكتمة الشرقية التي حصمت عمى منشآت نووية
 .2رفض تطبيؽ نظاـ الضمانات الدولية عمى المنشآت الخاصة بو

                                                           
1-Piet de Klerk , op.cit, p1. 

, وقائع اجتماع الخبراء حوؿ نظاـ ة العربية لمطاقة الذرية في تونس, ىيئة الطاقة الذرية المصريةالييئ -2
 .87ص, ذكرهالضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى المستوييف القطري واإلقميمي, مرجع سبؽ 
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لتشمؿ مفاعالت نووية  1961                                     تم ت إعادة النظر في وثيقة ضمانات عاـ  1963ي عاـ ف
, وأصبحت االتفاقية 1964                                       ( ميغا واط, وقد أ قرت ىذه التعديالت عاـ 100بقدرات أكبر مف )

ذا التعديؿ دخمت مفاعالت القوى تحت نظاـ (, وبيINFCIRC/26/Add.1          ت عرؼ بػ )
الضمانات الدولية لموكالة وسمحت الواليات المتحدة بتطبيؽ نظاـ الضمانات لموكالة عمى 

أعاد مجمس المحافظيف النظر  1965وفي عاـ  .Yankee (175Mwe)المحطة النووية 
ضمانات  حيث أقر مجموعة مف القواعد عرفت بػ ) نظاـ 1961في وثيقة ضمانات عاـ 

الضمانات االختيارية( التي ال تزاؿ  INFCIRC/66)( والمعروفة اآلف بوثيقة 1965الة الوك
                                                     تـ  تعديؿ االتفاقية السابقة لتشمؿ منشآت معالجة الوقود 1966. وفي عاـ 1قائمة حتى اآلف

"REPROCEEING PLANTS" الوثيقةبػ االتفاقية تعرؼ وأصبحت 
(INFCIRC/66/Rev.1وبعد سنت ,) يف تـ  تعديؿ ىذه االتفاقية مرة أخرى لتشمؿ منشآت                                               

, وأصبحت Conversion and Fuel Fabrication Plantsتحويؿ وتصنيع الوقود النووي 
(, وتطبؽ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أحكاـ ىذه INFCIRC/66/Rev.2الوثيقة تعرؼ بػ )

 . 2اكستاف(            ً                                     الوثيقة حاليا  في ثالث دوؿ ىي ) إسرائيؿ , اليند , ب
                                                                                      وتجدر اإلشارة إلى أف  اليدؼ الرئيس ليذه الوثيقة ىو إقامة نظاـ لمسيطرة يمك ف الوكالة مف 
التأكد مف أنشطة الدوؿ األعضاء في مجاالت االستخدامات السممية لمطاقة النووية, وضماف 

ة وال                                                                         أف  المواد االنشطارية الخاصة والمواد األخرى النووية توضع تحت ضمانات الوكال
تستخدـ ألي غرض عسكري, وينسحب ىذا عمى المساعدات الفنية التي تطمبيا الدوؿ مف 
الوكالة الدولية وبضمنيا طمب الحصوؿ عمى أنواع معينة مف المحطات إلى أصغر طمب مف 
                                                       ً                    حموالت فردية لموقود, كما يدخؿ ضمنيا اإلجراءات الواسعة أيضا  التي تقع تحت عقود 

, إعادة المعاممة, محطات , المحطاتت دورة الوقود )المفاعالتالمصدريف ألغمب معدا
ً                                          وت عد  ىذه الوثيقة تمثيال  لنظاـ ضمانات الوكالة الذي يفرض عمى كافة  .. الخ(..التخصيب                         

                                             , وقد تـ  استخداـ ىذه الوثيقة لمواجية التطور 3النشاطات الصغيرة والكبيرة في المجاؿ النووي
تداد الوثيقة األولى عف تغطيتو وكذلؾ التفجيرات الكبرى, وتشتمؿ التكنولوجي الذي يقتصر ام

                                                           
 .112ص ,مرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -1

2
 - IAEA , The Safeguards System of The International Atomic Energy Agency. p.3 . 

 .114ص ,مرجع سبؽ ذكره ميسوف عبد الغفور, -3
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ىذه الوثيقة عمى مجموعة مف المبادئ واألسس التي تحكـ تنفيذ الضمانات النووية والعالقة 
 .1بيف الوكالة والدولة المعنية والمنشآت النووية المحددة في االتفاقية

الدوؿ المعنية عمييا مع الوكالة, وال يتـ تطبيؽ وتصبح ىذه الوثيقة نافذة بعد توقيع الدولة أو 
                                                                                      الضمانات النووية حسب بنودىا إ ال في المنشأة النووية )أو في المنشآت النووية( المحددة في 

ولكي يتـ تنفيذ اتفاقية الضمانات النووية المنعقدة بيف  االتفاقية فقط دوف غيرىا مف المنشآت.
 اتفاقية الترتيبات الفرعية سمى )                            إن و يتـ إبراـ ممحؽ تنفيذي يالوكالة والدولة أو الدوؿ المعنية ف

Arrangements Subsidiary أي ممحؽ لكؿ منشأة نووية عمى حده حيث يتحدد فيو )
بالتفصيؿ كؿ ما يخص تنفيذ الضمانات النووية في تمؾ المنشأة, ويتناوؿ المواد التي يتـ 

 .2إنشاؤىا وتشغيميا فييا تداوليا واألجيزة والمنشآت النووية التي يتـ
 :3وتشمؿ الخطوات التالية «Verificationالتحقؽ  »وأىـ ىذه اإلجراءات 

فحص ومراقبة المعمومات والبيانات المتعمقة بالتصميمات الخاصة بالمنشآت النووية  ♦
ومواصفاتيا ومراجعة التقارير الخاصة بتشغيؿ المنشأة النووية والمعمومات والبيانات الخاصة 

نقؿ تمؾ المواد خارج المنشأة النووية وكذلؾ المستندات القانونية الدالة عمى المعمومات ب
 والبيانات والتقارير.

جمع المعمومات مف خالؿ القياـ ببعض األعماؿ واألنشطة, ومنيا الزيارات المفاجئة  ♦
المعتادة لممنشآت النووية بغرض التحقؽ مف المعمومات والتصميمات, وكذلؾ زيارات التفتيش 

جراء الجرد المادي عمى                                                                                   التي يتـ خالليا فحص الدفاتر والسجالت والتقارير ومراجعتيا, وا 
المخزوف مف المواد النووية, وتطبيؽ وسائؿ االحتواء والمراقبة وكذلؾ مراقبة حركة المواد 

 .نشأة وقت التشغيؿالنووية داخؿ الم
النووية لمتأكد مف دقتيا وصحتيا, وتقويـ تقويـ المعمومات والبيانات المقدمة عف المنشأة  ♦

 .دى وصوليا لتحقيؽ أىداؼ الضماناتأنشطة التحقؽ ومدى فاعميتيا ونتائجيا وم
 :4وتتـ عممية التفتيش بيف الدولة غير النووية والوكالة كاآلتي

                                                           
1
-IAEA, The Agency Safeguards System, IAEA ( INFCIRC /66/Rev.2) Vienna, 

Austria 1968. 
 ذكره. مرجع سبؽ عزت,سامية محمد  -2
 .145ص  ,مرجع سبؽ ذكره نعماف,محمد عبد اهلل  -3
 .80ص, مرجع سبؽ ذكرهغساف الجندي,  -4
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تفتيش عمييا حسب ماىية تحدد قواعد نووية بيف الدولة والوكالة يتفؽ عمييا كي يتـ إجراء ال
نشاطات نووية محددة أو كافة النشاطات(, ويشمؿ تفتيش الوكالة المواد النووية التفاؽ )ا

 .ا بشكؿ يؤدي إلى حيازة سالح نوويالواردة في اتفاقية الضمانات لمتأكد مف عدـ استخدامي
وتعديالتيا عمى خمسة مجاميع مف المنشآت  INFCIRC/66وتطبؽ وثيقة الضمانات 

 :1النووية وىي
 أنواع المحطات المولدة لمقدرة.كافة  -1
 المفاعالت ) مفاعالت البحوث والمفاعالت التجريبية(. -2
 المواد النووية والمخازف المختومة والمواقع األخرى. -3
 محطات إعادة معالجة الوقود النووي. -4
 .تصنيع الوقود النوويمحطات  -5

 :2وتعديالتيا فيي INFCIRC/66أما الحاالت التي تطبؽ فييا وثيقة الضمانات 
يتـ فيو تزويد الدولة بمنشآت أو        ً  ( مشروعا  لوكالة مع دولة )عضو في الوكالةإذا عقدت ا -أ

مواد, أو معدات أو مساعدات فنية أو معمومات خاصة بالمشروع مف قبؿ الوكالة ونص 
 .راحة عمى تطبيؽ الضمانات عميوص
قية متعددة األطراؼ, يتـ بموجبيا ثنائية أو اتفا تإذا كانت الدولة عضو في اتفاقيا -ب

, معمومات, وتطمب كافة دوؿ االتفاقية , منشآتتجييز أو تحويؿ مواد خدمات, معدات
 تطبيؽ الضمانات عمييا أو أف لموكالة عقد مع إحدى الدوؿ يقضي بتطبيؽ الضمانات عمييا.

وية المعينة عندما تطمب الدولة مف الوكالة تطبيؽ الضمانات عمى بعض النشاطات النو  -ج
 داخؿ بمدىا, وتقـو الوكالة بعقد اتفاقات الضمانات المطموبة معيا.

ذا ما قامت دولة غير نووية بانتياؾ اتفاقية ضمانات ضمف وثيقة         فإن يا  INFCIRC/66                                                              وا 
تكوف بذلؾ قد عرضت نفسيا لمنظومة العقوبات الواردة في المادة الثانية عشرة ) فقرة جيـ( 

 :3لموكالة الدولية كما يأتي مف النظاـ األساسي

                                                           
 . 115ص ,مرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -1

2- IAEA, INFCIRC/66/Rev.2, IAEA, Vienna, Austria , 1968 .p.6 . 

 الذرية.رة جيـ ( مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة المادة الثانية عشرة ) فق -3
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يبمغ المفتشوف كؿ انتياؾ يرصدونو في دولة غير نووية طرؼ في اتفاقية ضمانات إلى  -أ
 المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية الذي يحيؿ التقرير بدوره إلى مجمس المحافظيف.

ج عمى الفور أي عند ذلؾ يقـو مجمس المحافظيف بالطمب مف الدوؿ المعنية أف تعال -ب
                                                                                 مخالفة يعتبر أن يا وقعت ويحيط الدوؿ األعضاء في الوكالة ومجمس األمف والجمعية العامة 

    ً                           عمما  بيذا االنتياؾ أو المخالفة.
                                                                              إذا قررت الدولة المعنية رفض االمتثاؿ لطمب مجمس المحافظيف, فإن و يمكف لممجمس أف  -ج

 يتخذ إحدى العقوبات اآلتية أو كميا مجتمعة:
   .اإليعاز بخفض أو وقؼ المساعدة التي تقدميا الدولة أو يقدميا أحد األعضاء                                                                     
   .المطالبة بإرجاع المواد والمعدات التي قدمتيا الوكالة إلى ىذه الدولة                                                                    
    لمجمػػس المحػػافظيف بموجػػب المػػادة التاسػػعة عشػػرة أف يحػػـر ىػػذه الدولػػة مػػف ممارسػػة                                                                       

                        ف  العقوبػات التػي يتخػذىا  إ           مكف القوؿ بػ                                          حقوقيا المترتبة عمى عضويتيا في الوكالة, وي
  .1                                                                 مجمس المحافظيف ال تمنع مجمس األمف مف اتخاذ عقوبات أخرى يراىا مناسبة

كانت مختصرة وعامة ولـ تكف فنية بالقدر  (INFCIRC/66)                           الحقيقة أف  وثيقة الضمانات 
, لذلؾ تـ  توجيو عدة انتقادات ليا خاصة  مف قبؿ الدوؿ الصناعية ا لتي ترغب بوضع                                           ً                         الالـز

دات في                                                                                المزيد مف القيود والسيطرة عمى التكنولوجيا النووية, وقد تـ  تالفي معظـ ىذه االنتقا
 :2( ومف ىذه االنتقاداتINFCIRC/153وثيقة الضمانات الشاممة )

عدـ فرض نظاـ الضمانات عمى كافة المنشآت النووية لمدولة أو الدوؿ الموقعة عمى     -1
قـو الدولة أو الدوؿ المعنية بوضع الجزء الذي ترغب في إخضاعو مف الوثيقة, حيث ت

منشآتيا النووية تحت رقابة وضمانات الوكالة الدولية, بينما قد تمتنع عف وضع منشآت ميمة 
و                                                                                    لدييا تحت التفتيش وال تستطيع الوكالة في ىذه الحالة إجبار الدوؿ عمى تغيير موقفيا ألن  

 .وثيقةحؽ اكتسبتو بموجب ىذه ال
وىذا قد يسيؿ عممية استغالؿ مثؿ ىذه المنشآت غير الخاضعة لمرقابة في عمميات التحويؿ 

والصناعات العسكرية النووية, دوف أف يشعر بيا أحد وبموقؼ قانوني دولي سميـ ال حرج       
                          ( حيث ت خضع ىذه الدوؿ بعض إسرائيؿاليند, باكستاف, , واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا )فيو

                                                           
 .81ص, مرجع سبؽ ذكره ,الجنديغساف  -1
 .116ص, مرجع سبؽ ذكره ميسوف عبد الغفور, -2
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                                                                                    منشآتيا النووية البسيطة لضمانات الوكالة بينما ت بقي المنشآت النووية الميمة والمصممة 
ضاعو ألغراض عسكرية غير خاضعة لمرقابة ومفاعؿ ديمونا الصييوني دليؿ واضح بعدـ إخ

 .لنظاـ الرقابة
 .افة استخدامات التفجيرات النوويةعدـ تحريـ ك -2
 .بة لممواد االنشطاريةياؿ المتعاقعدـ تحديد مصير األج -3
ً  عدـ وضوح ضمانات محطات التخصيب والماء الثقيؿ, حيث ال تعطي ىذه الوثيقة دليال   -4                                                                        

    ً                                                                       واضحا  لمضمانات التي يجب أف تطبؽ عمى محطات التخصيب والمحطات التي تنتج الماء 
 الثقيؿ.

       ً  و تدبيرا  ال تفرض الوثيقة عمى الدوؿ إنشاء أو صياغة نظاـ لمحسابات والسيطرة بوصف -5
      ً                  رقابيا  ذا أىمية أساسية.

 : ( INFCIRC/153)     ً                                           ثانقا  : نظام الضؿانات الـوووة اإللزامقة الشامؾة 

                                                                                                                     اتضح لمدوؿ النووية والوكالة الدولية لمطاقة الذرية بأف  اتفاقيات الضمانات االختيارية
(INFCIRC/66/Rev.2)  مف ناحية الحد مف االنتشار ذلؾ  –لنسبة ليا با –مثالية ليست

                                                                                 أف  ىذه االتفاقيات تطبؽ فقط عمى المنشآت الخاضعة التفاقيات ثنائية بيف بمد مصدر وبمد 
 :ؾ بعض االعتقادات الخاطئة منيا                        مستقبؿ, كما وجدت أف  ىنا

ة مف                                                                        إف  البموتونيـو الناتج عف مفاعالت الماء الخفيؼ الذي يحتوي عمى نسبة كبير  -
PU240 كف استخدامو في إنتاج أسمحة ذريةال يم. 

                                                                   إف  الدوؿ الصناعية المتقدمة ىي فقط التي تستطيع أف تنتج أسمحة ذرية. -
ليذا لـز األمر أف يوضع نظاـ شامؿ لمضمانات حيث اتفقت الواليات المتحدة األمريكية 

ثؿ في وضع معاىدة السوفييتي عمى وضع نظاـ دولي شامؿ لمضمانات الذي تم دواالتحا
, وفي العاـ نفسو 1970عدـ انتشار األسمحة النووية التي دخمت حيز التنفيذ في آذار/مارس 

شكمت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لجنة لمراجعة نظاـ الضمانات ككؿ لمواجية تنفيذ معاىدة 
 .1عدـ االنتشار

                                                           
الييئة العربية لمطاقة الذرية في تونس, ىيئة الطاقة الذرية المصرية, وقائع اجتماع الخبراء حوؿ نظاـ  -1

 .88ص ,ب تطبيقو عمى المستوييف القطري واإلقميمي, مرجع سبؽ ذكرهالضمانات الدولي وأسمو 
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يا المجنة بعنواف ) ىيكؿ وافؽ مجمس المحافظيف عمى الوثيقة التي أعدت 1972وفي عاـ 
ومضموف االتفاقات التي تعقد بيف الوكالة والدوؿ بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة 

             ً        ً                  وىي تشكؿ أساسا  قانونيا  لمتفاوض ونظاميا  INFCIRC/153النووية ( بالرقـ اإلعالمي 
سمة دورة        ً                                                                  واسع جدا  مما يحقؽ الرقابة عمى كافة األنشطة التي تمارسيا الدولة في أي مف سم

 الوقود النووي.
حيث تطبؽ عمى كافة المواد النووية المستخدمة في النشاطات وتعتبر ىذه الوثيقة شاممة )

                                                                                         النووية السممية لمدولة في اتفاقية عدـ االنتشار(, كما أن يا تعتبر واسعة بالمقارنة مع وثيقة 
تبط تطبيؽ ىذه مف حيث مدى التطبيؽ, وير  INFCIRC/66/Rev.2الضمانات االختيارية 

الوثيقة بمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية بناء عمى اتفاقيات الضمانات الدولية الشاممة 
وتطبؽ عمى جميع دوؿ العالـ المرتبطة والموقعة عمى اتفاقية عدـ االنتشار باستثناء الدوؿ 

و الدوؿ المعنية النووية الخمس الكبرى, ويتـ ذلؾ عف طريؽ عقد اتفاقية بيف الوكالة والدولة أ
بغرض إخضاع كؿ دورة الوقود النووي ليا, وىي تضـ جميع المنشآت النووية وجميع أنواع 
ً                                                المواد النووية في أشكاليا المختمفة ابتداء  مف الخامات الطبيعية المستخرجة مف المناجـ وحتى                                          

في أراضي  المواد المستخمصة مف عمميات إعادة المعالجة إلنتاج الطاقة النووية الموجودة
 .1الدولة أو الدوؿ المعنية أو تحت سيطرتيا القانونية

وتتضمف اتفاقية الضمانات الشاممة واجب التزاـ الدوؿ المعنية ووفائيا بالتزاماتيا حسب 
                                                                                 نصوص معاىدة عدـ االنتشار بيدؼ منع ىذه الدوؿ مف تحويؿ أنشطتيا النووية السممية إ لى 

يتـ تطبيؽ الضمانات عمى المنشآت النووية المعمف نشاطات عسكرية, وعمى ىذا األساس 
( 160عنيا والمنصوص عمييا في االتفاقية الشاممة واتفاقية الترتيبات الفرعية عمى أكثر مف )

 دولة حوؿ العالـ.
( مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية يجب عمى الدوؿ 1فقرة        ً                      واستنادا  إلى المادة الثالثة )

                                                     ً          دة أف توقع مع الوكالة الدولية اتفاؽ ضمانات يتضمف تعيدا  مف جانب الموقعة عمى المعاى
                                  ً                                            تمؾ الدوؿ بأف تقبؿ ضمانات تطبؽ وفقا  ألحكاـ االتفاؽ عمى جميع األنشطة السممية التي 
يضطمع بيا داخؿ أراضييا, أو في ظؿ واليتيا أو التي تنفذ تحت سمطاتيا في أي مكاف 

                                                           
 .146ص, مرجع سبؽ ذكرهمحمد عبد اهلل نعماف,  -1
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تحرؼ كي تستخدـ في صناعة أسمحة نووية أو أية أجيزة                                 وذلؾ لمتحقؽ مف أف  ىذه المواد ال
 «اتفاؽ الضمانات الشاممة»         ً                               ويتعيف أوال  إبراـ صؾ قانوني ممـز يعرؼ بػ  متفجرة نووية أخرى.

بيف طرفيف األوؿ دولة أو مجموعة دوؿ أطراؼ في معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية أو 
متعددة األطراؼ أو دولة غير طرؼ في أي صؾ في معاىدة إقميمية أو ترتيبات ثنائية أو 
 .و الوكالة الدولية لمطاقة الذريةقانوني إقميمي أو دولي, والطرؼ الثاني في

 يف:أ( مادة وترد النصوص في جز 98ويتكوف االتفاؽ مف )
إجراءات تنفيذية(, ويذيؿ االتفاؽ ت( في حيف يتضمف الجزء الثاني )تعيدااألوؿ: يتضمف )
    ً                                                          خصيصا  بالنظر إلى الدوؿ النامية التي ال تنشط في الساحة النووية,  ببروتوكوؿ صمـ

ً      ً                    ويسمح بتعطيؿ الجزء الثاني مف االتفاؽ أي الجزء التنفيذي تعطيال  مؤقتا  بالتأكيد باستثناء                                                            
( مواد منيا, مما يتيح لمدوؿ النامية التي ال تنشط في الساحة النووية السممية عند إبراـ 5)

مى متطمبات الضمانات الشاممة واإلعداد ليا بوعي كامؿ وفيما بعد الحؽ االتفاؽ التعرؼ ع
 .«1البروتوكوؿ اإلضافي »                                باالتفاؽ بروتوكوؿ ثاف  يطمؽ عميو 

ة مترابطة األبعاد, ومتعددة المحاور, تنفذ ي                                              وتجدر اإلشارة إلى أف  الرقابة والتفتيش ميمة دول
مف تحديد  بدرار تجارية, ولذلؾ ال داخؿ حدود دوؿ ذات سيادة واعتبارات أمنية وأس

 .بيف الوكالة والدولة المعنية                              ً                     اإلجراءات بقدر واضح ما أمكف منعا  لمخالفات والمنازعات 
الدولة عمى سبيؿ  وتمتـز بموجبوف, محافظيالمجمس  مف قبؿ اتفاؽ الضمانات يتـ اعتمادو 

وية والمنشآت ذات الصمة بدرجة المثاؿ بتزويد الوكالة بمعمومات وافية عف المواد والمرافؽ النو 
بالعالية مف الشفافية ما أمكف, ومراقبة جميع ال غ الوكالة                                    مواد النووية الخاضعة لمضمانات وا 

بكؿ ما يتعمؽ بتصدير المواد النووية الخاضعة لمضمانات إلى خارج الحدود والتنقالت داخؿ 
التفتيشية بكؿ ما يصاحبيا الحدود, وأف تبذؿ جيودىا بإخالص في تسييؿ مياميا الرقابية و 

                                        ً                        كذلؾ فإف  الوكالة الدولية مف جانبيا أيضا  ممزمة بجممة أمور منيا: مف حساسية ... الخ.
  أف تتفادى إعاقة النمو االقتصادي والتقني في الدوؿ, وعػدـ التمييػز بػيف دوؿ الضػمانات                                                                               

        مػة آخػذة                                                                  الشاممة, إذ مف حؽ كؿ دولة أف تتفاوض معيا بشأف التوصػؿ إلػى صػيغة مالئ
                                                                         بعػيف االعتبػػار الشػػؤوف المحميػػة الخاصػػة دوف أف يفضػي ذلػػؾ إلػػى أي شػػكؿ مػػف التمييػػز 

                                                           
 .ذكره  عبد الرحمف محمد عثماف مميباري, مرجع سبؽ -1
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             نشػػطة والمػػواد                                                                 فيمػػا يتعمػػؽ بتطبيػػؽ الضػػمانات وأف تتفػػادى إبطػػاء التعػػاوف الػػدولي فػػي األ
  .                  والمعمومات النووية

  أف تتفػػادى التػػدخؿ فػػي األنشػػطة النوويػػة السػػممية فػػي الػػدوؿ مػػع اتخػػاذ أقصػػى مػػا يمكػػف                                                                          
                                                                              حمايػػػة األسػػػرار التجاريػػػة التػػػي تنكشػػػؼ أثنػػػاء القيػػػاـ بميػػػاـ الرقابػػػة والتفتػػػيش وعػػػدـ نشػػػر  ل

                                    المعمومات التي تحصؿ عمييا..... الخ.
                                 النووية ىو اإلجراء الذي ي عد  حجر  «محاسبة المواد  »                                وتجدر اإلشارة إلى أف  ما يعرؼ بػ 

عند  –                     ف عمى الدولة أف تعد  الزاوية لمضمانات النووية الشاممة, ومف ىذا المنطمؽ يتعي
كشؼ أولي( عف كافة ما لدييا مف المواد النووية التي      ً       ً   تقريرا  مبدئيا  ) –االنضماـ إلى االتفاؽ 

 .اعيا لمضماناتيجب إخض
لتحديد جميع ما لدى  «1كشؼ العيدة »وفي ضوء ذلؾ تقـو الوكالة بإعداد ما يعرؼ بػ 

وف الوكالة مسؤولة عف مسؾ ىذا الكشؼ وتكخاضعة لمضمانات, الدولة مف مواد نووية 
              ً                                                                          وتحديثو استنادا  إلى كؿ مف التقارير الالحقة التي تتمقاىا مف الدولة بشأف التغييرات الطارئة 

. كما يتعيف عمى الوكالة والدولة أف يضعا ؽ التي تنفذىا الوكالة في الدولةونتائج أنشطة التحق
تحدد وتوضح بالتفصيؿ طريقة تطبيؽ  «2عيةالترتيبات الفر  »   ً                      سويا  وثيقة تفاىـ تعرؼ بػ 

الترتيبات  »إجراءات التنفيذ لألحكاـ الواردة في الجزء الثاني مف االتفاؽ عمى أف يبدأ نفاذىا 
 في الوقت الذي يبدأ فيو نفاذ االتفاؽ أو في أقرب وقت ممكف. «الفرعية

منشأة في الدولة, / أجزاء ) جزء عاـ, جزء مخصص لكؿ 3وتتكوف الترتيبات الفرعية مف /
  .3وثالث لممرافؽ خارج المنشآت(

          ألف  ىدفيا  INFCIRC/66/Rev.2  ً                                                إذا  ىذه الوثيقة تختمؼ عف وثيقة الضمانات االختيارية 
ً                                       تغطية كافة النشاطات النووية السممية في الدولة بدال  مف تحديدىا بما تختاره الدولة أو الدوؿ                                                  

 :4حديد الفروؽ األساسية بيف الوثيقتيف بما يأتيويمكف تمف فعاليات تضعيا تحت الضمانات 
                                                           

1-IAEA, The structure and content of agreements between the Agency and states 

required in connection with the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 

international, op.cit, paragraph 41,p12. 
2- op.cit, paragraph 39,p12. 

 .ذكره  مرجع سبؽ عبد الرحمف محمد عثماف مميباري, -3
 . 126ص ,مرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -4
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كافة المنشآت  INFCIRC/66/Rev.2تشمؿ االتفاقيات المنضوية تحت الوثيقة  -أ
 والتجييزات والمواد النووية وليس كؿ النشاطات النووية السممية في الدولة. 

النووية  كافة النشاطات INFCIRC/153بينما تشمؿ االتفاقيات المنضوية تحت الوثيقة 
 .بضمنيا المواد النووية في الدولةالسممية و 

لمدوؿ بتصنيع أجيزة  INFCIRC/66/Rev.2تسمح االتفاقيات المنضوية تحت الوثيقة  -ب
 التفجيرات النووية لكف ليس لألغراض العسكرية.

تحـر أي تحويؿ في المواد النووية  INFCIRC/153بينما االتفاقيات المنضوية تحت الوثيقة 
 راض األسمحة النووية أو صنع األجيزة المتفجرة األخرى.ألغ
                                                        أكثر فاعمية في تحديد االنتشار النووي ألن يا تطبؽ عمى كافة  INFCIRC/153الوثيقة  -ج

ليا صفة  INFCIRC/66/Rev.2نتشار بينما الوثيقة االالدوؿ الموقعة عمى اتفاقية عدـ 
 اختيارية.
توجييية النمطية التفاقات الضمانات بموجب ىي المبادئ ال INFCIRC/153والوثيقة 

معاىدات المناطؽ الخالية مف األسمحة النووية وتعيدات عدـ االنتشار األخرى )عمى سبيؿ 
األرجنتيف والبرازيؿ (, وقد قبمت الدوؿ النووية  بالمثاؿ اتفاؽ الضمانات المعقود بناء عمى طم

ة عمى جميع أنشطتيا النووية السممية أو الخمس الحائزة ألسمحة نووية تطبيؽ ضمانات الوكال
 . 1) ما يسمى باالتفاقات الطوعية ( INFCIRC/153عمى جزء منيا عمى أساس الوثيقة 

ً  الحقيقة أف  الضمانات المطبقة وفقا  لممادة الثالثة مف معاىدة عدـ االنتشار تمثؿ شكال                                                 ً                                
                             كالة عف طريقيا التحقؽ مف أف  لمشفافية النووية التي أضفي عمييا طابع قانوني, وتستطيع الو 

؛ بيد          ً                    قصورة حصرا  عمى األغراض السمميةاألنشطة النووية لمدوؿ غير الحائزة ألسمحة نووية م
                                                                               أف  ضمانات الوكالة ليست سوى مكوف واحد مف مجموعة تدابير أوسع مصممة لتوفير تأكيد 

وؾ القانونية التي تشكؿ                                             ً       ً       بمنع انتشار األسمحة النووية, وىي ترتبط ارتباطا  مباشرا  بالصك
                                    ً                                                معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية جزءا  منيا, والتي ترتكز إلييا التزامات عدـ االنتشار, 

: المجوء إلى مجمس                                ً       ً                            كما ترتبط ضمانات الوكالة ارتباطا  مباشرا  بآليات لضماف االمتثاؿ, مثؿ 
 . األمف الدولي

                                                           
1- NPT / CONF. 2000 / 28 (Part III) p.247. 
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ار الـوويومن ادلؽونات الرئقسة األخرى لـظام عدم االنًش
1

: 

 التشريعات والموائح الوطنية اليادفة إلى منع انتشار األسمحة النووية. -1
 النظـ الوطنية والدولية لمراقبة الصادرات النووية. -2
 التدابير الرامية إلى ضماف الحماية المادية لممواد النووية ومنع استخداميا دوف إذف. -3
 النووية أو األجيزة المتفجرة النووية األخرى. االلتزامات بعدـ إجراء تجارب لألسمحة -4
ً                                                المساعي اإلقميمية )المنعكسة مثال  في معاىدات المناطؽ الخالية مف األسمحة النووية(  -5                              

 .2والخطوات المعجمة نحو نزع السالح النووي
ً                                 وىذا المكوف الخامس ىو أىـ المكونات, ولكف كال  منيا يعزز اآلخر, فمعاىدات إنشاء                                            

                                         ً     ً                              الخالية مف األسمحة النووية تعتبر جزءا  ميما  مف نظاـ عدـ االنتشار, فكالىما المناطؽ 
) معاىدات إنشاء المناطؽ الخالية مف األسمحة النووية ومعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية( 
يتضمف ترتيبات تدعو لعدـ االنتشار ونزع السالح النووي وتشجيع االستعماؿ السممي لمطاقة 

 :3ي                                                                         ية, إال أف  معاىدات المناطؽ الخالية مف األسمحة النووية تنفرد في ثالثة أمور ىالنوو 
  تتضمف معاىدات المناطؽ الخالية مف األسمحة النووية ترتيبات أكثػر شػمولية, فيػي تمنػع                                                                              

جػػػػراء أي نػػػػوع مػػػػف البحػػػػوث عمػػػػى المػػػػواد واألدوات                                                                           امػػػػتالؾ وتخػػػػزيف األسػػػػمحة النوويػػػػة, وا 
                                            تتضمف متطمبات وقاية وآليات تحقؽ أكثر صرامة.                       المتفجرة النووية, كما

  مف حيث المجاؿ, حيث تعتبر معاىدات المناطؽ الخالية معاىدات إقميمية تضـ مجموعة                                                                            
                                                                              مػػف الػػدوؿ فػػي منطقػػة إقميميػػة معينػػة, بينمػػا معاىػػدة عػػدـ انتشػػار األسػػمحة النوويػػة تعتبػػر 

    .                                 اىدة عالمية تضـ معظـ دوؿ العالـ  مع

 ؽ الخاليػػة مػػف األسػػمحة النوويػػة ضػػمانات أمػػف سػػمبية تتضػػمف عػػدـ                    تػػوفر معاىػػدات المنػػاط                                                       
                                                                            اسػػتعماؿ األسػػمحة النوويػػة مػػف قبػػؿ الػػدوؿ النوويػػة ضػػد أي بمػػد مػػف بمػػداف ىػػذه المنطقػػة, 
                                                                             إضػػافة إلػػى أف  انضػػماـ الػػدوؿ إلػػى معاىػػدات المنػػاطؽ الخاليػػة مػػف األسػػمحة النوويػػة يػػدؿ 

                                                           
1- NPT / CONF. 2000 / 28 (Part III) , p.246  .  

2-Mohamed ELbaradei, Safeguarding The Atom The IAEA & International Nuclear 

Affairs  IAEA Bulletin, 41/4/1999,P 2. 
3-Matthew Fuhrmann and Xiaojun Li , Legalizing Nuclear Abandonment :The 

Determinants of Nuclear Weapon Free Zone Treaty Ratification ,Harvard Kennedy 

School , Managing the Atom Working Paper Series March 2008 , p 4. 
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                                       لتػػزاـ  بقواعػده, وىػو مػػا يزيػد مػف مصػػداقية                                           عمػى التزاميػا بمعػايير عػػدـ االنتشػار ونيتيػا اال
                                                                            ىذه الدوؿ ومف ثـ  حصوليا عمى مساعدات مالية واقتصادية مف قبؿ المجتمع الدولي.

وتتمثؿ أىداؼ ضمانات معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية في الحرص عمى تطبيؽ 
ية لمدوؿ غير الضمانات عمى جميع المواد النووية المستخدمة في األنشطة النووية السمم

                                                    في المعاىدة وطمأنة المجتمع الدولي عمى أف  الدوؿ غير  ؼالحائزة ألسمحة نووية األطرا
في المعاىدة تمتثؿ لتعيداتيا فيما يتعمؽ باستخداـ المواد في  ؼالحائزة ألسمحة نووية األطرا

شؼ ؼ عف طريؽ نظاـ مصمـ لمكاىداألغراض السممية, وتسعى الوكالة إلى تنفيذ ىذه األ
ً                          حاال  عف تحريؼ أي كميات معنوية مف المواد النووية مف األنشطة النووية السممية إلى  1  

صنع أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة نووية أخرى, لمنع مثؿ ىذا التحريؼ عف طريؽ التمويح 
 .2بخطر الكشؼ المبكر

ففي INFCIRC/153أما األدس اليت تطيق مبوجيفا ضؿانات الوثقؼة 
3

: 

ه الضمانات عمى جميع المواد المصدرية أو االنشطارية الخاصة المستخدمة في تطبؽ ىذ -أ
لتي تنفذ جميع األنشطة السممية التي يضطمع بيا داخؿ أراضي الدولة أو في ظؿ واليتيا أو ا

 .تحت سمطانيا في أي مكاف
 المعتـز استخداميا ألغراض عسكرية.عدـ تطبيؽ ىذه الضمانات عمى المواد النووية  -ب
وضع نظاـ لحساب ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لمضمانات عمى نحو يسمح  -ج

                                                                                      لموكالة بالوثوؽ مف أف  المواد النووية لـ ت حر ؼ عف االستخدامات السممية صوب إنتاج أسمحة 
 .1نووية أو أجيزة متفجرة نووية أخرى

                                                           
مع  الكمية المعنوية : ىي الكمية التقريبية ألي نوع معيف مف المواد النووية الالزمة لصنع جياز متفجر نووي -1

يؿ تنطوي عمييا, والكشؼ عف التحريؼ في حينو ىو إشارة إلى اإلطار الزمني األقصى مراعاة أي عممية تحو 
الذي تسعى الوكالة في غضونو إلى الكشؼ عف أي تحريؼ مف االستخدامات السممية, ومف أجؿ ىذه الكمية 

 ووي .تنظر الوكالة إلى أوقات التحويؿ المطموبة لتحويؿ شتى أنواع المواد النووية إلى جياز متفجر ن
2- NPT / CONF. 2000 / 28 (Part III) p.247. 

3-IAEA, The structure and content of agreements between the Agency and states 

required in connection with the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 

international, op.cit, paragraph 2 ,p1. 
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أو أية يا إلى أسمحة نووية عدـ استخداـ أية مادة نووية خاضعة ليذه الضمانات لتحويم -د
 .معدات تفجيرية نووية أخرى
 : مع منوذجني لؾضؿانات INFCIRC/153وتًعامل وثقؼة الضؿانات 

األوؿ : النموذج التحتي الذي يتعامؿ مع األنظمة الوطنية أو اإلقميمية أو المختمطة, حيث 
النووية الخاضعة  تستعيف الوكالة بشكؿ كامؿ بيذه األنظمة لحساب ومراقبة جميع المواد

لمضمانات بموجب االتفاؽ, لتفادي أي ازدواج ال ضرورة لو لعمميات الحساب والمراقبة التي 
وبذلؾ تبقى الحسابات والسيطرة عمى المواد النووية في دورة الوقود لمدولة أو 2تقـو بيا الدولة
انات وتعامؿ أما النموذج الثاني فيو النموذج الفوقي, ويشمؿ تطبيؽ ضم مجموعة الدوؿ.

الوكالة مع الدوؿ يعتمد عمى العمؿ الفعاؿ لمنموذج التحتي ويشمؿ التفاصيؿ لمحقوؽ الفنية 
 .الوكالة, الدولة, المشغؿ()طرؼ وااللتزامات لكؿ 

لعدة انًؼادات أهؿفا INFCIRC/153وقد تعرضت وثقؼة الضؿانات الشامؾة 
3

: 

                                         لنووية, كما أف  عممية تفتيش المنشأة تبدأ                                           إف  الضمانات بموجبيا تطبؽ فقط عمى المواد ا -أ
متى ما دخمت فييا المادة النووية, وىذا ىو تطبيؽ لمبدأ الضماف الفعاؿ لتدفؽ الخامات 

خرى في بعض األماكف والمواد االنشطارية الخاصة باستعماؿ األدوات والوسائؿ التقنية األ
المنشآت النووية  ؿرض عمى دخو . ويعتبر ىذا المبدأ أساس القيود التي تفاالستراتيجية

ألغراض التفتيش, وقد يؤدي إلى الغموض فيما إذا أرسمت تقارير بشأف إغالؽ بعض 
المحطات النووية بحجة عدـ احتوائيا عمى أية مواد نووية أو إعطاء الحؽ في تفتيشيا مف 

كوف لموكالة                                                                        قبؿ الوكالة, كما أف  ىناؾ مشكمة أخرى قد تنبع عف ىذا المبدأ, وىي أف  ال ي
ا أو ىي في ىؤ الحؽ في الحصوؿ عمى معمومات عف المحطات النووية الجديدة المنوي إنشا

 .مراحؿ تكوينيا األولى
                                                                                                                                                          
1- IAEA, The structure and content of agreements between the Agency and states 

required in connection with the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 

international, op.cit, paragraph 7 ,p3. 
الجماعة األوروبية لمطاقة ) دوؿ اليوراتـو إلى اتفاؽ مع 1972توصمت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عاـ  -2

لتطبيؽ نظاـ الضمانات بموجب معاىدة عدـ االنتشار وأنشئ في إدارة الضمانات بالوكالة قسـ جديد أطمؽ  (الذرية
 / . EURATOMػ / ػال عميو اسـ

 .128ص ,مرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -3
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 .ستخدامات العسكرية غير التفجيريةسماح الوثيقة لال -ب
                                                                                فمف المعروؼ أف  معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية تمـز كافة األطراؼ الموقعة عمييا 

الدوؿ المصدرة لمتكنولوجيا النووية بالتأكيد عمى أف تكوف صادراتيا الذرية إلى  وبشكؿ خاص
الدوؿ غير النووية ألغراض سممية وخاضعة ألنظمة ضمانات الوكالة الدولية في الدولة 
                                                                               المستممة, وأف  كؿ النشاطات النووية السممية في الدوؿ غير النووية تكوف تحت إشراؼ 

ً                    المعاىدة تسمح ببعض االستثناءات, فيي تسمح مثال  لمدوؿ بنقؿ المادة                      الوكالة؛ غير أف  لغة                                            
مف قبؿ الدولة  ـالنووية إلى الدوؿ غير النووية دوف ضمانات الوكالة إذا كانت المادة ستستخد

المستممة ألغراض عسكرية غير ممنوعة كوقود الغواصات النووية, لذلؾ طالبت بعض الدوؿ 
بإضافة نص إلى الضمانات تخضع بموجبو المواد النووية  –عمى وجو التحديد  –العظمى 

جراءات معينةالمستخدمة لمثؿ ىذه ا  .                                لعمميات إلى قيود وا 
                                                                            إف  حؽ الوكالة الدولية في تطبيؽ نظاـ الضمانات النووية الشاممة يقتصر فقط عمى  -ج

نات النووية المنشآت النووية التي تعمنيا الدولة المعنية, وينص عمييا في اتفاقية الضما
الشاممة وما يستتبعيا مف اتفاقيات لترتيبات فرعية يتـ إبراميا مع الوكالة لكؿ منشأة نووية 

إلى األنشطة النووية في  INFCIRC/153عمى حده, وال يمتد تطبيؽ وثيقة الضمانات 
ذلؾ                                                                                   الدوؿ الخاضعة لنظاـ الضمانات النووية الشاممة إن ما يقتصر فقط عمى المواد النووية ول
 .1ال يمكف بموجب ىذه االتفاقية كشؼ أنشطة الدولة السرية لتحويؿ المواد ألغراض عسكرية

                                                                     ورغـ ىذه االنتقادات فإف  دليؿ ضمانات معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية 
INFCIRC/153  يعتبر صكا  دوليا  يعزز الثقة الدولية بالتحقؽ مف أف  المواد والتسييالت                                                     ً      ً        

 دـ إلنتاج أسمحة نووية أو أية أجيزة متفجرة نووية أخرى.النووية ال تستخ
ً            أخريا  ميؽن الؼول                                                                  ن  السؿات األدادقة لـظام ضؿانات معاهدة عدم انًشار األدؾحة الـوووة إ   

 تًؿٌل باآلتي:

حصر المواد النووية الذي تقـو الوكالة مف خاللو وعمى أساس المعمومات المقدمة مف  -1
أولي لممواد النووية في الدولة, وتسجيؿ أي تغييرات الحقة عميو  الدولة في البداية بحصر

وتدابير االحتواء والمراقبة لرصد الوصوؿ إلى المواد النووية وحركتيا وعمميات التفتيش في 
المواقع التي يكوف مف حؽ مفتشي الوكالة, ومف واجبيـ خالليا أف ينفذوا تدابير شتى ) عمى 

                                                           
 .ذكره  مرجع سبؽ عزت,سامية محمد  -1
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ت, أخذ قياسات وعينات مف المواد النووية لتحاليؿ الوكالة, فحص التسجيال »سبيؿ المثاؿ 
( لغرض التحقؽ مف صحة البيانات المقدمة مف الدوؿ «التحقؽ مف أداء األجيزة ومعايرتيا

 عف حصر المواد النووية, واكتماؿ إعالناتيا المتعمقة ببرامجيا النووية.
ؾ معاىدة عدـ االنتشار, وىناالتفتيش في الموقع ىو أىـ سمة مف سمات نظاـ ضمانات  -2

(, االستثنائية الروتينية العمميات العمميات المخصصة, العممياتثالثة أنواع لعمميات التفتيش )
وتمثؿ عمميات التفتيش الروتينية والمخصصة الجزء األكبر مف العمميات, فيي تتيح لموكالة 

اكف المحددة التي تستخدـ فييا معاينة المواد النووية والتسجيالت العاممة ومعاينة بعض األم
 .ييا مواد نوويةأو قد تستخدـ أو تخزف ف

                                              ً                                          أما عمميات التفتيش االستثنائية فيي استثنائية حقا , وقد تطمبيا الدولة نفسيا أو الوكالة إذا 
                                                                                      رأت أف  المعمومات التي وفرتيا الدولة ليست كافية لموكالة لتنفيذ مسؤولياتيا بموجب اتفاؽ 

فالضمانات النووية يمكف اعتبارىا أداة فعالة مف أدوات األمف  .1الصمةالضمانات ذي 
                                                                                الجماعي وال اختالؼ في ذلؾ؛ غير أف  الوكالة الدولية ليس بوسعيا في إطار ميمة التحقؽ 
                                                                                   أف تصدر شيادة التأكيد بعدـ قياـ الدولة بأنشطة مخالفة أو التنبؤ بالمخالفات؛ بيد أف  

تبقى محدودة اليدؼ  – ً                                 قا  لنصوص اتفاقات الضمانات الشاممة وف -المسؤولية الرقابية 
ولموكالة أف تفصح عف االستنتاجات التي تتوصؿ إلييا باستقالؿ تاـ, وأف تصدر اإلنذار 
المبكر في حاؿ اكتشاؼ ما يناؿ مف دعائـ الثقة مما يؤدي إلى إعاقة عمميات اإلخفاء في 

 .2ميدىا إف أمكف

 

 

 

 

 

                                                           
1
- NPT / CONF. 2000 / 28 (Part III) p.247.    

 .ذكره  مرجع سبؽ, عبد الرحمف محمد عثماف مميباري -2
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 الػرع الٌاني

                                        ت الوكالة الدولقة لؾطاقة الذروة ادلطو رةضؿانا 

 :  كف تقسيـ ىذه الضمانات إلى قسميفيم 
 .2+93البرنامج    ً  أوال :

 .1997وكوؿ اإلضافي النموذجي لعاـ     ً         ثانيا : البروت
ً                                           أوال  : برنامج الوكالة الدولقة لؾطاقة الذروة )    33+2: ) 

النووية كانت مف ضمف  ىذا البرنامج ىو عبارة عف صورة مستحدثة مف صور الضمانات
, ةنتائج حرب الخميج الثانية بيف العراؽ والتحالؼ الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكي

حيث دفعت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تحت مظمة الشرعية الدولية وقرار مجمس األمف 
إلى  1العراقيوغيره مف القرارات الخاصة بالبرنامج النووي  1991لعاـ  687الدولي رقـ 

ممارسة أنشطة تحقؽ وتفتيش تخرج عف نطاؽ صالحيات الوكالة الممنوحة ليا بموجب 
, وقد تميزت ىذه األنشطة بالتحيز واالنتقائية, ومع (INFCIRC/153)الضمانات الشاممة 

                        ً       ً                                                    ذلؾ يمكف اعتبارىا امتدادا  طبيعيا  لنظاـ الضمانات النووية الشاممة وبموجب ىذا االمتداد 
الوكالة بتدمير القدرات النووية العراقية بما في ذلؾ مراكز التدريب والطاقة الذرية قامت 

السممية ومعامؿ البحوث والتطوير والقدرات الفنية وأجيزة التعميـ والقياس وحتى الورش 
 الميكانيكية.

ويتـ ذلؾ مف منطمؽ رؤية الدوؿ النووية الكبرى بضرورة التأكد مف عدـ وجود مرافؽ نووية 
غير معمنة في الدوؿ الخاضعة التفاقية الضمانات النووية الشاممة مع الوكالة الدولية لمطاقة 

                                                           
وتدعو ىذه القرارات مجتمعة في جممة أمور إلى أف  715, 707, 687اعتمد مجمس األمف الدولي القرارات  -1

استعماليا لألسمحة النووية, أو  يوافؽ العراؽ دوف أي شروط عمى عدـ حيازة أو إنتاج أسمحة نووية أو مواد يمكف
أي منظومات فرعية, أو مكونات أو أي مرافؽ بحث أو تطوير أو دعـ أو تصنيع تتصؿ بما ذكر أعاله , واف 

العاـ لألمـ المتحدة والى المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية إعالف بمواقع وكميات وأنواع جميع  لألميفيقدـ 
ف يوقؼ جميع األنشطة النووية مف أي نوع إال الستخداـ النظائر المشعة لألغراض الطبية أو وأ, المواد المحددة 

ف يخضع جميع ما لديو مف مواد يمكف استعماليا في األسمحة النووية لمرقابة الحصرية أالزراعية أو الصناعية و 
المحددة أو إزالتيا أو جعميا عديمة  ف يقبؿ القياـ بتفتيش جميع المواد وتدمير جميع المفردات والموادألموكالة و 
 .NPT/CONF.2000/28 (PART III) p.p 255-256الوثيقة  :انظرولممزيد  ,الضرر
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الذرية, مثؿ: كوريا الشمالية وغيرىا مف الدوؿ الساعية لموصوؿ إلى عتبة القدرات النووية 
 .1البالغة نحو عشريف دولة

كؿ عمى  –الشمالية  وقد حصمت إشكاالت ما بيف الوكالة الدولية وكؿ مف العراؽ وكوريا
مما أدى إلى مواقؼ عاصفة بيف األطراؼ, حيث عقد مجمس محافظي الوكالة جمسة  –انفراد 

مف واقع ممارستيا برنامج نووي  –                       ليقرر بأف  دولة العراؽ  1991تموز/يوليو  18خاصة في 
ساري قد أخمت بتعيداتيا بموجب اتفاؽ الضمانات الشاممة ال –غير خاضع لمرقابة الدولية 

, وكانت ىذه أوؿ مخالفة تكشفيا الوكالة الدولية منذ بدء 1972شباط/فبراير 29المفعوؿ منذ 
 .1959تنفيذ الرقابة الدولية في عاـ 

                                           قرر مجمس محافظي الوكالة بأف  جميورية كوريا  1993وفي األوؿ مف نيساف/أبريؿ 
نية فيما يتعمؽ باتفاؽ الضمانات الديمقراطية الشعبية )كوريا الشمالية( قد ارتكبت مخالفة قانو 

 الشاممة.
عمى ضرورة أف يوفر  1992وقد سبؽ أف أكد مجمس محافظي الوكالة في شير شباط/فبراير 

                                                                                 ً       المراقب الدولي )الوكالة الدولية لمطاقة الذرية( لممجتمع الدولي تأكيدات موثوقة خصوصا  فيما 
التي تقدميا  «ؼ اإلعالف المبدئيكش »يتعمؽ بشأف صحة واكتماؿ إعالنات المواد النووية 

دوؿ الضمانات الشاممة, وليكف عف طريؽ تدابير إضافية بتطبيقيا يتمكف المراقب الدولي 
مف خالؿ محاسبة المواد  «اإلعالف المبدئي»ليس مف التأكد مف صحة ما ورد في كشؼ 

األسوار, أي                           ً                  ً                      النووية فحسب  كما كاف سائدا  حتى حينو؛ بؿ أيضا  باالنطالؽ إلى ما وراء 
                                    ً                                              تجاوز النقاط االستراتيجية المحددة بحثا  عف األنشطة النووية السرية في المنشأة النووية 

 .2الخاضعة لمرقابة الدولية ذاتيا, وما وراء ذلؾ في أي موقع في الدولة أو تحت واليتيا
بعض القرارات لمتأكد مف صحة واكتماؿ إعالف  1992وبيذا الصدد أصدرت الوكالة عاـ 

لدوؿ الخاضعة لنظاـ الضمانات الشاممة عف المواد النووية, وقد تضمنت ىذه القرارات ما ا
 يأتي:

                                                           ً                   نظاـ اإلبالغ عف مواد ومعدات غير نووية, ولـ يكف ىذا النظاـ جزءا  مف النظاـ الدولي  -أ
 (.INFCIRC /153الشامؿ لمضمانات النووية )الوثيقة 
                                                           

 .147, ص مرجع سبؽ ذكره محمد عبد اهلل نعماف, -1

 .ذكره  مرجع سبؽ, عبد الرحمف محمد عثماف مميباري -2
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 اإلبالغ عف معمومات التصميـ . -ب
ميات التفتيش الخاصة, وىي إجراء مأخوذ مف نظاـ الضمانات النووية الشاممة, وتتـ عم -ج

في ظروؼ تشغيؿ غير عادية لممنشأة النووية, أو حدوث أخطاء أو تالعب فني في التشغيؿ 
 .1أو في السجالت, وتتـ بموافقة الدولة المعنية بعد إخطارىا بوجوب إجراء ىذا التفتيش

س المحافظيف مف المدير العاـ لموكالة تقديـ مقترحات واضحة طمب مجم 1993وفي عاـ 
, 2ومحددة لتقويـ وتطوير واختبار اإلجراءات الالزمة لتوطيد وتحسيف كفاءة نظاـ الضمانات

               ً         ديسمبر مقترحا  بعنواف رية الوكالة في شير كانوف األوؿ/واستجابة ليذا الطمب قدمت سكرتا
ـ مالي وفني وقانوني لقائمة مف اإلجراءات المقترحة ( تضمف إجراء تقوي2+93البرنامج )

 .3 لمضمانات وذلؾ خالؿ عاميف اثنيف                ً وغير مكمؼ ماديا   قويإلقامة نظاـ 
                    ً                   ( نحو عشريف دولة عضوا  في الوكالة بعضيا 2+93وقد شارؾ في فعاليات البرنامج )

, وقد ية محددةخر شارؾ في أعماؿ إنمائاستضاؼ في مختبراتو تجارب ميدانية, والبعض اآل
                       ً                                                          أتاحت األمانة العامة فرصا  لتبادؿ اآلراء والمرئيات بيف الدوؿ األعضاء مف خالؿ اجتماعات 

ً    فضال  عفمجمس المحافظيف والمؤتمر العاـ السنوي العادي,  المقاءات اإلعالمية والمشاورات    
 غير الرسمية. 

ظاـ الدولي لمضمانات وقد جرى االتفاؽ عمى ضرورة تطبيؽ تدبيريف أساسييف لتحديث الن
 الشاممة وتوطيده وىما:

تمكيف أمانة الوكالة مف االطالع عمى قدر أكبر وأوسع وأشمؿ مف المعمومات عف  -1
 .النووي في دوؿ الضمانات الشاممة البرنامج

شفافية نووية واسعة النطاؽ مقرونة بتوسيع نطاؽ المعاينة المادية, أي ضماف فتح  -2
تشي الوكالة لمقياـ بالزيارات الميدانية في المواقع بحسب ما تقتضيو األبواب كمية أماـ مف

 .4الضرورة التي تراىا الوكالة الدولية

                                                           
 . 148, ص مرجع سبؽ ذكره نعماف,محمد عبد اهلل  -1

2-IAEA, General Conference, Strengthening The effectiveness and improving The 

efficiency of The Safeguards System, op.cit , p.1 . 
3- op.cit , p.1 . 

 , مرجع سبؽ ذكره .عبد الرحمف محمد عثماف مميباري -4
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( مف قبؿ لجنة استشارية متخصصة بغرض تحسيف وتقوية 2+93                         وتـ  إعداد ىذا البرنامج )
امج إلى وع البرن                                             ً       ً         ً             نظاـ الضمانات النووية وبحث إجراءات تنفيذه فنيا  وماليا  وقانونيا , وق دـ مشر 

 .1995مجمس المحافظيف عاـ 
           GOV2778وقد تبمور ىذا البرنامج في وثائؽ عديدة صدرت عف الوكالة, منيا الوثيقة 

)  GOV2863(, والوثيقة 1995حزيراف/ يونيو) GOV2807( والوثيقة 1995)آذار/مارس
لية في بمورة نظاـ جديد وطيد ( التي مثمت اجتيادات سكرتارية الوكالة الدو 1996أيار/مايو 

                      ً                                     لمضمانات النووية قائما  عمى المبادئ العامة الرئيسية اآلتية :
 توسيع معاينة المعمومات                      .  
 زيادة المعاينة المادية                      .  
 االستخداـ األمثؿ لمنظاـ الحالي                            .  

                             إلى أف  بعض التدابير المنصوص  (GOV2863)وقد خمصت الوكالة الدولية في الوثيقة 
ار المبادئ العامة السابقة تقع في إطار التخويؿ القانوني الذي سبؽ منحو عمييا في إط

التي تقنف اتفاقيات الضمانات الشاممة, وقد  INFCIRC/153لموكالة مف خالؿ الوثيقة 
(, وقد 2+93مف البرنامج )« الجزء األوؿ  »أطمقت الوكالة عمى ىذه المجموعة مف التدابير

 .1التدابير المتعمقة بالجزء األوؿ مف ىذا البرنامج 1995أقر مجمس المحافظيف عالـ 
 «الجزء الثاني» التي وردت في البرنامج فقد أطمقت عمييا الوكالة الدولية  ىأما التدابير األخر 
( ويتطمب تنفيذه الحصوؿ عمى تخويؿ قانوني إضافي تمنحو الدولة 2+93مف البرنامج )

 . 2بروتوكوؿ جديد المعنية لموكالة, أي يقتضي إيجاد اتفاؽ أو
عمى  1996( الذي دخؿ حيز التنفيذ عاـ 2+93ويحتوي الجزء األوؿ مف برنامج الوكالة )

                             ً                                                         تدابير لتطبيؽ الضمانات استنادا  إلى السمطة المخولة لموكالة الدولية في اتفاقية الضمانات 
 :3تيوتشمؿ ىذه التدابير ما يأ,  INFCIRC/153(Corr)الشاممة السارية بحسب الوثيقة 

 :ى المعمومات عف طريؽ توفير اآلتيالحصوؿ الموسع عم -1
                                                           

وقائع اجتماع الخبراء حوؿ نظاـ  ة,المصريالييئة العربية لمطاقة الذرية في تونس, ىيئة الطاقة الذرية  -1
 .236صالضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى المستوييف القطري واإلقميمي, مرجع سبؽ ذكره, 

2
-IAEA, General Conference, Strengthening The effectiveness and improving The 

efficiency of The Safeguards System, op.cit , P.3 .  
 .148ص, مرجع سبؽ ذكره, بد اهلل نعمافمحمد ع -3
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 معمومات عف التصميمات الخاصة بالمنشأة النووية. -أ

                                                 ً                   معمومات عف المنشآت النووية التي تـ  إغالقيا نيائيا  أو إيقاؼ تشغمييا. -ب

أو أية  معمومات عف األماكف التي جرى خزف المواد النووية فييا خارج المنشآت النووية, -ج
 .تجييزىا لخزف مواد نووية فييا                 أماكف شبيية تـ  

                                                          ً                 معمومات عف طريؽ أخذ عينات مف البيئة في المنشآت النووية خاصة  في منشآت إثراء  -د
 .معامؿ الحارة مثؿ الخاليا الحارةاليورانيـو وفي منشآت مف ال

 زيادة معدالت التفتيش: -2
مف صحة واكتماؿ البيانات والمعمومات التي يتـ وتيدؼ إلى إجراء التحقؽ المادي والتأكد 

الحصوؿ عمييا وذلؾ باستخداـ أسموب التفتيش الروتيني الخاص, أو التفتيش بدوف إخطار 
                                                                           مسبؽ, أو بإخطار خالؿ زمف قصير ال يتعدى بضع ساعات باعتبار أن و جزء مف إجراءات 

 .ت النووية لموكالة الدوليةالتنفيذ لمضمانا
 استخداـ تقنيات متقدمة لتنفيذ الضمانات. -3

ويتضمف ىذا اإلجراء التشغيؿ األمثؿ لمنظاـ الدولي لمضمانات النووية الذي تقـو بو الوكالة 
في الوقت الحالي باستخداـ تقنيات متقدمة في قياس المواد النووية وطرؽ االحتواء والمراقبة, 

ف ترونية وآالت التصوير الرقمية وغيرىا ممثؿ: كواشؼ الحركة واإلشعاع واألختاـ اإللك
 .األجيزة والتكنولوجيا المتطورة

 :1( لموكالة عدة أمور أىميا2+93كما يوفر الجزء األوؿ مف البرنامج )
 عمػى المػواد النوويػة بمػا فػي ذلػؾ    ة                                             معمومات موسعة عف نظاـ الدولة لممحاسبة والرقاب                              

         والفنية.                           المسائؿ اإلدارية والقانونية 
 المخططة.                  عف األنشطة النووية          معمومات         
  الحالية.                          معمومات عف األنشطة النووية         
 2                                               أنواع جديدة مف المراقبة مثؿ أخذ العينات البيئية.  

                                                           
وقائع اجتماع الخبراء حوؿ نظاـ  المصرية,الييئة العربية لمطاقة الذرية في تونس, ىيئة الطاقة الذرية  -1

 .238ص ,, مرجع سبؽ ذكرهعمى المستوييف القطري واإلقميمي الضمانات الدولي وأسموب تطبيقو
2-IAEA, General Conference, Strengthening The effectiveness and improving The 

efficiency of The Safeguards System, op.cit, p.1 . 
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 ةوقد أسفرت سمسمة الدراسات التي قامت بيا سكرتارية الوكالة الدولية عف صدور الوثيق
GOV2863  ( 2+93نامج ), والتي انطوت عمى شرح تفصيمي لمبر 1996أيار/ مايو  6في

 :1المقترح بجزأيو األوؿ والثاني وشممت ىذه الوثيقة ثالثة مرفقات
 :يػػػوفر مػػػوجزًا لمتقػػػويـ القػػػانوني لمتػػػدابير المقترحػػػة مػػػف أجػػػؿ توطيػػػد نظػػػاـ                         المرفقققق األول                                                                 ً         

                                                                                 الضمانات, وتحسيف فعالية تكاليفيا ويضع األسس القانونية التي تستند إلييا الوكالة في 
                      بتػػػدابير تخويػػػؿ الوكالػػػة    2 +  93                                       ابير الػػػواردة فػػػي الجػػػزء األوؿ مػػػف البرنػػػامج            ارتبػػػاط التػػػد

   . INFCIRC/153                                                         بتنفيذىا بموجب اتفاؽ الضمانات الشاممة الواردة في الوثيقة 
 :يػػػوفر إيضػػػاحات تفصػػػيمية لمتػػػدابير المقتػػػرح إجراؤىػػػا بموجػػػب البرنػػػامج                 المرفقققق الثقققاني                                                             

93  + 2 .  
 :يػػًا يتطمػػب إقػػراره إبػػراـ اتفػػاؽ إضػػافي بػػيف الدولػػة             ً       يقػػدـ بروتوكػػواًل نموذج                المرفققق الثالققث                                            ً 

  .2                                                    العضو والوكالة إلقرار النظاـ اإلضافي )الجديد( لمضمانات
الستعراض معاىدة  1995وأوضحت الورقة األساسية التي أعدتيا الوكالة الدولية لمؤتمر عاـ 

يا ( عف أنشطتNPT/CONF.1995/7عدـ انتشار األسمحة النووية وتمديدىا )الوثيقة 
                             أف  الوكالة قامت بجيود مكثفة  »بموجب المادة الثالثة مف المعاىدة حيث أشارت الورقة إلى 

لتقوية نظاـ ضماناتيا, وكاف اليدؼ تطوير نظاـ قادر عمى توفير تأكيد بشأف عدـ تحريؼ 
و ي مواد أ                                       ً                                       الموارد والمرافؽ النووية المعمنة, وقادرا  عمى توفير تأكيد معقوؿ بشأف عدـ وجود أ

, وتركزت ىذه الجيود لمحصوؿ عمى معمومات مف الدوؿ حوؿ «أنشطة نووية غير معمنة
أنشطتيا وخططيا النووية وعمى زيادة فرض معاينة األماكف التي يوجد فييا, أو يمكف أف 

 .3يوجد فييا مواد نووية
 محافظي الوكالة إنشاء لجنة مفتوحة العضوية تابعة سقرر مجم 1996وفي حزيراف/يونيو 

  ( ومف ثـ التفاوض حوؿ إعداد )بروتوكوؿ(2+93لمنظر في نتائج البرنامج ) لممجمس
                                                           

1-IAEA, Board of Governors, Strengthening the effectiveness and improving the 

efficiency of the safeguards system, proposals for implementation under 

complementary legal authority ,the document GOV/2863 , date 6 May 1996. 
الييئة العربية لمطاقة الذرية في تونس, ىيئة الطاقة الذرية المصرية, وقائع اجتماع الخبراء حوؿ نظاـ  -2

 .238ص ,الضمانات الدولي وأسموب تطبيقو عمى المستوييف القطري واإلقميمي, مرجع سبؽ ذكره
3- NPT/CONF.2000/28 (Part III) P.248. 
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يذ التدابير التوطيدية إضافي التفاؽ الضمانات الشاممة ليشكؿ األساس القانوني الممـز لتنف
 .المستحدثة

اإلضايف الـؿوذجي الربوتوكول    ً    ثانقا  : 
1

: 

ألوؿ مف البرنامج         الجزء ا 1995في عاـ   أقر مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
( الذي تضمف مجموعة مف التدابير لتقوية الضمانات والتي يمكف تنفيذىا بموجب 93+2)

ً                                              التفويض الوارد أصال  في اتفاؽ الضمانات الشاممة, وفي حزيراف/يونيو  قرر مجمس  1996                 
( Open Ended Govcomm 24المحافظيف إنشاء لجنة مفتوحة العضوية سميت بػ )

لمتفاوض عمى صؾ قانوني مف شأنو أف يوفر التفويض القانوني القائـ بموجب اتفاقية 
تشريف  11-1تموز/يوليو ,  4-2الضمانات الشاممة, حيث اجتمعت ىذه المجنة أربع مرات )

(, وتفاوضت عمى نص 1997نيساف/أبريؿ  4-2كانوف الثاني/يناير,  31-2األوؿ/أكتوبر 
                                                                   اإلضافي النموذجي التفاقات الضمانات الذي تم ت الموافقة عميو في اجتماع البروتوكوؿ 

                                         , وتـ  نشره عمى شكؿ رسالة تعميمية بالرقـ1997استثنائي لمجمس المحافظيف في أيار/مايو 
 .} {INFCIRC/540(Corrected) إلعالميا
ة في التحقؽ مف ويجسد البروتوكوؿ اإلضافي النموذجي وسائؿ جديدة قوية لمساعدة الوكال 

االمتثاؿ اللتزامات عدـ االنتشار النووي لمدوؿ ويوفر مع اتفاؽ الضمانات ذي الصمة أكمؿ 
                ً           صورة ممكنة عمميا  حوؿ اآلتي:

 مقػػة بمعالجػػة مػػواد                                                                 إنتػػاج الػػدوؿ لممػػواد المصػػدرية النوويػػة وأرصػػدتيا منيػػا, واألنشػػطة المتع                 
                                وي(, وعناصػػر البنيػػة األساسػػية التػػي                                  سػػواء لالسػػتخداـ النػػووي أو غيػػر النػػو          ً   نوويػػة الحقػػًا )

                                                            تدعـ دورة الوقود النووي الراىنة أو المزمع إقامتيا في الدوؿ.
  طبقًا لمبروتوكوؿ اإلضافي فإف  عمى الدوؿ التػي صػدقت عميػو أف تقػدـ لموكالػة معمومػات                                                                          ً   

                                                                            أكثػػر دقػػة مػػف تمػػؾ التػػي يؤمنيػػا نظػػاـ تطبيػػؽ معاىػػدة عػػدـ انتشػػار األسػػمحة النوويػػة, إذ 
                                                                            الوكالة الدولية وضع صورة شاممة لمبرامج النووية لمدوؿ الموقعة عمى البروتوكوؿ         بإمكاف

     .                                  فضؿ نظاـ صاـر لممراقبة والتفتيش ب

                                                           
1-IAEA, Model protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the 

International Atomic Energy Agency for the application of safeguards , op.cit. 
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  يسػػمح البروتوكػػوؿ بتفقػػد منشػػآت ال تػػنص المعاىػػدة عمػػى تفتيشػػيا مثػػؿ مفػػاعالت توقفػػت                                                                        
                                                           ً  عف العمؿ ومراكز أبحاث ومصانع تنتج مواد يمكف استخداميا نوويًا.

 لبروتوكوؿ دخوؿ مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية المختارة خالؿ ميمة قصػيرة       يضمف ا                                                                         
                خوليػا لمتأكػد مػػف  د                                 سػاعة عمػى األكثػر مػف اإلعػالف عػف نيػتيـ     24                   تتػراوح بػيف سػاعتيف و

  .1                                         عدـ وجود نشاطات ومعدات نووية لـ يعمف عنيا
ياه والتربة واليواء مف كما يمكف أف تقـو الوكالة بنشاطات مراقبة وقياس وجمع عينات مف الم

 أجؿ كشؼ آثار محتممة لنشاطات سرية.
والدوؿ الموقعة عمى البروتوكوؿ اإلضافي ممزمة بمنح مفتشي الوكالة خالؿ ميمة شير 

, وبفضؿ عمميات المراقبة 2لمدة عاـ ولمقياـ بعدة زيارات ألراضييا ةتأشيرات دخوؿ صالح
عطاء األسرة الدولية ضمانات تتمتع بالمصداقية الواسعة يفترض أف تكوف الوكالة قادرة عمى إ

ليس فقط في ما يتعمؽ بعدـ نشر مواد نووية؛ بؿ عف غياب مواد ونشاطات نووية غير معمنة 
 .3    ً أيضا  

( مادة وممحؽ بو مرفقاف ىما جزء ال يتجزأ      18ويتكوف البروتوكوؿ اإلضافي مف ديباجة و)
مى الوكالة أف تراعي أثناء تنفيذ الضمانات الحاجة يجب ع »                              منو, وأشارت الديباجة إلى أن و 

إلى تجنب إعاقة التنمية االقتصادية والتقنية لمدولة, أو التعاوف الدولي في مجاؿ األنشطة 
النووية السممية, واحتراـ األحكاـ المتعمقة بالصحة واألماف والحماية المادية وغيرىا مف 

واتخاذ جميع االحتياطات التي تكفؿ حماية األسرار األحكاـ األمنية السارية, وحقوؽ األفراد 
 .4«معمومات السرية التي تتصؿ بعممياالتجارية والتقنية والصناعية, وغير ذلؾ مف ال

                                                           
1- World Nuclear Association (WNA), op.cit. 

2-IAEA, Model protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the 

International Atomic Energy Agency for the application of safeguards , op.cit, Article 

12 , p11. 
3-Mohamed El Baradiei, Safeguarding The Atomic, The IAEA & International 

Nuclear affairs IAEA bulletin. 14/4/1999. p.3. 
4-IAEA, Model protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the 

International Atomic Energy Agency for the application of safeguards , op.cit, 

Preamble, p1. 
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 وترد الـصوص يف مواد الربوتوكول اإلضايف بالعـاوون الًالقة :

 2تيف ات )المادالعالقة بيف البروتوكوؿ واتفاؽ الضمانات ) المادة األولى(, توفير المعموم -
المادة  ) (, التأشيرات11(, تسمية المفتشيف )المادة 10-4د الموا(, المعاينة التكميمية )3و

( 18(, التعاريؼ )المادة 17(, بدء النفاذ )المادة 16المادة (, الترتيبات الفرعية )12
النووية ( لألنشطة بالمعدات والمواد غير 15ويتضمف المرفؽ األوؿ مفردات ) وعددىا اآلف 

                                 ً                                               التي يتعيف عمى الدولة أف تقدـ وصفا  لكؿ عممية تصنيع أو تجميع أو صيانة تضطمع بيا, 
كما يتضمف المرفؽ الثاني قائمة األنواع المحددة مف المعدات والمواد النووية التي ينبغي 

  التبميغ عف صادراتيا ووارداتيا.
 :1يع الوكالة تنفيذ التدابير اآلتيةوبموجب السمطة التكميمية التي يمنحيا البروتوكوؿ تستط

توفري ادلعؾومات لإلعالن ادلودع -1
2

يتطمب ذلؾ معرفة أنشطة البحوث التطويرية  :
المتعمقة بدورة الوقود النووي وأنشطة التشغيؿ في المنشآت النووية واألماكف خارج المنشآت 

نتاجيا السنوي النووية التي تحتوي عمى مواد نووية, ومعرفة مناجـ الخامات النوو                      ية وا 
والقدرات اإلنتاجية السنوية المتوقعة, ودرجة نقاء المواد المحتوية عمى الخامات النووية 
وأماكنيا وتسجيؿ عمميات استيراد وتصدير المعدات والمواد غير النووية وثنائية االستخداـ, 

رىا ووجيتيا أي تمؾ التي يمكف استخداميا في األغراض النووية وغير النووية وبياف مصد
وتواريخيا, ويدخؿ ضمف ىذا التدبير معرفة كميات المواد النووية غير الخاضعة لنظاـ 

في أي مكاف في الدولة أو الدوؿ المعنية, ولـ تستخدـ بعد في  ةالضمانات والموجود
النووية مثؿ الكعكة الصفراء, ومعرفة الخطط بشأف األنشطة النووية المختمفة  ضاألغرا
 .تطوير دورة الوقود النووي فة إلىالياد

يتـ ذلؾ بالمراجعة والفحص والتفتيش عمى السجالت والمستندات  الًػًقش والًحؼق : -2
جراء القياسات المختمفة  جراء المحاسبات عمى المواد النووية بالعد وا                                                                                              الخاصة بالمواد النووية وا 

 الجانب الفني.وأخذ العينات والمراقبة البصرية واتخاذ جممة مف اإلجراءات تعزز 

                                                           
 . 149, ص , مرجع سبؽ ذكرهمحمد عبد اهلل نعماف -1

2-IAEA, Model protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the 

International Atomic Energy Agency for the application of safeguards , op.cit, Article 

2 ,p.p 2-5. 
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بموجب ىذا اإلجراء تكفؿ الدوؿ المعنية لموكالة الدولية حؽ دخوؿ  ادلعاوـة الًؽؿقؾقة: -3
ومعاينة األماكف بغرض التفتيش والتحقؽ والمعاينة التكميمية في أي موقع يحتوي عمى منشأة 

          أن و يفيد  نووية أو أي مكاف خارج المنشأة يحتوي عمى مواد نووية أو أي مكاف ترى الوكالة
 .1إلجراء لموكالة بأخذ عينات بيئيةاإلعالف الموسع, كما تسمح الدوؿ بموجب ىذا ا

ذلؾ بزيادة التعاوف مع الدوؿ المعنية والنظـ  يتـ الًشغقل األمٌل لـظام الضؿانات : -4
الوطنية لمضمانات النووية وزيادة عوامؿ الشفافية عف طريؽ التأكد مف صحة واكتماؿ 

والبيانات التي تقدميا الدوؿ المعنية عف المواد النووية, وااللتزاـ بالمواعيد المحددة  المعمومات
. كما يدخؿ تواقت وتقوية إجراءات بناء الثقةبيف التفتيش السابؽ والالحؽ أو ما يسمى بال

( استخداـ أجيزة 2+93ضمف التشغيؿ األمثؿ لنظاـ الضمانات بحسب برنامج الوكالة )
رساؿ المعمومات التي ترصدىا أجيزة االحتواء والمراقبة التابعة لموكالة  االتصاؿ عف بعد                                                                       وا 

 .ة االستخبارات التابعة لدوؿ أخرىوأجيز  وسائؿ اإلعالـوجمع المعمومات عف طريؽ 
يتـ اإلخطار بالتفتيش الروتيني المعتاد والتفتيش المؤقت قبؿ وصوؿ اإلخطار بالًػًقش :  -5

ة عمى أقؿ تقدير, ويجري التفتيش خالؿ ساعات العمؿ المعتادة المفتشيف بأربع وعشريف ساع
في المنشأة النووية, أما التفتيش الفجائي فيتـ في أي موقع وأي وقت بناء عمى السمطة 
                                                                                             التكميمية القانونية الممنوحة لموكالة, وبذلؾ فإن يا تستطيع القياـ بالمعاينة التكميمية والتحقؽ 

 الدوؿ المعنية.دوف تقديـ إخطار مسبؽ إلى 

 : الًزامات الدولة مبوجب الربوتوكول اإلضايف 

                                                             ً       ً             يقع عمى عاتؽ الدولة غير الحائزة ألسمحة نووية التي تعقد بروتوكوال  إضافيا  مع الوكالة 
 :2الدولية لمطاقة الذرية أف توفر لموكالة اآلتي

تشيف بمعاينتيا, معمومات عف جميع جوانب دورة الوقود النووي في الدولة, والسماح لممف -1
 .أماكف أخرى توجد فييا مواد نوويةوذلؾ مف مناجـ اليورانيـو إلى النفايات النووية, وأي 

                                                           
1- IAEA, Model protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the 

International Atomic Energy Agency for the application of safeguards ,  op.cit, Articles 

4-10 , p.p 6 – 10. 
2- NPT/CONF.2000/28 (Part III) P.248. 
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نة المتعمقة بدورة معمومات عف البحث اإلنمائي المتعمؽ بدورة الوقود النووي وآليات المعاي -2
 .الوقود النووي

لممفتشيف بمعاينتيا  لسماحمعمومات عف جميع المباني الموجودة في "موقع" نووي وا -3
 .بإخطار عاجؿ

معمومات عف وضع المفردات ذات الصمة بالمجاؿ النووي, وكذلؾ عف أي عمميات  -4
لألماكف  تصدير تكنولوجيات حساسة متعمقة بالمجاؿ النووي, وتوفير آليات لممعاينة المادية

 ت الصمة.ذا
 وقود النووي.معمومات عف خطط الدوؿ الطويؿ األجؿ لتطوير دورة ال -5
 معاينة مادية أوسع مف ذي قبؿ ألغراض التفتيش ولجمع العينات البيئية. -6
                   ً                                                            كما تتخذ الدولة أيضا  خطوات مف أجؿ ترتيبات إدارية لترشيد إدارة الضمانات عف طريؽ  -7

تحسيف عممية تسمية المفتشيف, ومنح تأشيرات الدخوؿ, والتوسع في استخداـ المكاتب 
نات لة, وتمكيف مفتشي الوكالة مف استخداـ أحدث وسائؿ االتصاؿ إلرساؿ البيااإلقميمية لموكا

 .المتعمقة بالضمانات في حينيا
 الًزامات الوكالة مبوجب الربوتوكول اإلضايف الـؿوذجي

1

: 

                            ً                                                          يمثؿ البروتوكوؿ اإلضافي توازنا  بيف حقوؽ والتزامات الدولة والوكالة, ففي حيف  أف  الدولة 
   ً       ً                                                               وكوال  إضافيا  تأخذ عمى عاتقيا واجبات قانونية إضافية معينة, فإف  البروتوكوؿ التي تعقد بروت

 مف الجية األخرى يحمي حقوقيا مف خالؿ التزاـ الوكالة بما يمي:
                                                                                ضماف أف  حقوؽ المعاينة األوسع المدرجة في الوثيقة النموذجية ال تطبؽ بأي طريقة آلية  -1

ائي عمى مرافؽ أو عمى أماكف أخرى يعمف وجود مواد أو منيجية ؛ بؿ تطبؽ عمى أساس انتق
نووية فييا ) لضماف عدـ وجود أي مواد أو أنشطة نووية غير معمنة( وحسـ التساؤالت وأوجو 

 التضارب.
                  ً       ً      ً                                                      إعطاء الدولة إشعارا  كتابيا  مسبقا  بالطمبات المتعمقة بمثؿ ىذه المعاينة المشار إلييا في  -2

مع تحديد أسباب الطمب واألنشطة التي  «معاينة تكميمية »ىا البروتوكوؿ اإلضافي باعتبار 
 ستنفذ.

                                                           
1- NPT/CONF.2000/28 (Part III), p.249.   
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قبوؿ معاينة محكومة بناء عمى طمب الدولة بيدؼ منع نشر المعمومات الحساسة  -3
الممكية أو مف الناحية  المتعمقة باالنتشار, أو حماية المعمومات الحساسة سواء مف ناحية

 .التجارية
ً                                         لدولة مثال  إلتاحة فرصة لمدولة لتوضح مسألة أو تضارب إجراء مشاورات مسبقة مع ا -4         

وتيسير حسميا قبؿ تقديـ طمب بإجراء معاينة تكميمية, أو فيما يتعمؽ بأخذ عينات بيئية في 
 .الة عمى أخذ ىذه العينات البيئية                                       م ساحات واسعة متى وافؽ مجمس محافظي الوك

ونتائجيا  روتوكوؿ اإلضافيإخطار الدولة كتابة باألنشطة المنفذة بموجب الب -5
 .المستخمصة منيا تواالستنتاجا

                                                                                االتفاؽ عمى ترتيبات فرعية مع الدولة إذا رأت الدولة أو الوكالة إن و مف الضروري أف  -6
 .في البروتوكوؿ اإلضافي ةيحدد في ترتيبات فرعية كيفية تطبيؽ التدابير الموضوع

الة المانعة إلفشاء أي أسرار تجارية أو الحفاظ عمى نظاـ صاـر لضماف الحماية الفع -7
تكنولوجية أو صناعية وأية معمومات سرية أخرى تصؿ إلى عمـ الوكالة مف خالؿ تنفيذ 

 البروتوكوؿ اإلضافي.
                                                                              يضاؼ إلى ذلؾ أف  الدوؿ األطراؼ في البروتوكوؿ اإلضافي ستستفيد مف زيادة التأكيدات 

امتثاليا لتعيداتيا المتعمقة بعدـ االنتشار التي بشأف الطبيعة السممية ألنشطتيا النووية, و 
                             , إضافة إلى ذلؾ فإف  اتفاقات يجة لتنفيذىا البروتوكوؿ اإلضافيستتمكف الوكالة مف توفيرىا نت

الضمانات المعقودة في إطار معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية تفرض عدد مف االلتزامات 
 .لةالة تمزميا باحتراـ مصالح الدو عمى الوك

 العالقة بني الربوتوكول اإلضايف واتػاق الضؿانات الشامؾة
1

: 

                          ً                                                    يشكؿ البروتوكوؿ اإلضافي جزءا  ال يتجزأ مف نظاـ الضمانات المقوى ويكمف ىدفو الرئيس 
في تمكيف النظاـ عمى نحو أفضؿ مف توفير تأكيد بشأف األنشطة المعمنة وبشأف ما عساه 

الدوؿ التي لـ تبـر اتفاؽ الضمانات الشاممة بعد  , وليس بوسع2يوجد مف أنشطة غير معمنة
              ً      ً  لؾ ألن و ليس صكا  قائما                                                  ً        ً   أف تنضـ إلى البروتوكوؿ اإلضافي بمفرده رغـ كونو صكا  قانونيا  ذ

 .بذاتو
                                                           

 .ذكره  مرجع سبؽ عبد الرحمف محمد عثماف مميباري, -1
2
-Jan Lodding and Bernardo Riberio , op.cit , p.2 . 
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أما بالنسبة لمدوؿ التي أبرمت اتفاؽ الضمانات الشاممة مع الوكالة ال يعد البروتوكوؿ 
                                                     ً  , إذ يتعيف بدء التفاوض عميو بيف الوكالة والدولة م تبعا                                  ً اإلضافي ساري المفعوؿ معيا تمقائيا  

 .يأذف لممدير العاـ بعقده وتنفيذهباعتماده مف قبؿ مجمس المحافظيف الذي عندئذ 
ويرتبط البروتوكوؿ اإلضافي باتفاؽ الضمانات الشاممة ويستند إليو في كثير مف الجوانب, 

وكوؿ في جوانب معينة, وبذلؾ تنشا بيف كذلؾ يعتمد اتفاؽ الضمانات بدوره عمى البروت
                                 ً      ً                                             الصكيف عالقة تكافمية تجعميما اتفاقا  واحدا  حاؿ االنتياء مف عقدىما, وفي حاؿ تنازع أحكاـ 
                                                                                    اتفاؽ الضمانات الشاممة مع أحكاـ البروتوكوؿ اإلضافي فإف  أحكاـ ىذا البروتوكوؿ ىي التي 

 .1تطبؽ
احتماؿ وجود أي مواد وأنشطة غير معمنة, ينبغي ولكي يتسنى لموكالة الدولية أف تؤكد عدـ 

أف تنفذ الدوؿ بروتوكوالت إضافية التفاقات الضمانات الخاصة بيا, لذلؾ صدرت العديد مف 
النداءات المطالبة بتوسيع نطاؽ االنضماـ إلى اتفاقات الضمانات والبروتوكوالت اإلضافية, 

لعامة, أو عف الدوؿ األطراؼ في معاىدة وتمثمت ىذه النداءات بقرارات صادرة عف الجمعية ا
عدـ االنتشار خالؿ المؤتمرات االستعراضية ومف الدوؿ األعضاء في الوكالة الدولية في 

 قرارات المؤتمر العاـ لموكالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . لموكالة الدولية المادة األولى مف البروتوكوؿ اإلضافي -1
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 الػرع الٌالث

                        عالقة نظام ضؿانات الوكالة الدولقة لؾطاقة الذروة بضؿانات معاهدة عدم                      

 1361انًشار األدؾحة الـوووة لعام 
 

                                                                                  مف المعروؼ أف  نظاـ ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية دخؿ حيز التنفيذ قبؿ دخوؿ 
                                                             ً                       معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية حيز التنفيذ بعشر سنوات تقريبا , وقد ساعدت ىذه المدة 

(, وحاولت تفادييا أو الدخوؿ مف خالليا )اعتبرتيا ثغراتمى اكتشاؼ نقاط الدوؿ الكبرى ع
لفرض المزيد مف السيطرة والرقابة عمى استخداـ التكنولوجيا النووية, كما ساعدت الخبرة 
قرار أعضاء                                          ً                                        المكتسبة نتيجة تطبيؽ ضمانات الوكالة كثيرا  في مفاوضات عقد المعاىدة وا 

 .1الوكالة تطبيؽ نظاـ الضمانات الدولي
  ً                                                                          يما  بالدور الذي تقـو بو الوكالة ونظاـ ضماناتيا في منع االنتشار النووي وتحقيؽ وتسم

التعاوف النووي السممي, فقد ألزمت معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية جميع الدوؿ األطراؼ 
ع بمقتضاىا                                                                                    غير الحائزة ألسمحة نووية, بأف تعقد مع الوكالة اتفاقات ضمانات شاممة ت خض 

 دييا مف مواد نووية مصدرية أو انشطارية خاصة لمضمانات. جميع ما ل
وقد ألزمت المادة الثالثة مف معاىدة عدـ االنتشار جميع الدوؿ األطراؼ غير الحائزة ألسمحة 

ع الوكالة                                                               أف تقبؿ ضمانات ت حدد صفتيا في اتفاؽ يتعيف التفاوض عميو وعقده م »نووية 
لوحيدة مف ذلؾ االتفاؽ التحقؽ مف وفاء الدولة تكوف الغاية ا «الدولية لمطاقة الذرية

بااللتزامات التي تعيدت بيا بموجب معاىدة عدـ االنتشار, ويتعيف الشروع في إجراء تمؾ 
المفاوضات في موعد ال يتجاوز اليـو الذي تودع فيو الدولة صؾ تصديقيا عمى المعاىدة أو 

                 , وىذا معناه أف  2    ً شيرا   18 انضماميا إلييا, وبحيث تنتيي تمؾ المفاوضات في غضوف
الوكالة مكمفة في سياؽ معاىدة عدـ االنتشار بتزويد المجتمع الدولي بتأكيد موثوؽ بعدـ 
                                   ً      ً                                      تحريؼ أي مواد نووية مستخدمة استخداما  سمميا  نحو صنع أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة 

 .3نووية أخرى
                                                           

 . 158ص مرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -1
2
- IAEA, IAEA Safeguards Glossary, op.cit, p 2. 

 . 5ص ,ذكره , مرجع سبؽاف لودينغي -3
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                                ت ي ستمد مف أحكاـ النظاـ األساسي                                                   والحقيقة أف  التفويض األساسي لموكالة لتطبيؽ الضمانا
( مف 5 –, حيث فوضت المادة الثالثة )فقرة ألؼ 1957لموكالة الذي بدأ نفاذه في عاـ 

أف تطبؽ الضمانات عمى أي ترتيب ثنائي أو متعدد األطراؼ إذا  »النظاـ األساسي لموكالة 
 .«طمب ذلؾ أطرافو

               أ سندت لموكالة  1970نووية في عاـ وعمى أثر بدء نفاذ معاىدة عدـ انتشار األسمحة ال
مسؤولية أف تضمف عف طريؽ ضماناتيا امتثاؿ الدوؿ غير الحائزة ألسمحة نووية األطراؼ 

 في المعاىدة اللتزاماتيا الرقابية بموجب المعاىدة. 
 كأساس } INFCIRC/153(Corr) {الوثيقة  1972وقد أقر مجمس المحافظيف عاـ 

 .1ات بموجب المعاىدةلمتفاوض عمى اتفاقات لمضمان
دولة طرؼ  تتعيد كؿ »( مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية 2    ً                       ووفقا  لممادة الثالثة )فقرة 

 :في المعاىدة بأال تقدـ
 .اد انشطارية خاصةمواد مصدرية أو مو  -أ

                                    ً                                     أو أي معدات أو مواد معدة ومييأة خصيصا  لمعالجة أو استخداـ أو إنتاج المواد  -ب
الخاصة إلى أي دولة غير حائزة ألسمحة نووية لتستخدميا في أغراض سممية, إال  االنشطارية

 .«إذا كانت تمؾ المواد المصدرية أو االنشطارية خاضعة لمضمانات المطموبة في ىذه المادة
ً                 وتقـو الدوؿ غير الحائزة ألسمحة نووية األطراؼ في ىذه المعاىدة استيفاء  منيا لشروط ىذه                                                                   

اقات مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إما عمى حده أو باالشتراؾ مع دوؿ المادة بعقد اتف
   ً      يوما  بعد  180        ً                                                        أخرى وفقا  لمنظاـ األساسي, ويبدأ التفاوض عمى تمؾ االتفاقات في غضوف 

نفاد ىذه  المعاىدة, وبالنسبة لمدوؿ التي تودع وثائؽ تصديقيا أو انضماميا بعد فترة الػ 
اوض في تاريخ ال يتجاوز ذلؾ اإليداع ويبدأ نفاذ تمؾ االتفاقات في      ً           / يوما  يبدأ التف180/

                             ً                             موعد ال يتجاوز ثمانية عشر شيرا  مف بعد تاريخ بدء المفاوضات.
وتعتمد الدوؿ األطراؼ في معاىدة عدـ االنتشار عمى الوكالة لكي توفر ليا ما يؤكد امتثاؿ 

كيد الذي يتـ توفيره عف طريؽ ضمانات الدوؿ األطراؼ األخرى تعيداتيا الرقابية, وىذا التأ
                                                                  ً       ً           الوكالة يعزز الثقة فيما بيف الدوؿ, إضافة إلى أن و يساعد بوصفو عنصرا  أساسيا  لممعاىدة 

                                                           
1 - NPT/CONF.2000/28 (Part III) P.246. 
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عمى تعزيز أمف الدوؿ الجماعي, وأنشطة الوكالة الرقابية وغيرىا مف األنشطة المتعمقة بأمف 
ي المجاؿ النووي, وقد استطاعت الوكالة المواد النووية وتيسير التجارة والتعاوف الدولييف ف

                                        ً      ً                                     خالؿ السنوات الثالثيف األخيرة أو توفر تأكيدا  معقوال  بشأف عدـ تحريؼ المواد النووية التي 
 .1أعمنت وخضعت لمضمانات

والمغزى الرئيس لممادة الثالثة )الفقرة الثانية( مف معاىدة عدـ االنتشار, ىو أنيا تحظر عمى 
                                                               تصد ر بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو معدات نووية إلى الدوؿ                     أطراؼ المعاىدة أف   

غير الحائزة لألسمحة النووية مف غير األطراؼ في المعاىدة إال إذا أخضعت عممية التصدير 
نفسيا لضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, وىو حكـ ميـ ألف مف المحتمؿ أال تكوف 

عمؽ بعدـ انتشار في المعاىدة قد قبمت أية التزامات أخرى تتالبمداف المتمقية غير األطراؼ 
 .األسمحة النووية

) الفقرة  ( تساعد في تنفيذ المادة الثالثةلجنة " زانغر" )لجنة المصدريف                       وينبغي اإلشارة إلى أف  
السممية إلى صنع  ضالثانية( وتفسيرىا في منع تحويؿ صادرات المواد النووية مف األغرا

ة أو أجيزة متفجرة أخرى األمر الذي يدعـ أىداؼ المعاىدة ويعزز أمف جميع أسمحة نووي
 .2الدوؿ

بعضيا  »( دولة 15عقدت مجموعة مف ) 1974و 1971ففي خالؿ الفترة بيف عامي 
سمسمة اجتماعات  «                                                      ً      أطراؼ في المعاىدة بالفعؿ وبعضيا اآلخر يحتمؿ أف يصبح طرفا  فييا

مف سويسرا, وكاف ىدؼ ىذه الدوؿ  3"كمود زانغرفسور" غير رسمية في فيينا برئاسة البرو 
         ً             ً                                                            بصفتيا دوال  موردة أو دوال  يحتمؿ أف تصبح موردة لممواد والمعدات النووية ىو التوصؿ إلى 

 تفاىـ بينيا بشأف:
إنتاج المواد  معدات أو مواد معدة أو مييأة لتجييز أو استخداـ أو» تعريؼ ما يشكؿ  -أ

                                             أن يا غير معرفة في أي جزء مف أجزاء المعاىدة. حيث «االنشطارية الخاصة
الشروط واإلجراءات التي تحكـ الصادرات مف ىذه المعدات أو المواد مف أجؿ الوفاء  -ب

 بااللتزامات الواردة في الفقرة الثانية مف المادة الثالثة عمى أساس التنافس التجاري النزيو.

                                                           
1- NPT /CONF. 2000 /28 (Part I I I ) P.243  .  

2- NPT/CONF. 2000/17. P.2. 

3- Ian Anthony, Christer Ahlstrom And Vitaly  Fedchenko ,op.cit,p14.. 
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                           " أف  صفتيا غير رسمية وأف  زانغرـ لجنة " وقررت ىذه المجموعة التي عرفت فيما بعد باس
لى توافؽ في اآلراء توصمت المجنة إ 1972                        ً                   قراراتيا غير ممزمة قانونا  ألعضائيا, وفي عاـ 

                                                           ً  " أساسية وردت في مذكرتيف منفصمتيف, وتشكؿ ىاتاف المذكرتاف معا  تفاىمات" بشأف 
       ً   " حاليا . زانغرالمبادئ التوجييية لمجنة " 

ذكرة مف ىاتيف المذكرتيف تعريؼ وبياف لإلجراءات المتعمقة بتصدير المواد ويرد في كؿ م
والمعدات التي ورد وصفيا في الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مف المعاىدة , تتعمؽ المذكرة 

 ,/ أ مف المادة الثالثة(2( بالمواد المصدرية والمواد االنشطارية الخاصة ) الفقرة  أ األولى )
رة الثانية )ب( فتتعمؽ بالمعدات والمواد المعدة أو المييأة  لتجييز أو استخداـ أو أما المذك

 .1)ب( مف المادة الثالثة (2إنتاج المواد االنشطارية الخاصة ) الفقرة 
                                                         وت عر ف ادلذكرة / ألف / الػىات الًالقة من ادلواد الـوووة :

 : اليورانيـو والثوريـو سواًء كانا في الصور            الخامات                ً                               ة الطبيعية ليما أو م ستنفذيف.                        
 : اليورانيـو المخصػب    233             , اليورانيـو    239            البموتونيـو                            المواد االنشطارية الخاصة ,                    

  .   233       النظير    أو      235        بالنظير 
أما ادلذكرة ) باء ( فًًضؿن ادلصانع وادلعدات، وحسب االقًضاء ادلواد الداخؾة 

عادة  المفاعالت النووية, والمواد: ضؿن الػىات الًالقة                                      غير النووية الالزمة لممفاعالت وا 
نتاج الماء الثقيؿ والتحويؿ  .2                                                                    التجييز وصنع الوقود, وتخصيب اليورانيـو وا 

وقد أصبحت ىاتاف المذكرتاف تعرفاف باسـ قائمة المواد التي تقتضي تطبيؽ ضمانات الوكالة 
                    يؽ الضمانات, أي أف                                                                الدولية لمطاقة الذرية ألف  تصدير األصناؼ المدرجة فييا يستمـز تطب

 التصدير ال يتـ إال:
 .مات أو المواد االنشطارية الخاصةإذا كاف ما ينقؿ مف المعدات أو الخا -أ

إذا كانت المواد المنتجة أو المجيزة أو المستخدمة في المرفؽ الذي تـ توريد الصنؼ       -ب
 .3الذريةإليو, خاضعة لمضمانات بموجب اتفاؽ مع الوكالة الدولية لمطاقة 

                                                           
1- NPT/CONF. 2000 /17, P.2. 

2-Ian Anthony, Christer Ahlstrom And Vitaly  Fedchenko ,op.cit,p15.. 

3- NPT/CONF. 2000 /17, P.3. 
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( مف معاىدة عدـ االنتشار فقد اشتممت انيةوفي سبيؿ تمبية متطمبات المادة الثالثة )الفقرة الث
 التفاىمات التي توصمت إلييا لجنة " زانغر" ثالثة شروط أساسية لإلمداد بيذه األصناؼ:

      ي حظر                                                             ً             بالنسبة لمصادرات إلى دولة غير حائزة لألسمحة النووية ليست طرفا  في المعاىدة -أ
تحويؿ الخامات أو المواد االنشطارية الخاصة سواء كانت منقولة بصورة مباشرة أـ منتجة أـ 
مستخدمة في المرفؽ المزمع نقؿ الصنؼ إليو لصنع أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة نووية 

 أخرى.
ضع                                                            ً                بالنسبة لمصادرات إلى دولة غير حائزة لألسمحة النووية ليست طرفا  في المعاىدة تخ -ب

                                                                                   ىذه الخامات أو المواد االنشطارية الخاصة وما ي نقؿ مف معدات ومواد غير نووية لمضمانات 
 في إطار اتفاؽ مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

ال يجوز إعادة تصدير الخامات أو المواد االنشطارية الخاصة والمعدات والمواد غير  -ج
           ً                                  ة وليست طرفا  في المعاىدة, إال إذا قبمت الدولة النووية إلى دولة غير حائزة لألسمحة النووي

 .1المتمقية تطبيؽ الضمانات عمى الصنؼ المعاد تصديره
ات إليضاح" أو تعريؼ المعد                           ً   ي تقتضي تطبيؽ الضمانات مرفقا  "وتتضمف قائمة المواد الت

ية باء( بشيء مف التفصيؿ, وتقـو المجنة بصورة منتظمة ودور والمواد المدرجة في القائمة )
عمى قائمة المواد التي تقتضي تطبيؽ الضمانات, ليذا  تعديالتبالنظر في إمكانية إدخاؿ 

ً                                          أصبح المرفؽ األصمي أكثر تفصيال  مع مرور الوقت, وقد أجريت حتى اآلف ثمانية                             
إيضاحات, وتتـ ىذه اإليضاحات بتوافؽ اآلراء وباستخداـ اإلجراء نفسو الذي اتبع في اعتماد 

 .2ميةالتفاىمات األص
                                                                         , نشير إلى أف  جميع أعضاء لجنة "زانغر" أطراؼ في المعاىدة وبإمكانيا توريد        أخيرا  

( 35                                                                           ً   األصناؼ الواردة في قائمة المواد التي تقتضي تطبيؽ الضمانات , وتضـ المجنة حاليا  )
 .3    ً عضوا  

                                                           
1- NPT/CONF. 2000 /17, p.3. 

الذي صدر  "زانغر" لمعرفة المزيد مف التغييرات التي أدخمت عمى القائمة في النص الجديد لتفاىمات لجنة  -2
 ..INFCIRC/209/Rev.2:  انظر    ً                                              مؤخرا  بوصفو وثيقة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية . 

 – إيرلندا –أوكرانيا  –ألمانيا  – لياأسترا – إسبانيا –األرجنتيف  –ىؤالء األعضاء ىـ : ) االتحاد الروسي  -3
جنوب أفريقيا   –جميورية كوريا  –الجميورية التشيكية  –تركيا  –بولندا  –بمغاريا  –بمجيكا  -البرتغاؿ  -إيطاليا 
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ورقة عمؿ إلى المجنة التحضيرية  2004أيار/مايو  4عمى صعيد متصؿ قدمت فرنسا في 
اقترحت فييا إخضاع  2005ؤتمر مراجعة معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ لم

عمميات التصدير لموسائؿ والمواد واألجيزة والخبرات والتقنيات النووية لمجموعة مف الشروط 
ذات العالقة بنظاـ عدـ انتشار األسمحة النووية وأىداؼ ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة 

 :1ه الشروطوأىم ىذالذرية, 
                                                         وجود حاجة ممحة الستخداـ الطاقة النووية في البمد المستورد. - 1

                                                                   وجود برنامج توليد لمطاقة النووية معقوؿ وتوافر متطمبات دورة الوقود. - 2

                   ً                      خطة عقالنية اقتصاديًا لتطوير ىذه المشاريع. - 3

                                                                       وجػػػود بروتوكػػػوؿ إضػػػافي يعطػػػي الوكالػػػة سػػػمطة قانونيػػػة كبيػػػرة لمتفتػػػيش عمػػػى المػػػواد  - 4
                            طات النووية غير المصرح بيا.      والنشا

                                                      التزاـ الدوؿ المستوردة بمعايير والتزامات عدـ االنتشار. - 5

                                 تطبيؽ نظاـ فعاؿ لمراقبة التصدير. - 6

                                       تطبيؽ معايير عالية لألمف واألماف النووي. - 7

                                                    وجود استقرار في البمد المستورد والمنطقة ذات العالقة.   - 8
حة النووية فيما يتعمؽ بالضمانات ىو                                            مما سبؽ يتضح أف  دور معاىدة عدـ انتشار األسم

التحقؽ بوفاء الدوؿ غير النووية األعضاء في المعاىدة بالتزاماتيا بعدـ تحويؿ فعالياتيا 
النووية السممية إلى أسمحة نووية, أو أية أجيزة تفجيرية أخرى وىو اليدؼ ذاتو لضمانات 

 الوكالة الدولية لمطاقة الذرية .
( دولة إلى معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية مف ضمنيا 189)    ً                  حاليا  وبعد انضماـ نحو 

( 165                                                                                الدوؿ النووية الخمس الكبرى فإف  الوكالة الدولية تممؾ اتفاقات ضمانات مع أكثر مف )
                                                                                                                                                          

المممكة  –لوكسمبورغ  -كندا  –فنمندا  –فرنسا  –الصيف  –السويد  –سموفينيا  -سموفاكيا  –رومانيا  -الدانمرؾ 
يرلندالبريطانيا العظمى  المتحدة الواليات المتحدة األمريكية  –ىولندا  –ىنغاريا  –النمسا  –النرويج  -الشمالية           وا 

  ا يسموفين –جميورية كوريا  –تركيا  –أوكرانيا  -اليوناف ( وقد انضمت ست دوؿ ) األرجنتيف  –الياباف  –
وتحضر لجنة االتحاد األوروبي  1995لعاـ  الصيف ( إلى المجنة منذ مؤتمر استعراض المعاىدة وتمديدىا

ً                               اجتماعات المجنة بصفة مراقب دائـ وحؽ العضوية مكفوؿ ألي طرؼ يقـو فعال  أو يحتمؿ أف يقـو بتوريد مواد                                                                  
 ..NPT/CONF . 2000 /17, p.5الوثيقة  انظرلممزيد  ,نووية, ومستعد لتنفيذ تفاىمات المجنة

1-Robert Zarate , op.cit ,p 45. 
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دولة مف ىذه الدوؿ. ورغـ عدـ انضماـ أربع دوؿ لممعاىدة وىي ) اليند, باكستاف, كوريا 
                                                  عض الدوؿ التفاقات ضمانات مع الوكالة, إال أف  الموقؼ الشمالية, إسرائيؿ( وعدـ إبراـ ب

يعتبر عمى الصعيد الدولي أفضؿ بكثير مما كاف عميو الوضع قبؿ المعاىدة ونظاـ 
                                                                                ضماناتيا, ألف  بعض الدوؿ غير النووية التي انضمت إلى المعاىدة لدييا محطات أو مواد 

                                         يات التي تـ  توقيعيا مع الوكالة الدولية, نووية, وقد أخضعتيا لمرقابة الدولية بموجب االتفاق
لقرف الماضي أف تكوف ىناؾ وقد توقع الخبراء في مجاؿ التسمح النووي في التسعينيات مف ا

( دولة تمتمؾ أسمحة نووية بنياية القرف العشريف, وبانتياء القرف العشريف بوجود 30-35)
عاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية ثمانية دوؿ نووية فقط دليؿ عمى فعالية نظاـ ضمانات م

 .1الذي تنفذه الوكالة الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1-World Nuclear Association ( WNA ), op.cit. 
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 ادلطؾب الٌالث 

 الضؿانات الـوووة ونظم السالمة واألمان الـووي 

 

                                                                                   مف المؤكد أف  ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة النووية ال يمكنيا وحدىا أف تكفؿ الحماية 
لمشعة األخرى أو المرافؽ النووية, فالدوؿ منفردة أو مجتمعة المادية لممواد النووية والمواد ا

ىي المسؤولة عف كفالة فرض رقابة وافية عمى مثؿ ىذه المواد والمرافؽ واتخاذ ما يمـز مف 
 .ر األمف والسالمة واألماف النوويتدابي

جراءات                                                                ف  مفيـو نظاـ الحماية واألماف النووي يشمؿ كؿ النظـ والقوانيف واإلإويمكف القوؿ 
والتشريعات والمشاريع والبرامج اليادفة إلى توفير كؿ عوامؿ السالمة واألماف في المنشآت 

الكاممة عمى المعدات والمواد واألجيزة والتسييالت مف أجؿ درء األخطار  والرقابةالنووية, 
أو  والكوارث المتوقع حدوثيا ألسباب فنية أو لقصور في وسائؿ الرقابة الالزمة ضد السرقة

                                                                      ً             االعتداء أو االستيالء أو التخريب, والتأكد مف أف  المنشآت النووية تسير وفقا  لمغرض الذي 
              ً                           ت مف أجمو وفقا  لمشروط الفنية والقانونية.ئ    أ نش

وتيدؼ تدابير األماف إلى الحفاظ عمى حياة البشر وصحتيـ وحماية البيئة, وتخص مبادئ 
قيا عمى التدابير التي تساىـ في تحقيؽ األماف األماف أمف المرافؽ واألنشطة بقدر انطبا

         ً      واألمف معا  مثؿ:
 مراعاة ترتيبات مالئمة في تصميـ تشييد المنشآت النووية والمرافؽ األخرى. -1
فرض ضوابط عمى الدخوؿ إلى المنشآت النووية والمرافؽ األخرى لمنع فقداف المواد  -2

 واستعماليا دوف أذف. المشعة والحيمولة دوف إزالتيا وحيازتيا ونقميا
                                                        ً               وضع ترتيبات لمتخفيؼ مف عواقب الحوادث واإلخفاقات تيس ر أيضا  اتخاذ تدابير  -3

 .لمسببة لمخاطر إشعاعيةلمعالجة الخروؽ األمنية ا
 .1اتخاذ تدابير لتأميف التصرؼ في المصادر المشعة والمواد المشعة -4

                                                           
1-IAEA, IAEA Safety Standards for protecting  people and the environment, 

Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals ,IAEA Safety Standards series 

No. SF-1, Austria Vienna, November 2006,p 4.  
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عمى تنفيذ خطة عمؿ تيدؼ لتعزيز  2003وتعمؿ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية منذ عاـ 
األمف النووي لممنشآت المواد النووية والمواد المشعة, وتقوية نظاـ اإلنذار المبكر في حالة 

 وتتكوف ىذه الخطة مف عدة نقاط كاآلتي:حدوث أي إشعاع نووي, 
 حماية المنشآت والمواد النووية. -
 تجار غير المشروع بالمواد المشعة.رصد أنشطة العصابات اإلرىابية واإلجرامية في اإل -
 توحيد أنظمة الدوؿ وتعزيز كفاءة أجيزتيا الرقابية. -
 تعزيز معايير األماف والسالمة ذات العالقة بالمواد النووية القابمة لمكشؼ. -
 سرعة التحرؾ لمواجية األنشطة اإلجرامية. -
ـ الذرة, وخاصة معاىدة األماف االلتزاـ بتنفيذ جميع المعاىدات الدولية فيما يخص استخدا -

 النووي التي تتخمص أىدافيا بثالثة أىداؼ رئيسة وىي:
                                                                            بموغ مستوى عاؿ  مف األماف النووي عمى نطاؽ العالـ, والحفاظ عمى ذلؾ المستوى مف  -1

 خالؿ تعزيز التدابير الوطنية.
 ؽ باألماف.التعاوف الدولي عمى نحو يشمؿ عند االقتضاء التعاوف التقني فيما يتعم -2
إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد األخطار اإلشعاعية المحتممة والحفاظ  -3

عمى تمؾ الدفاعات لحماية األفراد والمجتمع والبيئة مف اآلثار الضارة لإلشعاعات النووية 
خفيؼ ىذه الناتجة عف مثؿ ىذه المنشآت والحيمولة دوف وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وت

 .لعواقب في حالة وقوعياا
في  اإلقميميةالوطنية و  نظم الحماية واألمان النوويةلذلك سنحاول في ىذا المطمب دراسة 

 .منو الفرع الثانيفي  نظم الحماية واألمان النووية العالمية, و الفرع األول
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 الػرع األول 

  اإلقؾقؿقةالورـقة ونظم احلؿاوة واألمان الـوووة  

 

ىو حماية الناس والبيئة مف المخاطر اإلشعاعية وأماف المرافؽ واألنشطة  :مافالمقصود باأل
                                            ً                             المسببة لمخاطر إشعاعية, وينصب األماف في آف معا  عمى المخاطر اإلشعاعية في ظؿ 

, وغير ذلؾ مف عواقب مباشرة 1الظروؼ العادية والمخاطر اإلشعاعية المترتبة عمى حوادث
مب مفاعؿ نووي أو مفاعؿ نووي متسمسؿ, أو مصدر مشع, أو محتممة لفقداف السيطرة عمى ق
 أي مصدر آخر لإلشعاعات.

وتشمؿ تدابير األماف اتخاذ إجراءات لمنع الحوادث ووضع ترتيبات لمتخفيؼ مف عواقبيا إذا 
ما قدر ليا أف تقع وتشمؿ معايير أماف الوكالة, أماف المنشآت النووية واألماف اإلشعاعي, 

وتعتبر الدولة مسؤولة  .2ي النفايات المشعة واألماف في نقؿ المواد المشعةوأماف التصرؼ ف
مباشرة عف اتخاذ كافة تدابير األماف واألمف النووي وكفالة فرض رقابة كافية عمى المواد 

وتسيـ ضمانات الوكالة الدولية في زيادة الشفافية النووية, وزيادة الثقة بيف  والمرافؽ النووية.
الة بما يسيـ في زيادة أماف المواد والمرافؽ النووية, وحصوؿ الدولة عمى والوك ةالدول

مساعدات تقنية مف الوكالة بيدؼ تطوير نظاـ وطني يكفؿ رقابة أفضؿ عمى المواد النووية 
النووية, وىو ما يحوؿ دوف تحوؿ تمؾ المواد إلى مصادر  والمواد المشعة األخرى والمرافؽ

 .3مجتمعأمف الخطرة عمى الصحة أو 
اإلجراءات الخاص بػػ "  2005لعاـ  64 رقـ المرسـو التشريعي                      عر فت المادة األولى مف وقد 

تدابير تتخذ         بأن و )  (األمان" في سورية )الكفيمة بالحد مف أضرار استخداـ مصادر األشعة

                                                           
     , ونذر الحوادث التي كادت أف تقع , والحوادث واألفعاؿ غير المأذوف بياشمؿ األحداث البادئةت :الحوادث -1

لعاـ  64 رقـ المرسـو التشريعيفت المادة األولى مف     عر   وقد. فعاؿ اإلجرامية وغير اإلجرامية () بما فييا األ
                                 " في سورية ) الحادث ( بأن ودر األشعةاإلجراءات الكفيمة بالحد مف أضرار استخداـ مصاالخاص بػػ "  2005

يمكف تجاىؿ  أي فعؿ غير مقصود, بما في ذلؾ أخطاء التشغيؿ أو أعطاؿ المعدات أو غيرىا مف الحوادث, وال) 
 .(  عواقبو الفعمية أو المحتممة مف زاوية الوقاية أو األماف

2-IAEA, IAEA Safety Standards for protecting  people and the environment, 

Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals ,op.cit,p5.  
 . 8, صذكره , مرجع سبؽياف لودينغ -3
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بقصد تقميص احتماؿ وقوع حوادث لمصادر أشعة إلى أدنى حد ممكف والتخفيؼ مف عواقب 
 إلىتدابير تحوؿ دوف الوصوؿ )      بأن و  "األمن" (, كما عرفت الحوادث فيما لو وقعتتمؾ 

 .(مصادر األشعة أو إتالفيا أو فقدانيا أو سرقتيا أو تحويؿ وجيتيا عمى نحو غير مسموح
 يزيد أال عمى كالبموتونيـو انشطارية مادة أي )       بأن يا  "المادة النووية" كما عرفت المادة ذاتيا 

 النظيريف بأحد المخصب واليورانيـو 233 واليورانيـو%  80 عمى فيو 238 النظير تركيز
 .(سبؽ مما أكثر أو واحدة تحتوي مادة وأي 233 أو 235

( ىيئة الطاقة الذرية في سورية باتخاذ كافة التدابير 64( مف المرسـو )13وقد خولت المادة )
 أو النووية بالمواد المشروعة غير والسمسرة المشروع غير اإلتجار حاالت الالزمة لكشؼ

 مف والمحددة بيا المسموح الحدود يفوؽ إشعاعي تموث وجود عدـ مف المشعة, والتحقؽ المواد
 .خاللو العابرة أو القطر إلى البضائع المستوردة في الييئة

 مف وبالغرامة سنوات خمس إلى أشير ستة مف عقوبة الحبس) ( عمى 20كما نصت المادة )
 مصدر سرقة: التالية األفعاؿ مف    ً أيا   عمى مف يرتكب سورية ليرة مالييف خمسة لىإ مميوف
 إخراجو أو القطر إدخالو إلى أو االحتياؿ بطريؽ عميو الحصوؿ أو اختالسو أو سمبو أو أشعة
  .مشروع إذف دوف منو

 ثيفثال إلى مالييف خمسة والغرامة األقؿ عمى سنوات خمس المؤقت االعتقاؿ العقوبة وتكوف
 يسبب أف يحتمؿ أو يسبب أف شأنو مف أشعة بمصدر الفعؿ تعمؽ إذا ليرة سورية, مميوف
 .(أو لمممتمكات لمبيئة أو لمشخص      ً جسيما       ً ضررا  
اتخاذ الوسائؿ الالزمة ) و                     , األماف النووي بأن  2007لسنة  43عرؼ القانوف األردني رقـ كما 

  .(عواقب ىذه الحوادث في حاؿ وقوعيالمنع وقوع الحوادث اإلشعاعية والنووية وتخفيؼ 
تتبع الدوؿ المصدرة لممواد النووية أنظمة وتعميمات وطنية تفرضيا عمى عمميات       ً    وغالبا  ما

تصدير المواد النووية, وقد رأت بعض الدوؿ المصدرة الكبرى, مثؿ : أستراليا وكندا والواليات 
ً      ت الواجب التعامؿ بيا لـ يكف فعاال  بما                                                  المتحدة أف  دليؿ نادي لندف الذي حدد ماىية التقنيا                                

؛ لذلؾ قامت ىذه الدوؿ بتطبيؽ عميو فيو الكفاية بسبب حدوث بعض الخروقات والتجاوزات
 .نيات النوويةإجراءاتيا الخاصة مف خالؿ وسائؿ سيطرة شرعتيا لمراقبة تصدير التق

       الرئيس األمريكي ويمكف اعتبار قانوف حظر االنتشار النووي األمريكي الذي أعمف عنو 
                                       ً             مف أشد ىذه السياسات صرامة, حيث فرض شروطا  إضافية عمى  1987" عاـ كارتر" 
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تصدير استخداـ المواد النووية وتقنيات حساسة أخرى, كضمانات مضافة إلى شروط أنظمة 
 الوكالة ومعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية, وطالب ىذا القانوف بإعادة المفاوضات لمنظر
في العديد مف اتفاقيات التجييز الثنائية المعقودة بيف الواليات المتحدة والدوؿ األخرى كشرط 

 .1الستمرار التجييزات
    ً         غالبا  ما ينص اتفاؽ الضمانات المعقود بيف الوكالة والدولة المعنية                      وتجدر اإلشارة إلى أف  

ووية الخاضعة لمضمانات النعمى أف تقـو الدولة بوضع نظاـ لحساب ومراقبة جميع المواد 
                                                                         االتفاؽ, وعمى تطبيؽ الضمانات عمى نحو يسمح لموكالة في مسعاىا لموثوؽ مف أف   بموجب

إنتاج أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة  باتجاه                                               المواد النووية لـ ت حر ؼ عف االستخدامات السممية 
              ً  ينص االتفاؽ أيضا   اكمنووية أخرى بالتحقؽ مف النتائج التي توصؿ إلييا النظاـ الوطني, 

عمى أف تستعيف الوكالة فيما تضطمع مف أنشطة التحقؽ استعانة كاممة بالنظاـ الوطني 
لحساب ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لمضمانات بموجب االتفاؽ, وأف تتفادى أي 

 ازدواج ال ضرورة لو لعمميات الحساب والمراقبة التي قامت بيا الدولة.
فاؽ عمى أف يكوف النظاـ الوطني لحساب ومراقبة جميع المواد النووية كما ينص االت

                                   ً                                         الخاضعة لمضمانات بمقتضى االتفاؽ قائما  عمى مجموعة مف مواقع جرد المواد وأف ينص 
                                                               ً            عمى وضع التدابير اآلتية وما يماثميا موضع التطبيؽ حسب االقتضاء وفقا  لما ي حدد 

 :2بالترتيبات الفرعية
 ؿ تحديػػد كميػػات المػػواد النوويػػة المتمقػػاة أو المنتجػػة أو المشػػحونة أو                نظػػاـ قيػػاس مػػف أجػػ                                                                

  .3                                                        المفقودة أو المحسوبة عمى نحو آخر مف العيدة وكميات العيدة
 .تقييـ دقة عمميات القياس وصحتيا وتقدير ما ينطوي عميو القياس مف عدـ اليقيف                                                                          
  سجالت المستمـ.                                                          إجراءات الكتشاؼ وفحص وتقييـ فوارؽ القياس بيف سجالت الشاحف و              
 إجراءات لمقياـ بجرد مادي لمعيدة                               .  

                                                           
 . 168ص مرجع سبؽ ذكرهميسوف عبد الغفور,  -1

2-IAEA, The structure and content of agreements between the Agency and states 

required in connection with the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 

international, op.cit, paragraph 32 ,p.p 9-10. 
                                                                   ً         مجموع كؿ كميات دفعات المواد النووية المقيسة أو المقدرة باالشتقاؽ وفقا  لقواعد  :لعيدة الماديةبا المقصود -3

 لقياس المواد النووية . والمتاحة في وقت معيف ما داخؿ موقع محددة 
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 المقيسة والمفقودات غير المقيسة                                       إجراءات لتقييـ المتراكـ مف العيدة غير                              .  
  مجموعة مف السجالت والتقارير تبيف بصدد كؿ موقػع لجػرد المػواد, عيػدة المػواد النوويػة                                                                              

                       دة إلػى موقػع جػرد المػواد                                                             والتغييرات الطارئة عمى ىذه العيدة, بمػا فػي ذلػؾ الكميػات الػوار 
                       والكميات المنقولة منو.

 .أحكاـ تيدؼ إلى ضماف سالمة تطبيؽ اإلجراءات الحسابية وقواعدىا                                                           
 .إجراءات لتزويد الوكالة بتقارير حسابية وتقارير خاصة عف تنفيذ الضمانات                                                                      

                                                                              والحقيقة أف  قياـ الدولة بوضع إطار قانوني وحكومي فعاؿ لألماف يساعد عمى التنظيـ
الرقابي لممرافؽ واألنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية, كما يكفؿ إسناد المسؤوليات بوضوح, 
والحكومة مسؤولة ضمف نظاميا القانوني الوطني باعتماد التشريعات والموائح وغيرىا مف 

ة يالمعايير والتدابير التي قد يقتضييا الوفاء بفعالية بجميع مسؤولياتيا الوطنية والتزاماتيا الدول
 . وعف إنشاء ىيئة رقابية مستقمة

وقد أكد المؤتمر الدولي لمعاىدة األماف النووي الذي اختتـ أعمالو في مقر الوكالة الدولية في 
عمى ضرورة توفير الدوؿ الجديدة التي تممؾ قدرات أو برامج  25/4/2008فيينا بتاريخ 

 نووية أربعة شروط أساسية, وىي:
ف واألمف والسالمة العامة في أي مف البنى التحتية لمنشآتيا توفير كافة معايير األما -1

 النووية.
 توفير الخبرات الالزمة في مختمؼ مجاالت تطبيقات التكنولوجيا النووية. -2
 ضماف اإلطار التشريعي والتنظيمي. -3
 توفير أجيزة اإلنذار المبكر والبناء المحكـ والمتقدـ. -4

النووية أصدرت العديد مف الدوؿ قوانيف وتشريعات حديثة ولمواكبة التطورات التكنولوجية 
مستقمة لمحماية واألماف النووي, والبعض اآلخر أدرج نصوص لمحماية مف األخطار النووية 

 2005لعاـ  64 رقـ المرسـو التشريعي صدر في سورية 2005ضمف قوانيف البيئة, ففي العاـ 
ر في الواليات صدكما  ,"ار استخداـ مصادر األشعةاإلجراءات الكفيمة بالحد مف أضر الخاص بػػ " 

قانوف جديد إلصدار التراخيص بيدؼ تبسيط اإلجراءات وتخفيؼ  1992المتحدة األمريكية 
/ لسنة 4المخاطر وتحسيف اقتصاديات المفاعالت األمريكية, وفي مصر صدر القانوف رقـ /

واألماف واألمف النووي األردني  بشأف حماية البيئة, وكذلؾ قانوف الوقاية اإلشعاعية 1994
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وغيرىا مف القوانيف الصادرة في الدوؿ العربية, وفي مقدمتيا قانوف  2007/ لسنة 43رقـ /
والوقاية مف مخاطرىا الذي وضعو وزراء الصحة العرب 1تنظيـ استخداـ األشعة المؤينة

 .2لتسترشد بو الدوؿ العربية في وضع قوانينيا
                                ً                       تقدمة في مجاؿ الطاقة النووية نظما  وطنية معقدة ومتشابكة كما أنشأت بعض الدوؿ الم

                                                                               ً     لمتحكـ في المواد واألجيزة النووية وغير النووية التي ليا عالقة بالنشاط النووي, خاصة  في 
الواليات المتحدة وبعض دوؿ االتحاد األوروبي والياباف, إضافة إلى اعتماد أساليب حديثة 

 وتحسيف الحماية واألماف النووي عمى المستوى الوطني.عمى المفاعالت النووية  لمرقابة
تيدؼ نظـ الحماية واألماف إلى تأميف وحماية مجموعة مف الدوؿ أما عمى المستوى اإلقميمي ف

أو األنظمة السياسية في نطاؽ إقميمي أوسع مف النطاؽ الوطني, حيث تتوافر ليا إمكانيات 
ناء عمى اتفاؽ مع طرؼ أو أطراؼ مف خارج ىذا أكبر وقد تمتد إلى خارج نطاقيا اإلقميمي ب

النطاؽ اإلقميمي, أو مع نظـ حماية دولية إذا لـ تعترض أعضاء النظاـ الدولي أو اإلقميمي 
؛ بؿ ويمكف أف تكوف كذلؾ إذا اعترض المبني عمى اتفاؽ مع منظمة أخرى عمى ىذا التحوؿ

وقد  .3عمى ىذا التحوؿ «المي الع »عدد قميؿ وغير مؤثر فقط مف أعضاء النظاـ الدولي 
نشأت العديد مف أنظمة الحماية واألماف النووي في إطار الجماعات اإلقميمية المختمفة 
وبشكؿ منظـ, كما ىو الحاؿ في نظاـ الجماعة األوروبية لمطاقة الذرية والوكالة األوروبية 

التينية, حيث تقـو ىذه لمطاقة النووية, واتفاقية عدـ انتشار األسمحة النووية في أمريكا ال
 الجماعات اإلقميمية بتدعيـ ونشر ثقافة األماف النووي ونزع التسمح ومنع االنتشار النووي.

جراءات مشابية لما تطبقو الوكالة الدولية                                                                                        وتستخدـ نظـ الحماية واألماف اإلقميمية تقنيات وا 
العالمية, لذلؾ سنركز في                                      ً                       لمطاقة الذرية, لذلؾ فيي ال تختمؼ كثيرا  عف نظـ الحماية واألماف

 ىذه الدراسة عمى الجيود الدولية لتعزيز وتطوير نظـ الحماية واألماف النووية العالمية.

                                                           
قانوف )        ً                       بب تأينا  لممادة عند تعرضيا لياىي األشعة الكيرومغناطيسية أو الجسيمية والتي تس :األشعة المؤينة -1

 2005لعاـ  64المرسـو التشريعي عرفيا  كما, (2007لسنة  43النووي رقـ  واألمف واألماف اإلشعاعيةالوقاية 
                                       " في سورية في مادتو األولى بأن يا  بالحد مف أضرار استخداـ مصادر األشعة اإلجراءات الكفيمةبػػ "  الخاص
 .( أزواج مف األيونات في المادة إنتاجالقادرة عمى  ) األشعة

 .158ص, مرجع سبؽ ذكره نعماف,محمد عبد اهلل  -2
 .161ص, ؽباسالمرجع ال -3
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 الٌانيالػرع 

 نظم احلؿاوة واألمان الـوووة العادلقة 

 

بدأت الجيود الدولية اليادفة إلى نزع السالح النووي وحماية البشرية منذ النصؼ الثاني مف  
كانوف األوؿ/ديسمبر  14ت في القرف الماضي بقرار األمـ المتحدة الصادر في األربعينيا
                                                           ً               الذي دعت بموجبو إلى نزع السالح وضماف حياة آمنة لمبشرية, مرورا  بأوؿ اتفاقية  1946

             , ثـ  معاىدة 1963لحظر التجارب النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء سنة 
حوؿ األضرار الناتجة عف  1969, ومعاىدة 1968ية لعاـ عدـ انتشار األسمحة النوو 

, ومؤتمر األماف 1991استعماالت الطاقة النووية والمؤتمر الدولي حوؿ السالمة النووية عاـ 
, ومؤتمر موسكو حوؿ تحديات األمف والسالمة الذي 1996النووي المنعقد في موسكو عاـ 

 .2006ذار/مارس آ 3إلى شباط/فبراير  27انعقد خالؿ الفترة مف 
                                                           ً                    وتحظى الجيود الدولية المبذولة في ىذا الشأف بأىمية أكبر, نظرا  لشموؿ تأثيرىا عمى 

 .1المستويات اإلقميمية والوطنية لمشاركة مختمؼ الدوؿ والجماعات الدولية في ىذه الجيود
حماية                                                                             وبفضؿ ىذه الجيود تـ  التوصؿ إلى سف عدد كبير مف القوانيف واالتفاقيات الكفيمة ب

 2البيئة مف التموث بمختمؼ صوره وحماية اإلنساف والبيئة مف أخطار التموث اإلشعاعي
والكوارث واألضرار الناجمة عنو عمى وجو الخصوص, نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ اتفاقية 

الخاصة بمنع التموث البحري مف  1972, واالتفاقية الدولية لعاـ 1958البحر العالي لسنة 
, واتفاقية حماية األوزوف 1982لمخمفات والمواد األخرى, وقانوف البحار لسنة جراء رمي ا

 .1992" في حزيراف/يونيو ريودي جانيروواتفاقية حماية المناخ العالمي الموقع عمييا في " 
وفي إطار ىذه الجيود تعقد الوكالة الدولية لمطاقة الذرية اتفاقيات ومعاىدات مع الوكاالت 

عمى ىيئة اتفاقيات ثالثية أو  ةعمى حد                               ً الدولية واإلقميمية ومع الدوؿ كال   األخرى المتخصصة
متعددة األطراؼ, وتصدر توصياتيا بمعايير السالمة, كما تمخضت عف ىذه الجيود قواعد 

                                                           
 . 159, ص مرجع سبؽ ذكره, محمد عبد اهلل نعماف -1
اإلجراءات الكفيمة بالحد مف الخاص بػػ "  2005لعاـ  64 رقـ المرسـو التشريعيفت المادة األولى مف    ر  ع -2

وجود مواد مشعة غير مرغوب فييا أو قد           ( بأن و ) التموث اإلشعاعي)" في سورية أضرار استخداـ مصادر األشعة
 (.ى سطحو أو في أي مكوف بيئي آخرأو في جسـ بشري أو عم تكوف ضارة سواء داخؿ مادة أو عمى سطحيا,
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ونصوص أصبحت تشكؿ ما يسمى بالنظـ الدولية لمحماية واألماف العالمية تيدؼ إلى حماية 
                                          فإف  نطاؽ ىذه الحماية أشمؿ وتأثيرىا أكبر. وسالمة أمف جميع الدوؿ؛ لذلؾ

                                                                      ف  غايات نظـ الحماية واألماف العالمية تنطوي عمى األىداؼ ذاتيا التي تسعى إويمكف القوؿ 
, وىو ما يتطمب )نظـ الحماية واألماف الوطنية واإلقميمية والعالمية(                      ً إلييا النظـ الثالث معا  

ؿ صياغة نظاـ دولي موحد لألماف والسالمة توحيد الجيود في إطار دولي مشترؾ مف أج
ير موحدة والحماية مف الكوارث النووية يستيدؼ حماية جميع الدوؿ والشعوب وتطبيؽ معاي

 .عمى الجميع دوف استثناء
ويشتمؿ النظاـ األساسي لموكالة الدولية عمى ضمانات تتعمؽ باألمف والوقاية الصحية, حيث 

ألؼ( عمى أف يكوف لموكالة بصدد أي مشروع تضعو أو أي  نصت المادة الثانية عشرة ) فقرة
ترتيب آخر تطمب األطراؼ المعنية فيو إلييا تطبيؽ الضمانات, الحقوؽ والمسؤوليات التالية 

 بمقدار انطباقيا عمى ىذا المشروع أو ىذا الترتيب:
 أف تفحص تصػاميـ المعػدات والمرافػؽ المتخصصػة بمػا فػي ذلػؾ المفػاعالت النوويػة وأف                                                                          

         ً                                                                 تقرىػػا حصػػرًا ومػػف زاويػػة ضػػماف أن يػػا لػػف تخػػدـ أي غػػرض عسػػكري, وأن يػػا تمتثػػؿ لقواعػػد 
                                                                          الصحة والسالمة السارية , وتسمح بتطبيؽ الضمانات المنصوص عمييػا فػي ىػذه المػادة 

ً   تطبيقًا فعااًل .      ً      
 .أف تقتضي مراعاة أي تدابير صحية أو وقائية تفرضيا الوكالة                                                         
 معمميات لتيسير تأكيد حصر المواد المصدرية والمواد                             أف تقتضي إمساؾ وتقديـ سجالت ل                                                 

   .                                نتجة في إطار المشروع أو الترتيب                                 االنشطارية الخاصة المستخدمة أو الم
أف تعالج عمى الفور أي  لممساعدة مف الوكالة الدولة أو الدوؿ المتمقية مفويطمب المجمس 

لى مجمس وقعت, وينيي المجمس أمر المخالفة إلى          بر أن يا مخالفة يعت                        جميع األعضاء وا 
األمف والجمعية العامة لألمـ المتحدة, وفي حاؿ تخمؼ الدولة أو الدوؿ المتمقية عف اتخاذ 
اإلجراءات التصحيحية بكامميا خالؿ ميمة معقولة لممجمس أف يتخذ أحد التدبيريف التالييف أو 

 :1كمييما
 يقدميا أحد األعضاء.اإليعاز بخفض أو وقؼ المساعدة التي تقدميا الوكالة أو  -
 طمب رد المواد والمعدات الموضوعة تحت تصرؼ العضو أو مجموعة األعضاء المتمقية.   -

                                                           
1
- Ben Sanders, A Short History of Nuclear Non-Proliferation, op.cit, p19. 
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            ً     ً                                                                 ولموكالة أيضا  وفقا  ألحكاـ المادة التاسعة عشرة وقؼ أي عضو مخالؼ عف التمتع بامتيازات 
 .1وحقوؽ العضوية

             ً               دة وبذلت جيودا  كبيرة مف أجؿ وقد ساعدت الوكالة الدولية منذ نشأتيا عمى فتح مجاالت متعد
تحقيؽ اآلماؿ التي يعمقيا البشر عمى االستخدامات السممية لمطاقة النووية, واىتمت بوضع 

, كما 1958القواعد والموائح الالزمة لتأميف تداوؿ النظائر المشعة وأصدرتيا في عالـ 
ة دوف أخطار, كما وضعت القواعد والبيانات التي تحقؽ تداوؿ المواد والفضالت االنشطاري

أشرفت عمى العديد مف األبحاث الخاصة بالوقاية الصحية مف األخطار اإلشعاعية وعقدت 
 .2عدة مؤتمرات واشتركت في عدة اتفاقيات خاصة في ىذا المجاؿ

والوكالة الدولية ممزمة بمقتضى نظاميا األساسي بأف تعزز التعاوف الدولي مف خالؿ تبادؿ 
, 3تقنية لمواجية التحديات المتعمقة بالحماية واألماف والسالمة النوويةالمعمومات والتجارب ال

                                 ً                                                ولئف كاف تنظيـ األماف النووي رقابيا  مسؤولية وطنية فإف  المخاطر اإلشعاعية قد تتجاوز 
الحدود الوطنية, ومف شأف التعاوف الدولي أف يعزز األماف ويدعمو عمى النطاؽ العالمي عف 

تحسيف القدرات الكفيمة بالسيطرة عمى المخاطر ومنع الحوادث إلى طريؽ تبادؿ الخبرات و 
 جانب التصدي لمطوارئ والتخفيؼ مف حدة ما قد ينجـ عنيا مف عواقب وخيمة.

وتوفر معايير األماف الدولية الدعـ لمدوؿ في الوفاء بما عمييا مف التزامات بموجب المبادئ 
ً                                     البيئة مثال . وتشمؿ معايير أماف الوكالة الدولية  العامة لمقانوف الدولي كتمؾ المتعمقة بحماية          

أساسيات األماف ومتطمبات وأدلة األماف حيث تطبقيا الوكالة والمنظمات الراعية المشتركة 
عمى ما تجريو ىي مف عمميات, كما يوصي باستخداـ ىذه المعايير مف قبؿ الدوؿ والسمطات 

وتسعى الوكالة الدولية إلى  .تيا الذاتيةلدولية فيما يخص أنشطالوطنية وسائر المنظمات ا
بموغ غاية األماف الجوىرية المتمثمة بحماية الناس والبيئة مف التأثيرات الضارة لإلشعاعات 

                                                                           التي ت طب ؽ عمى كؿ المرافؽ واألنشطة النووية وعمى جميع المراحؿ طواؿ عمر مرفؽ  4المؤينة

                                                           
 الذرية.المادة الثانية عشرة مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة  -1
 .228ص, ذكره مرجع سبؽ بنونو,محمد خيري  -2

3-United Nation ,Disarmament Year book , New York , Volume 31 . 2006 ,op.cit, p.20. 

قانوف )                                                     ً                       ىي األشعة الكيرومغناطيسية أو الجسيمية والتي تسبب تأينا  لممادة عند تعرضيا ليا :األشعة المؤينة -4
 2005لعاـ  64المرسـو التشريعي عرفيا  (, كما2007لسنة  43النووي رقـ  واألمف واألماف اإلشعاعيةالوقاية 
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ختيار الموقع والتصميـ والتصنيع أو مصدر إشعاعي ما بما في ذلؾ عمميات التخطيط وا
ً                                        والتشييد واإلدخاؿ في الخدمة والتشغيؿ فضال  عف اإلخراج مف الخدمة واإلغالؽ, ويشمؿ ذلؾ                                        

 .1العمميات المرتبطة بنقؿ المواد المشعة والتصرؼ في النفايات المشعة

 وقد تمكنت الوكالة الدولية مف صياغة عشرة مبادئ لألماف النووي توضع عمى أساسيا
 .إلى بموغ غاية األماف الجوىرية                           ً متطمبات وتدابير األماف سعيا  

ويشمؿ األماف أماف المنشآت النووية واألماف اإلشعاعي وأماف التصرؼ في النفايات المشعة 
                                          ً                             واألماف في نقؿ المواد المشعة وينصب في آف معا  عمى المخاطر اإلشعاعية في ظؿ 

وعمى غير ذلؾ مف عواقب  2رتبة عمى حوادثالظروؼ العادية والمخاطر اإلشعاعية المت
مباشرة محتممة لفقداف السيطرة عمى قمب مفاعؿ نووي أو تفاعؿ نووي متسمسؿ, أو مصدر 
مشع, أو أي مصدر آخر لإلشعاعات, وتشمؿ تدابير األماف اتخاذ إجراءات لمنع الحوادث 

 .ؼ مف عواقبيا إذا قدر ليا أف تقعووضع ترتيبات لمتخفي
الوكالة الدولقة لؾطاقة الذروة ميادئ أمان

3

: 

تقع المسؤولية الرئيسة عف األماف عمى الشخص أو المنظمة المسؤولة عف  : ادليدأ األول 
 المرافؽ واألنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية.

يقضي بوجوب وضع وتعزيز إطار قانوني وحكومي فعاؿ لألماف يشمؿ  ادليدأ الٌاني :
داري وتدبير ىيئة رقابية مستقمة تمارس صال                                                       حية قانونية وافية, ومباشرة اختصاص تقني وا 

                                                                                                                                                          

                                       " في سورية في مادتو األولى بأن يا اإلجراءات الكفيمة بالحد مف أضرار استخداـ مصادر األشعةبػػ "  الخاص
 .( أزواج مف األيونات في المادة إنتاجالقادرة عمى  ) األشعة

1
-IAEA, IAEA Safety Standards for protecting  people and the environment, 

Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals ,op.cit, p.p 4-5.  
الخاص بػػ " اإلجراءات الكفيمة بالحد مف أضرار استخداـ مصادر  2005لعاـ  64عرؼ المرسـو التشريعي  -2

 أعطاؿ أو التشغيؿ أخطاء ذلؾ في بما مقصود, غير فعؿ                                                     األشعة " في سورية في مادتو األولى " الحادث" بأن و ) أي

 :    ً أيضا   انظر, واألماف ( الوقاية زاوية مف المحتممة أو الفعمية عواقبو يمكف تجاىؿ وال الحوادث, مف غيرىا أو المعدات
عف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, المصطمحات  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, مسرد مصطمحات األماف الصادر

اعات, منشورات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, فيينا, المستخدمة في مجالي األماف النووي والوقاية مف اإلشع
 .83, ص 2007

3
- IAEA, IAEA Safety Standards for protecting  people and the environment 

Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals ,op.cit, p5. 



393 
 

الموارد البشرية والمالية الالزمة لإليفاء بمسؤولياتيا والتمتع باستقاللية فعمية عف المرخص لو 
وعف أية ىيئة أخرى, وتييئة سبؿ مالئمة إلحاطة األطراؼ في المناطؽ المجاورة والجميور 

        ً                                       إلعالـ عمما  بجوانب األماف بما فييا الجوانب الصحية وسائر األطراؼ الميتمة ووسائؿ ا
 والبيئة.

يتضمف وجوب إرساء وتعزيز ميارات القيادة واإلدارة الفعالة ألغراض  ادليدأ الٌالث :
األماف في المنظمات المعنية بالمخاطر اإلشعاعية وفي المرافؽ واألنشطة المسببة ليا, حيث 

أمور األماف عمى أعمى المستويات داخؿ أية منظمة, يتعيف إظيار الميارات القيادية في 
 وتحقيؽ األماف والحفاظ عميو بواسطة نظاـ إداري فعاؿ.

ويتعيف أف يضـ ىذا النظاـ كؿ عناصر اإلدارة بما يكفؿ تحديد متطمبات األماف وتطبيقيا 
ألمف, بشكؿ مترابط مع سائر المتطمبات بما فييا تمؾ المتعمقة باألداء البشري والجودة وا

 بحيث ال يتـ اإلخالؿ باألماف بفعؿ متطمبات أو حاجات أخرى.
كما يجب إدراج ثقافة األماف التي تحكـ االتجاىات والسموكيات المتعمقة بو لدى كؿ 

 المنظمات واألفراد كجزء متكامؿ مف صميـ النظاـ اإلداري, وتشمؿ ثقافة األماف:
القيادات واإلدارة والعامميف عمى كؿ االلتزاـ الفردي والجماعي باألماف مف جانب  -

 المستويات.
 عمى جميع المستويات فيما يخص األماف. دمحاسبة المنظمات واألفرا -
لى التعمـ وتثني  -                                                                                 وضع تدابير تحث عمى تبني اتجاه يدعو إلى استيضاح ما يتعذر فيمو وا 

 عف التقاعس والركوف إلى ما تحقؽ فيما يتعمؽ باألماف.
يجب أف تعود المرافؽ واألنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية بنفع عاـ, فحتى  ادليدأ الرابع :

تعتبر المرافؽ واألنشطة مبررة يجب أف تفوؽ المنافع المتأتية منيا ما تسببو مف مخاطر          
إشعاعية, وألغراض تقويـ المنافع والمخاطر يجب أف تؤخذ في الحسباف جميع العواقب 

 .وتسيير األنشطةة لتشغيؿ المرافؽ الميم
يجب تحسيف الوقاية بالشكؿ األمثؿ لتوفير أعمى مستوى مف األماف يمكف  ادليدأ اخلامس :

تحقيقو بدرجة  معقولة, حيث تعتبر تدابير األماف المطبقة عمى المرافؽ واألنشطة المسببة 
مى لمخاطر إشعاعية ذات مستوى أمثؿ إذا وفرت أعمى مستوى يمكف تحقيقو بدرجة معقولة ع

 مدى عمر المرفؽ أو النشاط دوف تقييد استعماؿ أي منيما بال داع.
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 :1ويتطمب التحسيف األمثؿ لموقاية إصدار أحكاـ بشأف األىمية النسبية لشتى العوامؿ بما فييا
 عدد األشخاص ) مف عامميف وجميور( الذيف قد يتعرضوف لإلشعاعات. -
 .احتماؿ تعرضيـ ليذه اإلشعاعات -
 .ات اإلشعاعية المتمقاة وتوزيعياعحجـ الجر  -
 المخاطر اإلشعاعية المتأتية عف أحداث يمكف توقعيا. -
 العوامؿ االقتصادية واالجتماعية والبيئية. -

تعرض أي  يجب أف تضمف تدابير السيطرة عمى المخاطر اإلشعاعية عدـ ادليدأ السادس :
 .فرد لخطر أذى غير مقبوؿ
الشكؿ األمثؿ ال يضمناف بحد ذاتيما عدـ تعرض أي فرد لخطر                             إف  تبرير الوقاية وتحسينيا ب

مقبوؿ وبالتالي يجب التحكـ في الجرعات والمخاطر اإلشعاعية ضمف حدود معينة,  رأذى غي
                                               ً        ً                         وبالعكس ألف  حدود الجرعات وحدود المخاطر تمثؿ قيدا  قانونيا  أعمى لممقبولية فيي غير 

تحقيقيا في ظؿ ىذه الظروؼ؛ لذا يجب  كافية بحد ذاتيا لضماف أفضؿ وقاية يمكف
                                                                                    استكماليا بتحقيؽ المستوى األمثؿ لموقاية, وىكذا فإف  التوصؿ إلى المستوى األمثؿ لموقاية 

 .ياف لتحقيؽ مستوى األماف المنشودوالحد مف الجرعات والمخاطر المحدقة باألفراد ضرور 
مف المخاطر اإلشعاعية, فيذه                                     ً يجب حماية الناس والبيئة اآلف ومستقبال   ادليدأ السابع :

المخاطر قد تتجاوز الحدود الوطنية كما قد تدـو لفترات زمنية طويمة ويجب مراعاة العواقب 
التي يمكف أف تنجـ اآلف وفي المستقبؿ عف األعماؿ الراىنة عند تقدير مدى كفاية التدابير 

 اليادفة إلى السيطرة عمى المخاطر اإلشعاعية وعمى وجو الخصوص:
ال تنطبؽ معايير األماف عمى السكاف المحمييف فحسب؛ بؿ عمى التجمعات السكانية  -

                               ً  البعيدة عف المرافؽ واألنشطة أيضا .
اتخاذ  دوفحيثما أمكف أف تدـو اآلثار ألجياؿ يجب توفير الحماية الكافية لألجياؿ الالحقة  -

 أي تدابير وقائية ذات مغزى.
يود العممية لتجنب وقوع الحوادث النووية أو اإلشعاعية يجب بذؿ كافة الج ادليدأ الٌامن :

الدفاع  »والتخفيؼ مف حدتيا, فالوسيمة الرئيسة لتجنب عواقب الحوادث أو التخفيؼ منيا ىي 
                                                           

1-IAEA, IAEA Safety Standards for protecting people and the environment 

Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals ,op.cit, p11. 
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وينفذ الدفاع في العمؽ بشكؿ رئيس مف خالؿ الجمع بيف عدد مف مستويات  «في العمؽ
اس أو بالبيئة آثار ضارة إال إذا أخفقت في الوقاية المتتالية والمستقمة التي ال تمحؽ بالن

 ميمتيا. 
وفي حاؿ إخفاؽ أحد مستويات الوقاية أو أحد الحواجز, يحؿ محمو المستوى أو الحاجز 

 :1الثاني ويتـ توفير الدفاع في العمؽ مف خالؿ توليفة مالئمة تشتمؿ عمى ما يمي
 ماف راسخة.نظاـ إدارة فعاؿ مع التزاـ إداري قوي باألماف وثقافة أ ▫
دخاؿ خصائص تصميـ وىندسة جيدة توفر ىامش أماف وتنوع    ▫                                                                            اختيار مناسب لمموقع وا 

                                وتحو ط, والسيما باستخداـ ما يمي:
 تصميـ وتكنولوجيا ومواد ذات مستوى عاؿ مف الجودة والموثوقية. -
 نظـ لمسيطرة وتعييف الحدود والوقاية باإلضافة إلى سمات لممواكبة. -

 .                             ً ألماف المتأصمة والمحورة ىندسيا  تجمع بيف سمات اتوليفة مالئمة  -

ً                                 إجراءات وممارسات تشغيمية شاممة, فضال  عف إجراءات لمتصرؼ حياؿ الحوادث. ▫                                    
يجب اتخاذ ترتيبات التأىب لمطوارئ والتصدي ليا فيما يخص الحوادث  ادليدأ الًادع :

النووية أو اإلشعاعية  النووية أو اإلشعاعية وتتمثؿ األىداؼ الرئيسة لمتأىب لمطوارئ
 :2والتصدي ليا باآلتي

  ضماف وضع ترتيبات تكفؿ التصدي عمى نحو فعاؿ ألي طارئ نووي أو إشعاعي
 في مكاف وقوعو , حسبما ىو مالئـ عمى المستويات المحمية واإلقميمية والدولية.

 نسبة إلى ما يعقؿ توقعو مف حوادثكفالة أف تكوف المخاطر اإلشعاعية ضئيمة بال. 
  وبالنسبة إلى أية حوادث تقع فعال , اتخاذ التدابير العممية الكفيمة بالتخفيؼ مف                                              ً                              

 .ى حياة البشر وصحتيـ وعمى البيئةعواقبيا عم
                                                                                ً  وعمى المرخص لو وجية العمؿ والييئة الرقابية وال شعب الحكومية المالئمة أف تتخذ مسبقا  

كاف وقوعو, وعمى المستويات ترتيبات لمتأىب والتصدي ألي طارئ نووي أو إشعاعي في م

                                                           
1-IAEA, IAEA Safety Standards for protecting people and the environment 

Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals ,op.cit,p.p13-14. 
2-op.cit,p.p 14 -15 . 
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المحمية واإلقميمية والوطنية وعمى المستوى الدولي حيثما تكوف الدوؿ قد اتفقت عمى ذلؾ فيما 
 بينيا.

 ويجب أف يعكس نطاؽ ومدى الترتيبات الخاصة بالتأىب لمطوارئ والتصدي ليا ما يمي:
 الممكنة.احتماؿ وقوع طارئ نووي أو إشعاعي وعواقبو  ▪
 اإلشعاعية.لمخاطر خصائص ا ▪
 ومكانيا.طبيعة المرافؽ واألنشطة  ▪

 وتشمؿ ىذه الترتيبات:
 المختمفة.                 ً                                                   معايير محددة مسبقا  الستخداميا في تحديد توقيت اتخاذ اإلجراءات الوقائية  ▫
بالغ الموظفيف العامميف في الموقع وعند  ▫                                                                                  القدرة عمى اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بحماية وا 

 .ميور أثناء حالة طارئةة عامة الجالضرور 
وعند وضع ترتيبات التصدي لمطوارئ يجب مراعاة كافة األحداث التي يمكف توقعيا بصورة 

مؿ                    ً                                                    معقولة والتدرب دوريا  عمى تنفيذ خطط الطوارئ لضماف تأىب المنظمات التي تتح
 .مسؤوليات معينة في التصدي ليا

رامية إلى تقميص المخاطر اإلشعاعية يجب أف تكوف اإلجراءات الوقائية ال ادليدأ العاذر :
القائمة أو غير الخاضعة لمرقابة مبررة وعند مستواىا األمثؿ, فقد تنشأ مخاطر إشعاعية في 
حاالت أخرى غير حالة المرافؽ واألنشطة الخاضعة لمحكـ الرقابي, وفي مثؿ ىذه الحاالت 

كاف يمكف بشكؿ معقوؿ اتخاذ                                       ً                   إذا كانت المخاطر اإلشعاعية مرتفعة نسبيا  يجب مراعاة ما إذا
 إجراءات وقائية لتخفيض معدالت التعرض لإلشعاعات ومعالجة األوضاع السمبية.

وينصب نوع مف تمؾ الحاالت عمى اإلشعاعات ذات المنشأ الطبيعي في جوىره وتشمؿ ىذه 
ً                        الحاالت التعرض لغاز الرادوف في المساكف وأماكف العمؿ مثال , وىو ما يمكف عند االقتض اء                                                      

                                                 ً                  ً                 اتخاذ إجراءات عالجية بشأنو غير أف  ىناؾ حاالت  كثيرة  ال يمكف فييا عمميا  القياـ بالكثير 
 لتقميؿ التعرض لمصادر اإلشعاعات الطبيعية.

                                                                                وىناؾ نوع ثاف  مف الحاالت يرتبط بالتعرض الناجـ عف أنشطة بشرية حدثت في الماضي ولـ 
ة لنظاـ تحكـ أسبؽ أقؿ صرامة, ومف أمثمة          ً                              تخضع إطالقا  لمتحكـ الرقابي, أو كانت خاضع

 ذلؾ حاالت بقاء فضالت مشعة متخمفة عف عمميات تعديف سابقة.
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والنوع الثالث مف الحاالت يتعمؽ بإجراءات وقائية, مثؿ تدابير المعالجة المتخذة عقب إطالؽ 
ذا تمخضت غير محكـو لنويدات مشعة إلى البيئة, وال تعتبر اإلجراءات الوقائية مبررة إال إ

رتبطة باتخاذ اإلجراءات عف منافع تفوؽ المخاطر اإلشعاعية وغيرىا مف األضرار الم
 .المذكورة

ً                                                                           فضال  عف ذلؾ يجب أف تكوف األعماؿ الوقائية عند مستواىا األمثؿ لينتج عنيا أكبر قدر    
 .1ممكف تحقيقو بدرجة معقولة مف المنافع في مقابؿ التكاليؼ المتكبدة

اختتـ أكثر مف خمسمائة مندوب ومسؤوؿ رفيع المستوى بينيـ  2008بريؿ نيساف /أ 25وفي 
خبراء في شؤوف استخداـ الطاقة النووية لألغراض السممية واألمف واألماف أعماؿ المؤتمر 
االستعراضي لمعاىدة األماف النووي في مقر الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في فيينا دوف أف 

جراء الحد األدنى مف التعديالت عمى مواد وأحكاـ اتفاقية األماف يتمكنوا مف االتفاؽ عمى إ
 النووي.

" في البياف الصحافي الذي  موريس ماغو غوميالوقد اعتبر رئيس المؤتمر االستعراضي " 
صدر بعد انتياء المداوالت التي استمرت أسبوعيف التوصؿ إلى اتفاؽ الحد األدنى الذي يؤكد 

جرا ءات الحماية مف اإلشعاعات ومستوى األداء في جميع المرافؽ                        أف  معايير األماف وا 
 والمنشآت والمحطات النووية ال تزاؿ مرضية عمى حد تعبيره.

                                                                 " أف  الرسالة التي ينبغي أف تدركيا الدوؿ الجديدة التي تممؾ قدرات  " ماغو غوميالوأوضح 
سية ىي : توفير أو برامج نووية ىي رسالة واضحة وصريحة تؤكد عمى أربعة شروط أسا

كافة معايير األمف واألماف والسالمة العامة في أي مف البنى التحتية لمنشآتيا النووية, وتوفير 
الخبرات الالزمة في مختمؼ مجاالت تطبيقات التكنولوجيا النووية وضماف اإلطار التشريعي 

 .المبكر والبناء المحكـ والمتقدـ والتنظيمي, وتوفير أجيزة اإلنذار
                                                                       المؤتمر إلى استنتاج ىاـ مفاده أف  أي مف الدوؿ التي ترغب في إنشاء محطات ووصؿ 

جديدة تعمؿ بالطاقة النووية ينبغي عمييا أف توفر البنية التحتية لمبناء المخصص بالتعاوف 
                                                                                      والتنسيؽ مع األجيزة المعنية في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, مع األخذ بعيف االعتبار أف  

                             ً                                                      معنية ينبغي عمييا أف تبادر أوال  إلى التوقيع والمصادقة الدستورية عمى اتفاقية الوكالة الدولة ال
                                                           

1-IAEA, IAEA Safety Standards for protecting  people and the environment 

Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals ,op.cit,p16.   
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                                                                                     الدولية لألماف النووي التي تشكؿ اإلطار القانوني الدولي, وىي اتفاقية ممزمة تـ  اعتمادىا 
بيدؼ تفادي حدوث كوارث  1994حزيراف/يونيو  17خالؿ المؤتمر الدبموماسي المنعقد في 

التي ما تزاؿ المنطقة  1986" التي وقعت في العاـ تشيرنوبلعمى غرار حادثة "  نووية
 والدوؿ المحيطة بيا تعاني مف آثارىا وانعكاساتيا السمبية.

وتعمؿ الوكالة الدولية عمى دعـ نظاـ سالمة نووية عالمي يستند عمى أربعة عناصر أساسية 
 :1ىي
القانونية المتعمقة باألماف والسالمة النووية  ةالمساىمة الواسعة في األدوات واألنظم -1

الممزمة وغير الممزمة مثؿ اتفاقية التبميغ المبكر عف وقوع حادث نووي, واتفاقية تقديـ 
المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي, واتفاقية األماف النووي واالتفاقية 

 اف التصرؼ في النفايات المشعة.المشتركة بشأف أماف التصرؼ في الوقود المستيمؾ وأم
 تطبيؽ معايير أماف نووية شاممة عمى كافة النشاطات النووية. -2
 .ة لذلؾمراجعة وتعديؿ معايير األماف كمما دعت الحاج -3
 .ية واالستعانة بالخبراء الدولييفضماف توفير البنى التحتية النووية الوطن -4

 3شباط/فبراير إلى 27و خالؿ الفترة مف كما أكد المؤتمر الدولي الذي عقد في موسك
 «مواجية تحديات األمف والسالمة »حوؿ النظـ الرقابية النووية الفعالة  2006آذار/مارس 

عمى ضرورة أف تكوف المنظمات والحكومات الوطنية مؤىمة, وأف تكوف ليا مصادر كافية 
 خالؿ استعماليا الطاقة النووية لحماية الجميور والبيئة.

د المؤتمر عمى أىمية االستمرار في تعزيز التعاوف الدولي لتطوير مستويات دولية كما أك
وأال يكوف االنتشار النووي رادع لالستخداـ المدني اآلمف 2شاممة لألماف والسالمة النووية

الصادرة  3والمضموف لمطاقة النووية, ودعا المؤتمر إلى االعتراؼ بسمسمة وثائؽ األمف النووي
                                                                       عمى أن يا مرجع يعتمد عميو الرقابيوف في صوغ برامج التعميـ والتدريب ورفع الوكالة  عف

 .مشاكؿ مرتبطة باإلرىابمستوى تعاوف الوكالة مع المنظمات الدولية األخرى التي تتصدى ل
                                                           

1-IAEA, Effective Nuclear Regulatory Systems , Facing Safety and Security 

Challenges  proceedings  of an International Conference , Moscow , 27 February – 3 

March 2006 , Vienna  Austria , September 2006 .p.98 . 
2-op.cit,p.4. 

3-op.cit,p.23   .  
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االجتماع االستعراضي الثاني لألطراؼ  2006                                    كما ع قد في فيينا خالؿ شير أيار/مايو 
مشتركة بشأف أماف التصرؼ في الوقود المستيمؾ وأماف التصرؼ في المتعاقدة في االتفاقية ال

بما فييا ثمانية أطراؼ  –   ً        ً  طرفا  متعاقدا   41النفايات المشعة )االتفاقية المشتركة( بحضور 
ورغـ شدة تنوع األوضاع الوطنية, فقد اتفقت جميع األطراؼ  –تحضر االجتماع لممرة األولى 
 تقدـ منذ االجتماع االستعراضي األوؿ.                            المتعاقدة عمى أن و تـ إحراز 

وبرز خالؿ االجتماع بوضوح االلتزاـ بتحسيف السياسات والممارسات السيما في مجاالت 
االستراتيجيات الوطنية لمتصرؼ في الوقود المستيمؾ والنفايات المشعة وبضرورة إشراؾ 

التسميـ بضرورة                                                                   أصحاب المصمحة والجميور ومراقبة المصادر المختومة الميممة, كما تـ  
اتساؽ االلتزامات المالية الواقعة عمى األطراؼ المتعاقدة مع مدى المسؤوليات القانونية الواقعة 
عمييا وشددت األطراؼ المتعاقدة التي لدييا برامج محدودة لمتصرؼ في النفايات المشعة 

لي عبر تبادؿ ولمبحوث عمى ضرورة تقاسـ المعارؼ والمساعدة وضرورة تعزيز التعاوف الدو 
 .1المعمومات والخبرات والتكنولوجيا

تأخذ  2001                                                                 والحقيقة أف  قضية األمف النووي بدأت بعد أحداث الحادي عشر مف أيموؿ 
     ً      ً                                                                      اتجاىا  جديدا , حيث أصبح أمف المواد النووية والمصادر المشعة الرئيسية ذو أىمية قصوى 

ية نظاـ األمف سواء عمى الصعيد وأصبح مف الضروري وضع لوائح تنظيمية تساعد عمى فعال
                                                                                الوطني, أو عمى صعيد المنظمات الدولية المتصمة بيذا الشأف, وتـ  وضع عدد مف الشروط 
والعناصر األساسية التي يجب أف تتبناىا الحكومات لضماف نجاح النظاـ التنظيمي النووي 

 وأىم ىذه الشروط والعناصر : الوطني بشكؿ فعاؿ ,
سياسية عمى أعمى المستويات الحكومية لتقميؿ األخطار التي قد تنجـ توافر اإلرادة ال -

وتضر بالناس والبيئة, ويتـ ذلؾ مف خالؿ إنشاء سمطة تنظيمية وطنية فعالة ومتخصصة 
 بأمف المنشآت والمواد والموافؽ النووية.

الة توفير االستقالؿ المطموب لمسمطة التنظيمية الوطنية, ومنحيا صالحيات قانونية فع -
 والنص عمى ذلؾ بشكؿ صريح في القانوف الوطني.

 .متعمقة باألماف والسالمة النوويةااللتزاـ بمعايير وأنظمة الوكالة الدولية ال -
                                                           

1- United Nation ,Disarmament Year book , New York , Volume 31 . 2006, op.cit , 

p.21.. 
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 التنظيمية.توفير التمويؿ الكافي والموظفيف المدربيف ليذه السمطة أو الييئة  -
نش - اء مكتب تسجيؿ وطني                                                         وضع نظاـ وطني صاـر وفعاؿ لمتسجيؿ والترخيص والتفتيش وا 

جراءات التفتيش                يوفر عمميات وا    .                                جراءات الترخيص وا 
اتخاذ إجراءات فعمية قادرة عمى جعؿ المرخصيف ليـ يمتزموف بالقوانيف واألنظمة  -

 .1والتعميمات الوطنية الخاصة بالسالمة النووية
        ً      ً  رسي أساسا  سميما                                                                      والواقع أف  سمسمة معايير أماف الوكالة تمثؿ المحؾ التقييمي الرئيس, وت

ترتكز إليو أية توصية تصوغيا أو أي اقتراح تصوغو فرقة استعراض أماف التشغيؿ, وىي 
فرقة ميمتيا إسداء مشورة بشأف نخبة مف الجوانب التشغيمية بشأف إدارة أماف محطات القوى 

لتعاوف                       ً                                           وقد أنشأت الوكالة مركزا  ألدوات تقييـ األماف المتقدمة مف أجؿ تحسيف ا النووية.
إزالة الفوارؽ في القدرات عمى تقييـ األماف, ويمكف لمدوؿ مف خالؿ  ىالدولي والمعاونة عم

ىذا المركز أف تحصؿ عمى أدوات تقييـ متقدمة لألماف بما في ذلؾ شفرات ونماذج وقواعد 
بيانات تكفؿ إجراء تحميؿ احتمالي وقطعي ذي جودة رفيعة ومعمومات بشأف التأىيؿ والتحقؽ 

ج  .2راءات تحميمية ومعايير وأدلة    وا 
كما تيدؼ الوكالة إلى تحقيؽ تجانس عالمي بشأف معايير األماف اإلشعاعي وأماف النقؿ 
                                                                                 وفيما يخص أماف مصادر اإلشعاعات وأمنيا, ومف ثـ  االرتقاء بمستويات وقاية الجميور بما 

العالـ فيما في ذلؾ موظفو الوكالة مف التعرض لإلشعاعات وتحسيف األمف عمى نطاؽ 
يخص المواد النووية والمواد المشعة األخرى والمرافؽ النووية المرتبطة بيا أثناء استخداميا 

إقامة نظـ أمف نووي  وفي مواقعيا أثناء نقميا مف خالؿ دعـ الدوؿ األعضاء ومساعدتيا عمى
األمف النووي  كما تقدـ الوكالة المساعدة في الجيود الوطنية الرامية إلى تعزيز .وطنية فعالة

                                                               ً                 مف خالؿ تدابير وقائية تشمؿ مكوني الحماية وتقميص المخاطر في آف معا , وتدابير الكشؼ 
عف المخاطر والتصدي ليا وتساعد بعثاتيا التقييمية القائمة عمى أساس صكوؾ قانونية 

رشادات وتوصيات دولية, الدوؿ عمى تحديد احتياجاتيا في مجاؿ األمف  2006. وفي عاـ 3                                                                وا 
                                                           

1-IAEA , Effective Nuclear Regulatory Systems , Facing Safety and Security 

Challenges  proceedings  of an International  Conference , Moscow , 27 February – 3 

March 2006 , op.cit .p.p140-141  
 .69صمرجع سبؽ ذكره,  ,2006التقرير السنوي لموكالة لعاـ  الذرية,الوكالة الدولية لمطاقة  -2
 .79, صالمرجع السابؽ -3
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تتمت الوكالة الدولية مشروعيا البحثي المنسؽ األوؿ في مجاؿ األمف النووي حوؿ موضوع اخ
تحسيف التدابير التقنية الرامية إلى كشؼ اإلتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة 
األخرى والتصدي لو, كما تواصؿ الوكالة الدولية تعاونيا مع المنظمات الدولية واإلقميمية 

منظمة اتفاؽ تعاوف مع ال 2006ت الواليات المتصمة باألمف النووي, وقد عقدت في عاـ ذا
اإلنتربوؿ(, ويوفر ىذا االتفاؽ اإلطار إلرساء قاعدة بيانات مشتركة الدولية لمشرطة الجنائية )

بشأف حوادث اإلتجار غير المشروع واألنشطة األخرى غير المأذوف بيا باإلضافة إلى تقاسـ 
 التحميؿ والتقييـ.مقومات 

نكوف قد عالجنا دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في الرقابة عمى  ىذا البابفي نياية 
ذات الصمة, إضافة  استخداـ وتنظيـ الطاقة النووية وقت السمـ وأىـ مبادئ القانوف الدولي

غراض السممية, طاقة النووية في األإلى الضوابط والمحددات القانونية والسياسية الستخداـ ال
الخاص بالوكالة, ونظـ الحماية واألماف ضمانات الالمضاميف السياسية والفنية لنظاـ و 

 التي أثارىا  زمةاألإدارة في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية دور وسنحاوؿ معالجة النووية, 
     .األطروحةمف ىذه  في الباب الثاني البرنامج النووي اإليراني في ضوء أحكاـ القانوف الدولي



 



 

304 
 

 

 

 

 البــاب الثــــاني 
 

                     ة ـذريــــال ةــطاقــــلل يةـدولــــالة الــوكــــال

 ج الهووي اإليزاني ـة الربنامـسمأوإدارة 

 يف ضوء أحكام القانون الدولي 

 
في هذا الباب كيفية إدارة األزمة التي أثارها البرنامج النووي اإليراني  سنعالج

عمى  ذلكو  ,المستقبلعمى منطقة الشرق األوسط وسناريوهات تداعياتها و 
 الشكل اآلتي:
 : نشأة البرنامج النووي اإليراني ومراحل تطوره .الفصل األول

الفصل الثاني: اإلدارة الدولية ألزمة البرنامج النووي اإليراني وسيناريوهات 
 المستقبل.
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 الفصل األول

 نشأة الربنامج النووي اإليراني ومراحل تطوره 

 

    ووي               بعد الممف الن   ثمما أثارتو قضية ممف إيران النووي        جدال  م          دولية            أو قضية          ر ممف     ث        لم ي  
وأجيزة حيث أصبح ىذا الممف الشغل الشاغل لمراكز البحوث والدراسات ؛ العراقي

ى جانب الدول وبعض المنظمات الدولية ذات العالقة إلاالستخبارات اإلقميمية والدولية 
وعقدت ألجل ىذا الممف  ,باستخدام الطاقة النووية ومنع انتشار األسمحة النووية في العالم

عدد كبير من االجتماعات بين مسؤولي الدول الغربية واإلقميمية لمتشاور حول كيفية حل ىذه 
  .مول العسكرية                                         القضية بالوسائل الدبموماسية بعيدا  عن الح

أزمة البرنامج النووي اإليراني في تفاعالتيا المتصاعدة العديد من القضايا  كما أثارت
بعضيا يتعمق بطبيعة العالقة بين ىذا البرنامج وبين تيار المحافظين الذي  :واإلشكاليات

يران وبعضيا اآلخر يتعمق بمستقبل العالقات بين إ, يييمن عمى عممية صنع القرار في إيران
كما يطرح ىذا الممف الشائك  ,لمييمنة اإليرانية األطماعالعربية بسبب        خاصة  ودول المنطقة 

تساؤالت حول التداعيات المحتممة عمى أمن المنطقة بصفة عامة والخميج العربي بصفة 
 خاصة.

تي تحرك السياسة النووية اإليرانية ما بين اقتصادية وسياسية وتتوزع الدوافع واالعتبارات ال
مين أتتمثل في تكما يقول المسؤولون اإليرانيون فالدوافع االقتصادية  واستراتيجية :وعسكرية 

أما  ,% من الطاقة الكيربائية بواسطة المواد النووية لتخفيض استيالك الغاز والنفط02
ز بشدة عمى الرغبة                                 فكر االستراتيجي اإليراني الذي رك  الدوافع العسكرية فتأتي ترجمة لم

لتطوير القدرات النووية  االستراتيجيةأما الدوافع  ,عمى الخميج العربي التاريخية في الييمنة
                        ودوليا , يقوم عمى تحقيق                                 اسة الخارجية اإليرانية إقميميا  متكامل لمسي    ر      صو                    فتندرج في إطار ت  

الييمنة ب, والقيام بأدوار متعددة تبدأ تميزة عمى الساحة اإلقميميةانة مىدف أساسي ىو بناء مك
امتالك إيران            لذلك فإن  ؛ حوالت الييكمية في النظام الدوليأمن الخميج واالستفادة من التعمى 

 .والدولية ألىمية لتعزيز مكانتيا اإلقميميةأداة بالغة ا ليامسالح النووي يمكن أن يقدم ل
المبحث في  مراحل إنشاء وتطور البرنامج النووي اإليرانيالفصل  في هذا سنعالجلذلك 
 .منه المبحث الثانيفي  البنية التحتية النووية اإليرانية, و األول
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ذذادلبحثذاألول

ذاإلقراـيذاؾنوويذاؾربـاؿجذوتطورذإـشاءذؿراحلذ
 

 

" الذي أولى ىذا البرنامج محمد رضا بيموي نشأ البرنامج النووي اإليراني في ظؿ حكـ الشاه "
رعاية شخصية منو وبدعـ كبير مف الواليات المتحدة ضمف إطار االتفاقيات الثنائية بيف 

بيدؼ الحصوؿ عمى موارد إضافية لمطاقة  « ن أجل السالمالذرة م »البمديف بموجب برنامج 
                                                                             ً  ِ     ً  وتحويؿ إيراف إلى قوة إقميمية عظمى. وكاف اىتماـ الشاه بالطاقة النووية يشكؿ جزءا  م حوريا  
مف رؤيتو لتعزيز قدرات إيراف الشاممة في كافة المجاالت السيما في المجاالت العسكرية 

ٍ         ر القوة المييمنة في الخميج, والقياـ بدور رئيس  ومحوري والعممية وتمكيف إيراف مف القياـ بدو                                              
                                                                     ٌ        في مناطؽ الشرؽ األوسط وجنوب غرب آسيا والمحيط اليندي بحيث يكوف إليراف دور  متميز 
عمى الساحة العالمية في إطار عممية إعادة توزيع موارد القوة االقتصادية والصناعية عمى 

يراني أحد أبرز ممفات السياسة اإليرانية ويستحوذ مستوى العالـ. ويعتبر البرنامج النووي اإل
                                                                                   عمى حيز كبير مف اىتمامات الحكومات اإليرانية المتعاقبة, وقد مر  بعدد مف المراحؿ تعكس 
ً             طبيعة النظاـ السياسي اإليراني وتفكيره وسياساتو الداخمية والخارجية, سواء  كاف ذلؾ في                                                                       

. وقد تميزت ٜٜٚٔيء النظاـ الجميوري عاـ العيد اإلمبراطوري أو بعد اإلطاحة بو ومج
ىذه الحقبة باالىتماـ الكثيؼ والمتزايد واالندفاع في المجاؿ النووي, في حيف تميز بعضيا 
اآلخر بالتراجع وعدـ االكتراث بالتكنولوجيا النووية, كما تميزت مراحؿ أخرى بالمواجية بيف 

وقوع إيراف تحت سطوة العقوبات الدولية. إيراف والمجتمع الدولي عمى خمفية ىذا البرنامج, و 
وعمى ذلؾ يمكف تقسيـ المدة الزمنية الماضية مف عمر البرنامج النووي اإليراني إلى مرحمتيف 

التي تبدأ منذ أف شرعت إيراف بتأسيس برنامجيا النووي عاـ  المدةتغطي  األولى:أساسيتيف: 
اني مرحمة المواجية مع المجتمع حيث دخؿ البرنامج النووي اإلير  ٕٕٓٓوحتى عاـ  ٜٛٙٔ

الدولي, وقد امتاز البرنامج النووي اإليراني خالؿ ىذه المرحمة بعدة مزايا منيا عدـ االىتماـ 
, واالىتماـ ٜ٘ٛٔوحتى عاـ  ٜٜٚٔأو االكتراث بالطاقة النووية التي امتدت مف عاـ 
            ثـ  االىتماـ  ٜٜٔٔاـ حتى ع ٜ٘ٛٔالجزئي بالطاقة النووية في الفترة التي امتدت مف عاـ 

         .ٕٕٓٓالكبير واالندفاع المكثؼ باتجاه الطاقة النووية التي امتدت حتى نياية عاـ 
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وحتى اآلف ويمكف اعتبارىا مرحمة المواجية مع  ٕٕٓٓفقد امتدت منذ نياية عاـ  أما الثانية:
ً                                          وبناء  عمى ما تقدـ فقد تـ  تقسيـ ىذا المبحث إلى المجتمع الدولي.  مطمبيف كاآلتي:     

قامة البنى األساسية النووية اإليرانية )  -8691                                                                   المطمب األول: مرحمة التأسيس وا 
2002.) 

 وحتى اآلن (. – 2002المطمب الثاني: مرحمة المواجية مع المجتمع الدولي ) 
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 األولاملطلب 

 ( 2002 - 8691) اإليرانية النووية األساسية البنى وإقامة التأسيس مرحلة 

 

                                                           
1

 % . 27,5عن  532 –اليورانيوم المخصب: هو اليورانيوم الذي تزيد النسبة الكتلية لمحتواه من اليورانيوم  -
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ذاؾفرعذاألول

ذيفذاؾعهدذاإلؿرباروريذ

 

" الذي تطمع محمد رضا بيمويترجع البداية الحقيقية لمبرنامج النووي اإليراني إلى عيد الشاه "
ؿ  بالده في نياية المطاؼ منذ الخمسينيات إلى ب ُ                       ناء قاعدة عممية في المجاؿ النووي, ت وص   ِ   ُ                                  

            ً                                              ولـ يكف خافيا  عمى المتتبعيف لمسياسة اإليرانية في ذلؾ الحيف  إلى امتالؾ السالح النووي .
طموح الشاه ألف تكوف إيراف أوؿ دولة تمتمؾ القنبمة الذرية في المنطقة وذلؾ بعد التفجير 

ند والسعي الحثيث لمكياف الصييوني وباكستاف المتالؾ ىذا النوع مف النووي الذي أجرتو الي
سيكوف لدييا أسمحة »            بأف  إيراف  ٜٗٚٔ          ً                                السالح, خاصة  وقد صرح الشاه في حزيراف/يونيو 
                                      . إال أف  الشاه تراجع عف تصريحاتو فيما «نووية دوف شؾ وفي وقت أقرب مما يعتقد العالـ 

دييا النية المتالؾ أسمحة نووية, ولكف إذا قامت دوؿ صغيرة                إف  إيراف ليس ل »بعد بقولو 
ً          وىو ما كاف دليال  عمى أف   «ٔ                                                        بامتالؾ مثؿ ىذه األسمحة, فإف  إيراف ستعيد النظر في سياستيا               

الطموحات النووية اإليرانية التي كاف يتبناىا الشاه في تمؾ الفترة لـ تكف تيدؼ فقط إلى 
ية لمطاقة النووية, لكنيا كانت تيدؼ إلى امتالؾ إيراف لمسالح التوسع في االستخدامات السمم

 .ٕالنووي في إطار الطموحات االستراتيجية الواسعة لمشاه
وقد جاءت بدايات البرنامج النووي اإليراني مف خالؿ التعاوف الوثيؽ مع الواليات المتحدة منذ 

أسس عالقات                                                          ٍ منتصؼ الخمسينات مف القرف الماضي والتي كانت قد وضعت وقتئذ  
استراتيجية وثيقة مع نظاـ الشاه بعد أف كانت االستخبارات األمريكية قد قضت عمى ثورة 

وىو ما دفع الشاه بعد ذلؾ إلى  ٖٜ٘ٔ" في آب/أغسطس محمد مصدقرئيس الوزراء "
االعتماد بقوة عمى الواليات المتحدة لدعـ حكمو, كما ترافؽ ذلؾ مع قياـ الجانبيف بتطوير 

                                                             ً           ً  لية مف التعاوف السياسي واالستراتيجي, بحيث أصبح نظاـ الشاه حميفا  استراتيجيا  درجة عا
لواشنطف في حربيا الباردة ضد االتحاد السوفييتي السابؽ. وجاء التعاوف النووي بيف إيراف 

                                                           
1
-Muhammad Sahimi. Iran's Nuclear Program. Part I: Its History, 02 October 2003. 

published in Payvand, available online , http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html 
البرنامج النووي اإليراني " آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " مركز  محمود,مد إبراىيـ أح -ٕ

 .٘ٗ, ص ٕ٘ٓٓباألىراـ, القاىرة ,  واالستراتيجيةالدراسات السياسية 

http://www.comw.org/pda/fulltext/03sahimi.html#I
http://www.payvand.com/news/03/oct/1015.html
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حيث وقعت إيراف في عاـ  « الذرة من أجل السالم»والواليات المتحدة مف خالؿ برنامج 
 ٖٔ                                   ُ                   ُ        المتحدة عمى اتفاقية لمتعاوف النووي م د تيا عشر سنوات ) م ددت في مع الواليات  ٜٚ٘ٔ

( وحصمت إيراف بموجبيا عمى مساعدات نووية فنية ٔلعشر سنوات أخرى ٜٜٙٔآذار/مارس 
لألغراض البحثية  ٕمف الواليات المتحدة, وعمى عدة كيموغرامات مف اليورانيـو المخصب

وعدد مف الخاليا  ٜٛ٘ٔ ُ                      ب ني في جامعة طيراف عاـ  ( ميغا واط٘وعمى مفاعؿ بحثي بقوة )
, وىي عبارة عف غرؼ معزولة بإحكاـ يجري تشغيميا بواسطة أذرع تعمؿ بالتوجيو عف ٖالحارة

, كما تعاوف الجانباف في البحوث المتعمقة ٗبعد لفصؿ المواد المشعة في المفاعؿ البحثي
عالقات التعاوف االستراتيجي بيف , وقد وصمت ٘باالستخدامات السممية لمطاقة النووية

يراف إلى درجة أن و كاف مطروحا  في بعض الفترات اقتراح بنشر رؤوس                                                 ً                                  الواليات المتحدة وا 
نووية أمريكية عمى األراضي اإليرانية, لالستفادة مف الموقع االستراتيجي إليراف المالصؽ 

 .ٙلالتحاد السوفييتي السابؽ
                ّ                                      إلى فرنسا حيث اط مع عمى أحد المفاعالت النووية ىناؾ وبعد  وفي العاـ نفسو قاـ الشاه بزيارة

عودتو مباشرة أمر بتشكيؿ لجنة خبراء لدراسة إمكانية بناء مفاعؿ نووي في إيراف, ورغـ 
التوصيات السمبية لمجنة الخبراء بسبب التكاليؼ الباىظة لمثؿ ىذا المشروع وعدـ قناعتيا 

االحتياطي الكبير لمطاقة الطبيعية فييا ) النفط والغاز                                   بحاجة إيراف لمطاقة النووية لتوف ر 
َ                                                                    الطبيعي ( إال أف  الشاه أوعز في حينو بتكثيؼ االتصاالت مع كؿ مف فرنسا وألمانيا الغربية                
                                                                                لالتفاؽ معيا عمى بناء محطات نووية في إيراف. وعمى إثر ذلؾ تـ  إنشاء مركزيف لمبحوث 

بعد تزويد  ٜٛ٘ٔاني قرب مدينة أصفياف في العاـ النووية, األوؿ في جامعة طيراف, والث

                                                           
1
-Muhammad Sahimi. Op.cit. 

 .ٔٗ, ص  ٕٚٓٓدمشؽ ,  تسييس ,عدناف حسيف أبو ناصر , البرنامج النووي اإليراني مف التأسيس إلى ال -5
3
-Christoph Wirz , Is Iran on the way to acquiring an atomic bomb ? SPIEZ 

LABORATORY  the Swiss NBC Defense Establishment ,  Background information on 

a current topic, revised version, January 2004,p 3. 
4
-David Albright . " An Iranian bomb? ." The Bulletin of The Atomic Scientists  

(Washington . DC ) . January 1995 . 
5 - 

US department of State ," Atoms for Peace Agreement With Iran , " Department of 

State Bulletin  No. 36 , 15 April 1957, p 629.  
مرجع  ,نووي اإليراني " آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج ال -6

 .ٕٚص  سبؽ ذكره,
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( ميغا واط لألبحاث النووية, الذي بدأ العمؿ ٘) توأمريكا إليراف بمفاعؿ نووي صغير سع
, والذي يمكنو إنتاج «ٔالذرة مف أجؿ السالـ»وذلؾ بموجب برنامج  ٜٚٙٔالفعمي بو عاـ 

لى اآلف يعتبر ٕغراـ مف البموتونيـو في السنة ٓٓٙ أحد مراكز األبحاث النووية الرئيسة                   , وا 
يراف تزويد األخيرة بعدد مف الخاليا  ٖ                                                 في إيراف, كما تضمنت ىذه الصفقة بيف أمريكا وا 

, والتزاـ الواليات المتحدة بإمداد إيراف بالوقود النووي لتشغيؿ المفاعؿ البحثي ٗالساخنة
( كمغـ مف اليورانيـو 4٘ٗ٘بتزويد إيراف بػ ) ٜٚٙٔالمذكور, حيث قامت في أيموؿ/سبتمبر 
نظائر يورانيـو انشطارية كمغـ  4ٔٙ٘ إلى , إضافةالمخصب كوقود لتشغيؿ ىذا المفاعؿ

ِ     ي م ك ف مف والتي )مشعة   ْ                , ثـ  قامت بعد ٘(نووية  قنبمة    ُ               أف ت ستخدـ في صناعة المبدأ حيث ُ 
خدامو كمصدر كمغـ مف اليورانيـو الست ٗٓٔ                           ً   ُ           ذلؾ بتزويدىا بشحنة أكبر حجما  ت قدر بحوالي 

 لموقود في المفاعؿ المذكور. 
                                    ً                                                كاف االىتماـ بالطاقة النووية يمثؿ جزءا  مف جيود الشاه الرامية إلى تحويؿ إيراف إلى قوة و 

                                                                                إقميمية عظمى حيث بي ف الشاه سياسة بالده في ىذا المجاؿ مف خالؿ كتابو ) ميمة بالدي ( 
نووية ورغبتيا في ؿ المعنية بالعمـو البضرورة أف تكوف إيراف مف الدو  ٜٔٙٔالمنشور عاـ 
ّ                                                       , وىذا ما تدع ـ بانضماـ إيراف إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عاـ ٙ     ً سمميا   استخداـ الذرة             

                                                           
 ,وانغ جياف, مقاربة أميركية لبرامج إيراف النووية , تقويـ القدرة واالعتبارات االستراتيجية , مجمة شؤوف األوسط  -1

 . ٖٗ, ص  ٕ٘ٓٓصيؼ  ,ٜٔٔالعدد 
2
-Muhammad Sahimi, Op.cit. 

دار األوائؿ  ,دمشؽ ياض الراوي, البرنامج النووي اإليراني وأثره عمى منطقة الشرؽ األوسط , الطبعة األولى ,ر  -3
 . ٗٔٔ, ص  ٕٙٓٓ, لمنشر والتوزيع 

عبارة عف وحدات تكنولوجية تستخدـ في البرامج النووية, تتمخص وظيفتيا في فصؿ  :الخاليا الساخنة -4
الطبيعي, وتحويمو إلى معدف عف طريؽ عمميات كيميائية تجري باستخداـ ىذه  عف اليورانيـو ٜٖٕالبموتونيـو 

الخاليا, وتعد ىذه الوسيمة مف أسيؿ الوسائؿ المستخدمة في التخصيب النووي, لذلؾ تفرض الدوؿ المحتكرة ليا 
حيمولة دوف مراقبة صارمة تقترف بالعقوبات عمى الشركات التي تبيع أجزاء أو أجيزة منيا لمدوؿ النامية لم

 . الوقود الخفيؼاستخداميا في فصؿ البموتونيـو عف اليورانيـو , وكذلؾ يمكف استخداميا في فصؿ البموتونيـو مف 
5
-Muhammad Sahimi, Op.cit.  

6-Mohammed Reza pahlavi , Mission for My Country, New York, McGraw-Hill, 

1961,  pp.307- 308. He said {I think our philosophy is well expressed by the CENTO 

(Central Treaty Organization – CENTO or Baghdad Pact) Institute of Nuclear Science, 

which is devoted entirely to peaceful applications of nuclear energy. The Institute, 

which I opened in mid-I959, is part of the Faculty of Science of the University of 
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وتصديقيا عمييا  ٜٛٙٔ, وانضماميا إلى معاىدة حظر انتشار األسمحة النووية عاـ ٜٔٛ٘ٔ
براميا اتفاقية الضم ٕٜٓٚٔفي الثاني مف شباط/فبراير انات النووية الممحقة مع الوكالة                       وا 

       ً                            , ونادرا  ما كانت التصريحات الرسمية ٖٜٗٚٔالدولية لمطاقة الذرية التي طبقت بحموؿ عاـ 
, ٗاإليرانية منذ ذلؾ الوقت تبتعد عف السعي المتالؾ تكنولوجيا نووية لألغراض المدنية فقط

ة منذ ذلؾ الحيف حتى أعمف الشاه وظؿ االىتماـ اإليراني بالمسائؿ النووية يزداد بصورة مستمر 
عف تصور متكامؿ لطموحات بالده في المجاؿ النووي يتضمف رؤيتو  ٜٗٚٔفي عاـ 

االستراتيجية ليذه المسألة التي كانت تقـو عمى حاجة إيراف إلى تنفيذ خطة طويمة األمد في 
الكيربائية  ( ألؼ ميغا واط مف الطاقةٖٕ   ً                              عاما  المتالؾ القدرة عمى إنتاج نحو ) ٕٓغضوف 

                                                                                                                                                         
Teheran. It was equipped by the United Kingdom; is staffed by British, Turkish, 

Pakistani, and Iranian scientists; and draws students from the CENTO region. The first 

part of the standard one-year course focuses on techniques for using radioisotopes - the 

short term for unstable, radiation-emitting forms of various elements. The students then 

go on to apply what I they have learned to particular problems of the CENTO region. 

The academic work compares in quality with that of similar courses given in Britain 

and the United States .Radioisotopes can in a multitude of ways foster progress in this 

part of the world. In the field of medicine, for example, if a patient drinks a small, 

harmless amount of radioactive iodine, most of it collects in his thyroid gland; and with 

nuclear detectors any malfunction of the gland can be observed and treatment can be 

prescribed. Similarly, if radio arsenic is introduced into the body it collects in any 

tumour, whether in the brain or elsewhere. The tumour can be readily located, and 

during its surgical removal the nuclear counters tell the surgeon if he has dislodged 

every last vestige of cancerous tissue. Again, radiophosphorous provides a ready 

means of studying the body's metabolism and of treating over-production of red blood 

cells .…….So promising arc these peaceful possibilities of nuclear energy that the 

CENTO partners may establish additional radioisotope centers in each country in the 

region. The Teheran establishment would then be used mainly for basic research}. 

1-Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit,p 63. 

2-Henry Sokolski, Patrick Clawson, CHECKING IRAN’S NUCLEAR AMBITIONS, 

Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, January 2004, p 26. 
3-Iran acceded to the NPT on 2 Feb. 1970. Its full-scope safeguards agreement with the 

IAEA (INFCIRC/214) entered into force on 15 May 1974. The text of the agreement is 

available at URL 

<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc214.pdf. 
4-Robert  Lowe and Claire Spencer ,Iran, Its Neighbors and Regional Crises ,Chatham 

House  ( The Royal Institute of International Affairs) ,September 2006 . 
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      ُ                                                                      , وقد أ عمف فيما بعد أف  تحقيؽ ىذا اليدؼ سوؼ يتطمب مف إيراف بناء ما ال يقؿ عف ٔالنووية
/ مميار دوالر تخصص ٖٓ     ً                         ( عاما  بتكمفة إجمالية تقدر بػ/ ٕٓ( محطة نووية عمى مدى )ٕٓ)

        ً ( مفاعال  ٖٕ, حيث كاف الشاه يخطط إلى إنشاء )ٕليذا الغرض عمى مدى العقديف القادميف
في منتصؼ  –بشكؿ كامؿ  -    ً                                              نوويا  تغطي عمـو الساحة اإليرانية لتكوف جاىزة لمعمؿ 

, وىي مفاعالت يمكنيا إنتاج البموتونيـو الذي يشكؿ العنصر العشريفالتسعينيات مف القرف 
, وكاف معيد أبحاث "ستانفورد" قد أصدر في ٖالميـ واألساس في صناعة األسمحة النووية

( ألؼ ميغا واط مف ٕٓإلى ) ٜٜٓٔتضمنت حاجة إيراف بحموؿ عاـ ذلؾ الوقت دراسة 
 .ٗالطاقة الكيربائية

       ّ                                                             وبعد تمك ف إيراف مف تحقيؽ أرباح ىائمة مف عوائد تصدير النفط بعد األزمة  ٜٗٚٔفي عاـ 
وىو ما وفر ليا التكاليؼ  ٖٜٚٔالدولية التي نتجت عف حرب تشريف األوؿ/أكتوبر عاـ 

خطط الشاه النووية وكاف ليا الدور الفعاؿ في تعجيؿ برنامج إيراف  الالزمة لمبدء بتنفيذ
, وتحوليا مف مجاؿ األبحاث النووية إلى مجاؿ التطبيؽ العممي الجاد, حيث أمر ٘النووي

لتأخذ عمى عاتقيا  ٚ/ AEOIالتي تعرؼ بػ/  ٙالشاه بإنشاء منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
إتباع ىذه المنظمة لمقصر اإلمبراطوري مباشرة وتحت                                 تنفيذ خطط برنامجو النووي, وتـ  

" أحد أبرز أكبر اعتماد إشراؼ الشاه الشخصي وأسندت رئاسة ىذه المنظمة إلى الدكتور "
مميوف دوالر لعاـ  ٖٓ                                                              عمماء الذرة في إيراف, وتـ  رصد ميزانية ليذه المنظمة تقدر بنحو 

 ٜٙٚٔالتنظيمي لممنظمة. وفي عاـ مف أجؿ استكماؿ عممية التأسيس اإلداري و  ٜ٘ٚٔ

                                                           
1- Tehran Journal, 18 March 1974, p 2. 

مرجع  ,التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف  -5
 .ٜٕص سبؽ ذكره 

3-Shannon N. Kile, Europe and Iran- Perspectives on Non-proliferation, SIPRI 

Research Report No. 21, OXFORD UNIVERSITY PRESS ,New York, First published 

2005,p 2. 
4-Muhammad Sahimi. Op.cit. 

5- Op.cit. 

6- Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit,p59. 

 .فريدوف عباسي دواني"الرئيس الحالي لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية ىو العالـ النووي اإليراني "  -ٚ
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, ٜٙٚٔزادت الحكومة اإليرانية ميزانية ىذه المنظمة إلى أكثر مف مميار دوالر لمعاـ المالي 
 .ٔوىو ما يشير إلى التطور الكبير في األنشطة الموكمة إلى ىذه المنظمة

يد الطاقة                         ً                                                   لقد كاف الشاه متحمسا  لمعمؿ باتجاه زج بالده في ميداف الطاقة النووية لتول
الكيربائية, األمر الذي أثار تساؤالت ميمة في حينو حوؿ مدى حاجة إيراف إلى مثؿ ىذه 
                                      ً     ً                                        الطاقة في الوقت الذي تمتمؾ فيو احتياطيا  ضخما  مف النفط والغاز الطبيعي مف جية, مقابؿ 

ؾ التي كانت                                            ً    ً      ً        ً          اىتمامو ببناء قوة عسكرية كانت ىي األكثر تسمحا  كما  ونوعا  وتحديثا  مف كؿ تم
 . ٕموجودة في منطقة الشرؽ األوسط مف جية أخرى

                   ً                                                              وقد أبـر الشاه عقودا  لشراء مفاعالت نووية مع أمريكا وفرنسا وألمانيا, وكانت الواليات 
المتحدة مف أولى الدوؿ الغربية التي أعربت عف استعدادىا لمتعاوف مع إيراف في المجاالت 

أرسمت وزارة الخارجية األمريكية رسالة لمحكومة  ٜٗٚٔنيساف/أبريؿ  ٔٔالنووية, ففي 
                                                                                       اإليرانية تفيد بأف  حكومة الواليات المتحدة تعتبر التعاوف مع إيراف في مجاؿ الطاقة النووية 
أفضؿ مجاؿ مالئـ لمتعاوف والشراكة بيف الجانبيف, واقترحت الخارجية األمريكية أف يعيد بيذه 

, ٖاإليرانية المشتركة –جنة االقتصادية األمريكية لة إلى أوؿ مجموعة عمؿ ضمف المأالمس
" بزيارة إليراف في أيار/مايو  ديكسي لي رايكما قاـ رئيس لجنة الطاقة الذرية األمريكية " 

, حيث وضعت ىذه الزيارة أرضية مالئمة لمعمؿ مف أجؿ التعاوف بيف الجانبيف في ٜٗٚٔ
              ً                       الزيارة اقتراحا  بإنشاء وحدات إقميمية المجاؿ النووي, وطرح الجانب األمريكي خالؿ ىذه 

عادة معالجة المواد النووية لمنطقة الشرؽ األوسط, وىو اقتراح ردت عميو إيراف                                                                                     لتخصيب وا 
                                                             بأن يا ال تعارض الفكرة, ولكنيا تطالب بأف يكوف مقر ىذه الوحدات  ٜ٘ٚٔفي آذار/مارس 

 في إيراف. 
                                   ً       ً     التعاوف النووي, أبـر الجانباف اتفاقا  مبدئيا  في األمريكي ب –وفي إطار ىذا االىتماـ اإليراني 

التزمت الواليات المتحدة بموجبو بتزويد إيراف بمفاعميف نووييف لمطاقة  ٜٗٚٔحزيراف/يونيو 
تشريف  ٕٓووقود مف اليورانيـو المخصب, ثـ أعمنت وزارة الخارجية األمريكية في 

يراف تس ٜٗٚٔاألوؿ/أكتوبر  َ                            أف  الواليات المتحدة وا  تعداف لمتفاوض بشأف اتفاؽ يسمح ببيع  
                                                           

1-U.S, Energy Research and Development Administration, " Iran: Atomic Energy 

Programme, October 1976 , p 3 . 
 .ٗٔٔ, ص ذكره مرجع سبؽ ,رياض الراوي -5

3
- "US-Iran Cooperation ", Department of State Telegram , 11 April 1974. 
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ّ                                                          مفاعالت نووية ووقود مخص ب عمى المستويات التي يرغب فييا شاه إيراف, وأعمنت الوزارة                       
                                                                                     أف  األمر بيف يدي لجنة الطاقة الذرية األمريكية لدراستو واالنتياء مف مسودة االتفاؽ النووي 

ييدىا لمعرض اإليراني بشراء ما يزيد عف                                             ً    مع إيراف, وأبمغت الخارجية األمريكية الشاه أيضا  تأ
 .ٔ% مف أسيـ محطة تجارية لتخصيب اليورانيـو في الواليات المتحدة ٕ٘

      ً                                                                       وتنفيذا  لالتفاؽ المذكور أعاله قاـ الجانباف األمريكي واإليراني في الثالث مف تشريف 
ما في مجاؿ بإنشاء لجنة مشتركة لتقوية الروابط بيف البمديف, ال سي ٜٗٚٔالثاني/نوفمبر 

                                     ً               وقعت منظمة الطاقة الذرية اإليرانية عقدا  لتدريب المالؾ  ٜ٘ٚٔالطاقة النووية, وفي عاـ 
, كما وقع ٕالتكنولوجي ""ماساشوسيتساألوؿ لمميندسيف النووييف اإليرانييف في معيد 

لثمانية               ً       ً                                                           الجانباف اتفاقا  مبدئيا  ينص عمى قياـ الواليات المتحدة بتزويد إيراف بالوقود المخصب 
إلى اتفاقية  ٜ٘ٚٔآذار/مارس  ٖ                                                     مفاعالت لمطاقة النووية في إيراف, ثـ  توصؿ الجانباف في

ىوشانج " ووزير المالية اإليراني "ىنري كيسنجر" ا وزير الخارجية األمريكية موسعة وقعي
 ( مفاعالت نووية مف الواليات المتحدة تقدر قيمتياٛ" تنص عمى قياـ إيراف بشراء )أنصاري
. وقد وافقت لجنة ٖمميار دوالر وتصؿ قدرتيا الكمية إلى ثمانية آالؼ ميغا واط ٙ,ٗبنحو 

الطاقة النووية األمريكية فيما بعد عمى تزويد إيراف بالوقود الالـز لتشغيؿ مفاعميف نووييف: 
                                                ً      ً         ميغا واط يعمالف بالماء الخفيؼ, ووقعت المجنة اتفاقا  أوليا  لتزويد  ٕٓٓٔطاقة كؿ منيما 

إيراف بالوقود الالـز لتشغيؿ أكثر مف ستة مفاعالت نووية أخرى تصؿ إجمالي طاقتيا إلى 
                                                         وكاف مف المتعي ف أف تحصؿ االتفاقيتاف عمى الموافقة مف جانب  ٗثمانية آالؼ ميغا واط

 .٘اإلدارة األمريكية
    تـ  التي  ٜ٘ٚٔ/ ٖ/ٗٔتاريخ  ٜٕٔرقـ األمريكي كما ورد في مذكرة مكتب األمف القومي 

ُ                          " و وجيت إلى الرئيس األمريكي "ىنري كيسنجرتوقيعيا مف قبؿ "             أن و مف خالؿ "» جيرالد فورد  
                                                                                       دراسة القضايا المشتركة تـ  التوصؿ إلى اتفاقية مع حكومة إيراف تسمح بالتجارة النووية بيف 

                                                           
مرجع  ,أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -1

 .ٖٖص سبؽ ذكره, 
2 
-Muhammad Sahimi, Op.cit.. 

3
- op.cit.  

4
- Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit, p 59. 

 . ٖٗ, ص ذكره عدناف حسيف أبو ناصر, مرجع سبؽ -5
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 ً         صة , إضافة البمديف, وتمؾ التي تتعمؽ ببيع المواد والمفاعالت النووية األمريكية إلى إيراف خا
« إلى استثمار إيراني في مجاالت التخصيب األمريكية وصفقات نووية مالئمة في المستقبؿ

مميار دوالر في مجاالت التخصيب في  4ٕٚ٘                          ٍ          وكانت إيراف قد اقترحت حينئذ  استثمار 
ىنري . كما أشارت مذكرة معروضة عمى وزير الخارجية األمريكية "ٔالواليات المتحدة

                                                إلى أف  المسألة األكثر أىمية في االتفاؽ النووي  ٜ٘ٚٔيار/مايو أ ٜ " فيكيسنجر
إعادة » ف بػ اإليراني تتعمؽ فيما إذا كانت الواليات المتحدة سوؼ تسمح إليرا –األمريكي 

                                                         الذي سوؼ تحصؿ عميو, ألف  إيراف كانت تحبذ إنشاء محطة إعادة « معالجة البموتونيـو
ا تريد موافقة الواليات المتحدة عمى السماح ليا بإعادة معالجة معالجة متعددة الجنسية؛ ولكني

الوقود النووي األمريكي إذا قامت إيراف بجيود حسنة النية إلنشاء ىذه المحطة, وكاف الموقؼ 
" يقـو عمى ضرورة تقميص جيرالد فورد "وقتذاؾ األمريكي كما وافؽ عميو الرئيس األمريكي 

ؿ العمؿ عمى إنشاء ىذه المحطة المتعددة الجنسية قبؿ مخاطر االنتشار النووي مف خال
. كما طمبت إيراف مف العالـ النووي ٕالسماح إليراف بإعادة معالجة الوقود النووي األمريكي

" إلى إيراف ايركنز, وقد سافر" ٗتزويدىا بتصاميـ اإلثراء بالميزر ٖ"جيفري ايركنزاألمريكي "
تخصصة لتخصيب اليورانيـو بالميزر كانت ما تزاؿ في لمحصوؿ عمى التمويؿ الالـز لعممية م

طور التطوير, وقد حصؿ المذكور عمى رخصة وزارة الطاقة األمريكية لبيع إيراف أربعة أجيزة 
ُ                                        ش حنت تمؾ األجيزة إلى إيراف قبؿ خمسة أشير  ٜٛٚٔوفي شير تشريف األوؿ/أكتوبر . ليزر

 «نظاـ ليزر تجريبي »بشراء  ٜٙٚٔراف عاـ , كما قامت إي٘اإليرانيةفقط مف انتصار الثورة 
قادر عمى تخصيب اليورانيـو حيث اشترت إيراف أربعة أجيزة ليزر غازية مف شركة 

(Lischem)  األمريكية, ووافقت عمى تمويؿ بحوث إضافية في ىذا المجاؿ بواسطة تمؾ
أعرب المسؤولوف  الشركة, ولـ تكف اإلدارة األمريكية قمقة مف شراء إيراف ليذا النظاـ, حيث

                                                           
1
-Muhammad Sahimi. op.cit. 

مرجع  ,ر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاط -5
 .ٖ٘سبؽ ذكره, ص

, عمؿ في المشروع الحكومي األمريكي لإلثراء بالميزر. -ٖ  جيفري ايركنز : خبير تخصيب يورانيـو

4-Andrew Koch and Jeanette Wolf, Iran’s Nuclear Facilities: a Profile, the Center for 

Nonproliferation Studies,1998,p12. 
5- Muhammad Sahimi, op.cit. 
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                                                                                 في قسـ الصادرات النووية في وزارة الطاقة األمريكية عف ثقتيـ بأف  ىذا النظاـ ال يتيح 
ف  الخبراء الفنييف في الوزارة فحصوا ىذه المسألة ولـ يجدوا أي مخاوؼ  , وا                                                                                           معالجة اليورانيـو

 التقنية   َ َ ُ  لت ب اد ؿ اقيةاتف    ّ    المت حدة والواليات إيراف  ّ   وق عت ٜٚٚٔنيساف/أبريؿ  ٕٔ . وفئمف ذلؾ
يراف,    ّ    المت حدة الواليات "تحت عنواف  ,ٕالنووية السالمة في مجاؿ والتعاوف النووية شراكة          وا 
توصؿ  ٜٛٚٔ الثاني/يناير كانوف في األوؿ مف طيراف إلى         ِ المشيورة   زيارتو وأثناء ." متزايدة

ّ              الر ئيس األمريكي "  منحت إيراف النووي لمتعاوف ةجديد ثنائية إلى اتفاقية والشاه "كارتر جيمي  
( مفاعالت نووية ٛ-ٙتسمح إليراف بشراء ما يتراوح بيف )و  « رعاية األكثر الدولة»  منزلة

                                          إال أف  ىذه االتفاقية كانت تتطمب الحصوؿ عمى  ؛تعمؿ بالماء الخفيؼ مف الواليات المتحدة
 ٓٔف النووي بيف البمديف في                                    , وتـ  توقيع اتفاقية مبدئية لمتعاو ٖموافقة الكونغرس األمريكي

بعد تسوية المشكمة الرئيسة المتعمقة بإعادة معالجة الوقود النووي بيف  ٜٛٚٔتموز/ يوليو 
  .ٗالجانبيف

        إلى أف   ٜٛٚٔتشريف األوؿ/أكتوبر  ٕٓوقد أشارت مذكرة سرية لمخارجية األمريكية في 
 ٜٛٚٔتموز/يوليو  ٓٔي في الواليات المتحدة عقب التوقيع عمى اتفاقية التعاوف النوو 

أصبحت مستعدة لمتجاوب مع جيود إيراف لتوسيع قاعدة الطاقة غير النفطية لدييا, بحيث 
                                 ً                                             يمكف لمشركات األمريكية أف تمعب دورا  في مشروعات الطاقة النووية اإليرانية, وأشارت 

المعدات والمواد             ً                                                         المذكرة أيضا  إلى أف  االتفاقية المذكورة تمثؿ األساس الحاكـ لتصدير ونقؿ
" جيمس شميزنجر ذات الصمة ببرنامج الطاقة النووية اإليرانية, ووجو وزير الطاقة األمريكية "
اإليراني, وذلؾ  –مذكرة لمرئيس األمريكي تفيد بموافقتو عمى اتفاقية التعاوف النووي األمريكي 

 .٘                        ً              قبؿ أف يتـ التوقيع نيائيا  عمى االتفاقية

                                                           
1-Nuclear Dawn, Deadly Business ( New York: Four Walls Eight Windows, 1993), 

p.p.11-30. 
2- US, Iran Resume Atom Power Talks ", The Washington Post ,9 August 1977. 

3- The Washington post , 1 January 1978. 

4-"Iran :The US – Iran Nuclear Energy Agreement ", Department of State 

Memorandum ,20 October 1978, in Digital National Security Archive , ( http:// 

nsarchive.chadwyck.com). 
5-op.cit. 
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اوف النووي بيف إيراف وألمانيا الغربية يسير عمى قدـ وساؽ, ففي عاـ وفي المقابؿ كاف التع
استطاع الشاه بعد جيود حثيثة ومباحثات مع خبراء مؤسسة كرافت ويرؾ                           ٜٗٚٔ

"KRAFTWERK UNION األلمانية "- ( إحدى شركات سيمنزSIEMENS)-  إبراـ
عادة  عقد مع الشركة المذكورة يتضمف تزويد                                                 إيراف بالتقنية الالزمة لتخصيب اليورانيـو وا 

ميف نووييف بقدرة  ِ                  معالجة البموتونيـو وبناء مفاع  ميغا واط يعمالف بالماء المضغوط  ٕٓٓٔ                            
          ً           ( كيمو مترا  إلى جنوب ٚٔ                                       ً                    عمى الساحؿ الشرقي لمخميج العربي, وتحديدا  في موقع يبعد نحو )

 . ٔمدينة بوشير
العمؿ في  ٜ٘ٚٔ" في آب/أغسطس كرافت ويرك التحاد شركات "وقد بدأ فريؽ ألماني تابع 

                                                                                مفاعالت بوشير عقب التوقيع عمى خطاب نوايا بيف الجانبيف, ورغـ أف  الجانبيف كانا قد 
                     فإف  التعاقد النيائي  ٜٗٚٔوقعا عمى اتفاؽ لتوريد ىذيف المفاعميف في تشريف الثاني/نوفمبر 

ورأى  ٜٙٚٔ                                د تـ  التوصؿ إليو حتى منتصؼ عاـ بيف الجانبيف في ىذا الشأف لـ يكف ق
كرافت الجانباف ضرورة البدء في العمؿ مع عدـ انتظار االتفاؽ النيائي, وقد قامت شركة " 

( اإليطالية بتوريد ثمانية مولدات بخار إلى Ansaldo" بعد ذلؾ بدورىا بتكميؼ شركة ) ويرك
 .ٕإيراف

بتعاقد تكميمي بيف منظمة الطاقة  ٜٙٚٔ/يوليو وجرى استكماؿ ىذا العقد في أوؿ شير تموز
مميار  4ٛٚالذرية اإليرانية والجانب األلماني لبناء محطة بوشير النووية بتكمفة تقدر بنحو 

مميار مارؾ, ونصت االتفاقية عمى أف  4ٛ٘مارؾ ألماني, كانت إيراف قد دفعت بالفعؿ منيا 
لماء الخفيؼ في بوشير, كما وقعت منظمة تقـو الشركة األلمانية ببناء مفاعميف يعمالف با

                             ً       ً                                                  الطاقة النووية اإليرانية اتفاقا  إضافيا  ينص عمى قياـ الشركة األلمانية بتوريد ما يقارب مف 
, وحتى عاـ ٖ( ألؼ متر مكعب مف الوقود الالـز لتشغيؿ المحطات النووية اإليرانيةٕٓٓ)

                            اء محطة بوشير إال أف  انتصار % مف عمميات بنٓٚ         قد أتم ت  "سيمنز"كانت شركة  ٜٜٚٔ
اإليرانية أدى إلى توقؼ عمميات البناء في المحطة  –واندالع الحرب العراقية  اإليرانيةالثورة 

                                                           
1-Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit, p 59. 

مرجع  ,يراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإل -5
 .ٖٚ, ص سبؽ ذكره

3
 - " Russia Helps Build Bushehr Nuclear Power Plant ", In FBIS document FBIS – 

NES- 94-079, 25 April 1994, p 82.  
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مواصمة عمميات بناء محطة  سيمنز, وقد طمبت إيراف بعد انتياء الحرب مف شركة ٔالمذكورة
, حيث ضغطت ٕف المشروع                                                    بوشير إال أف  الشركة قررت تحت الضغط األمريكي االنسحاب م

ن ما مولدات كيربائية تعمؿ                                                                                        الواليات المتحدة عمى ألمانيا كي ال تقدـ مفاعالت نووية إليراف وا 
, وبالمقابؿ أعربت أغمب الدوؿ األوروبية ٖبواسطة الغاز, وقد رفضت إيراف العرض األلماني

قفت االتصاالت مع                                                           ُ   عف عدـ رغبتيا في المشاركة في البرنامج النووي اإليراني, كما أ و 
 .ٗالواليات المتحدة األمريكية

                                                                              وتشير بعض المعمومات إلى أف  الشاه لـ يكف ينوي االكتفاء بإنشاء الشركات األلمانية 
لمفاعمي بوشير, بؿ كانت لديو خطط لتكميؼ ىذه الشركات ببناء المزيد مف المفاعالت, 

نوايا لشراء أربعة مفاعالت عمى خطاب  ٜٚٚٔحيث وقعت إيراف في تشريف الثاني/نوفمبر
األلمانية في إطار صفقة قيمتيا  "Kraftwerk"إضافية تعمؿ بالماء الخفيؼ مع شركة 

عمى  ٜٚٚٔديسمبر ألمانيا الغربية في كانوف األوؿ/خمسة مميارات دوالر, وقد وافقت 
يار مم 4ٛٗ" ببناء ىذه المفاعالت األربعة في إيراف بقيمة Kraftwerkالترخيص لشركة "

 .٘دوالر
ولـ يقتصر تعاوف إيراف في المجاؿ النووي عمى ألمانيا وأمريكا فقط, بؿ تعداىما إلى دوؿ 

" الفرنسية لبناء أربعة ALSTHOMغربية أخرى, إذ قاـ الشاه بتوقيع عقد مع مؤسسة "
ً                                  , فضال  عف قيامو بتقديـ قرض بقيمة مميار ٜٚٚٔمفاعالت نووية في مدينة " دارخويف" عاـ      

 Gaseous( لغرض بناء منشأةCEAر أمريكي إلى مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية )دوال

Diffusion Enrichment  ( في منطقةTricastin في فرنسا وىي مؤسسة نووية تساىـ )
يطاليا, فضال  عف فرنسا نفسيا مقابؿ حصوؿ بالده عمى  سبانيا وا  ً                                     فييا كؿ مف بمجيكا وا                                           ٔٓ %

% ٓٔ, كما اشترت إيراف حصة ٙب مما ستنتجو ىذه المنشأةمف اليورانيـو منخفض التخصي
                                                           

1-Andrew Koch and Jeanette Wolf, op.cit ,p1. 

2-Muhammad Sahimi. op.cit.  

ناشروف  –بيروت, الدار العربية لمعمـو  ترجمة أميف األيوبي, الطبعة األولى , استيداؼ إيراف, سكوت ريتر, -3
 . ٖٙص  ,ٕٚٓٓ

4- Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit,p 60. 

5- The Wall Street Journal , 1 December 1977. 

  .٘ٔٔص  جع سبؽ ذكره,مر  رياض الراوي, -6
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مع      ّ أف تط  ب ويقضي االتفاؽ ٜ٘ٚٔانيـو عاـ لتخصيب اليور  EURODIFمف أسيـ شركة 
إيراف عمى تطوير التكنولوجيا الخاصة بتخصيب اليورانيـو وأف تحصؿ عمى حصة مف 

 . ٔاليورانيـو المخصب الذي ستنتجو ىذه الشركة
" الفرنسية Framatome "ـ الشاه بالتوقيع عمى اتفاقية أخرى مع شركة إضافة إلى ذلؾ قا

إلنشاء مفاعميف نووييف في منطقة " دارخويف" عمى ضفاؼ نير الكاروف في منطقة األىواز 
ميغا واط تعمؿ بالماء الخفيؼ وتستيمؾ يورانيـو منخفض التخصيب بقيمة ممياري  ٜٓٓبقدرة 

, ٕقد حاؿ دوف البدء بالتنفيذ اإليرانيةً                        ا , إال أف  انتصار الثورة    ً        فنيا  إيراني ٖٓ٘دوالر, وتدريب 
, كما أعربت فرنسا ٖٜٜٚٔبإلغاء ىذا العقد عاـ ميدي بازاركان" "حيث قامت حكومة 

حينذاؾ عف استعدادىا لبناء ثماف محطات نووية إضافية إذا انسحبت الواليات المتحدة مف 
. كما تضمف التعاوف ٗ( مميار دوالرٙٔتكمفتيا )صفقة بناء ىذه المحطات التي تتجاوز 

      النووي اإليراني مع فرنسا عمى عقد تقـو بموجبو األخيرة ببناء مركز لمبحوث النووية في 
ليذا المركز أف يأخذ عمى عاتقو   ً ا                                     ّ             أصفياف" ويمحؽ بو مفاعالف نووياف بحثي اف, وكاف مخطط"

 .٘اعؿ بوشيرميمة تدريب األشخاص الذيف سيعمموف عمى تشغيؿ مف
ولـ يقتصر نظاـ الشاه عمى التعاوف مع ىذه الدوؿ الرئيسة الثالث ) الواليات المتحدة, فرنسا, 
ألمانيا الغربية ( بؿ اىتـ بالتعاوف في المجاالت النووية مع طائفة واسعة مف الدوؿ في شتى 

ا, فقد وقعت إيراف أنحاء العالـ وبالذات األرجنتيف واليند وأستراليا والدانمرؾ وجنوب أفريقي
لكف لـ يتـ اإلعالف  ٜٗٚٔ     ً                                                        اتفاقا  مع األرجنتيف عمى التعاوف في المجاؿ النووي في أيار/مايو 

ف كانت بعض التقارير تشير إلى أن يما اتفقا عمى                                                                                     عف مضموف ىذا االتفاؽ بيف الجانبيف, وا 
موجب ىذا االتفاؽ زار قياـ األرجنتيف بتقديـ المشورة والنصح إليراف في المجاالت النووية, وب

                                                           
, ٗ٘نزار عبد القادر, الدوافع اإليرانية النووية والجيود الدولية لالحتواء, مجمة الدفاع الوطني, ممؼ العدد  -1

  .ٕ٘ٓٓ/ ٓٔ/ٔمنشور بتاريخ 
2- Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko,op.cit,p59. 

3-Muhammad Sahimi, op.cit.. 

4- The Wall Street Journal , 13May 1977. 

 .ٙٔٔص مرجع سبؽ ذكره, رياض الراوي,  -٘
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لمجنة الطاقة الذرية األرجنتينية في  األسبؽ" الرئيس أرماندو كوييالت"إيراف األدميراؿ 
 وقدـ إليراف نصائح بشأف برنامجيا النووي. ٜٗٚٔأيار/مايو 

وفي مجاؿ الحصوؿ عمى الوقود النووي أكدت تقارير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في أواخر 
%( في إحدى الشركات البريطانية الستخراج ٓٔامتالؾ إيراف لحصة تبمغ ) اتيالسبعين

                                                                                      اليورانيـو مف جنوب أفريقيا, وأف  إيراف لدييا ممثميف في مجمس إدارة ىذه الشركة, باإلضافة 
, كما "كرماف"إلى إعالف إيراف عف اكتشاؼ احتياطي كبير مف مادة اليورانيـو في منطقة 

, حيث وافقت  تركز التعاوف بيف إيراف وجنوب أفريقيا في مجاؿ الحصوؿ عمى اليورانيـو
مميوف دوالر مف الكعكة الصفراء  ٓٓٚعمى تزويد إيراف بما قيمتو  ٜٙٚٔجنوب أفريقيا عاـ 

 مقابؿ قياـ إيراف بتمويؿ عممية بناء محطة لتخصيب اليورانيـو في جنوب أفريقيا.  
لنووي اإليراني, ال سيما في مجاؿ تدريب العمماء كما ساىمت اليند في تقديـ الدعـ لمبرنامج ا

                      ؿ عنو أف  رئيسة وزراء اإليرانييف والمستشاريف وبمغ مستوى ذلؾ التعاوف إلى الحد الذي قي
عف عـز  ٜٗٚٔ" قد أخبرت شاه إيراف في أيار/مايو عاـ أنديرا غاندي" –آنذاؾ –اليند 

مف الجانباف اإليراني واليندي في بياف . كما أعٔبالدىا إجراء تجربة نووية في ذلؾ الوقت
    ً                                                     عقودا  لمتعاوف بيف منظمتي الطاقة النووية في الدولتيف لوضع  ف                      مشترؾ أن يما سوؼ يوقعا

 ٜ٘ٚٔأساس لمتعاوف بيف الدولتيف في ىذا المجاؿ, وقد وقعت إيراف بالفعؿ في شباط/ فبراير 
 .ٕ     ً                                اتفاقا  لمتعاوف النووي الشامؿ مع اليند

ناء حاولت إيراف توقيع اتفاقات نووية ثنائية مع كؿ مف أستراليا والدانمرؾ, حيث في تمؾ األث
كمغـ مف اليورانيـو عالي  ٓٔحصمت إيراف مف الدانمرؾ في منتصؼ السبعينات عمى نحو 

 .ٖكمغـ مف اليورانيـو الطبيعي الستخداميا كوقود لمفاعؿ األبحاث ٕ٘التخصيب و
         ً                                               ركز ظاىريا  عمى ضرورة التوصؿ إلى اتفاقية إقميمية لمحد مف                              والحقيقة أف  نظاـ الشاه كاف ي

انتشار األسمحة النووية االستراتيجية في المحيط اليندي ومنطقة الخميج العربي, وفي الوقت 
                   ً                                                                 نفسو كاف يسعى داخميا  إلى تطوير قدراتو النووية لموصوؿ إلى إمكانية القياـ بتفجير نووي 

                                                           
 .ٙٔٔ, ص مرجع سبؽ ذكرهرياض الراوي,  -ٔ
مرجع , التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف  -ٕ

 .ٖٗص سبؽ ذكره,
3
-Mark hibbs, " Bushehr Construction Now remote After Three Iraqi Air strikes," 

Nucleonics Week, 26 November 1987, pp.5-6. 



422 
 

وىذا تؤكده تصريحات الشاه في  ٜٗٚٔجير اليندي عاـ لألغراض السممية عمى غرار التف
                                                                                    السنة نفسيا مف أن و ) مف غير المقبوؿ محاولة إيجاد رادع نووي إيراني في مواجية االتحاد 
السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية, لكف بالده قد تضطر إلى إعادة النظر في سياستيا 

                         ( وىو ما يعني أف  امتناع إنتاج السالح النووي في حاؿ توصمت دولة صغيرة في المنطقة إلى
 .ٔإيراف عف إنتاج السالح النووي كاف مسألة مشروطة بامتثاؿ الدوؿ األخرى بالموقؼ نفسو

ّ         والجدير بالذكر أف  الواليات  اإليرانية النووية العالقات تطور تراقب األمريكية كانت المتحدة                 
 السالحىا نحو إنتاج لتطوير  نية  ّ  أي ة ياءإلن سريعة بصورة تتدخؿ أف وتحاوؿ كثب عف

 مع اتفاقيات الذي حاوؿ عقد الشاه تحديات األمريكية المتحدة الواليات واجيت النووي, فعندما
   في تشريف      ً       نوويا  أرسمت األمريكية المتحدة الواليات خبرة عف لالستغناء وفرنسا اليند

 "سوبر سدنيالخارجية " وزارة يف األمريكية الحكومة ممثؿ ٜٚٚٔ عاـ أكتوبر األوؿ/
 المعاىدات كؿ إلغاء عمى االتفاؽ      وتـ   اإليراني, النووي البرنامج بخصوص الشاه مع لمتفاوض
 بثمانية إيراف بتزويد األمريكية المتحدة الواليات تقـو أف    َ شرط   األخرى والدوؿ إيراف بيف القائمة

 بيف      ً رسميا   المفاعالت ىذه شراء عمى التوقيع     تـ   الكيربائية, وقد الطاقة إلنتاج نووية مفاعالت
 تزويد عمى ويحتوي     ً شامال   االتفاؽ وكاف ,ٜٛٚٔ عاـ يوليو مف تموز/ العاشر في البمديف
ّ  األساسية, إال أف   ومواده تطويره وكيفية النووي الوقود فيو المفاعؿ بما يحتاجو ما بكؿ إيراف              
َ    لـ ير  ال النووي اإليراني – األمريكي  العقد  ثمانية مبمغ المتحدة الواليات    ً        أبدا  وصادرت نور    

 ضد اإليرانية الثورة نجاح بعد عمييا التعاقد     تـ   التي المفاعالت سعر مف كجزء دوالر مميارات
لغاء ٜٜٚٔ عاـ الشاه  إيراف تكتسب لـ وبيذا لمعقد, بازركان" ميدي" آنذاؾ الوزراء رئيس        وا 
 وبقي اإليرانية, الجامعات أروقة في لعممائيا البسيطة البحوث خالؿ مف إال نووية خبرة     أي ة

     ً  مجددا .      ً نوويا       ُ تنشط   إيراف بدأت عندما ٕٜٜٔ عاـ عمى ذلؾ حتى الحاؿ
                                                                         ً        ً      وتبدو عدـ المشاركة الفعمية لمواليات المتحدة في البرنامج النووي اإليراني أمرا  مستغربا  رغـ  

ُ  ٍ         ً  مع إدراكيا بأف  البرنامج م جد  اقتصاديا  العالقات الحميمة التي كانت تربطيا بنظاـ الشاه, و                           
لمشركات المساىمة فيو مع قدرة إيرانية لإلنفاؽ عميو عبر رصيد وافر مف البتروؿ كضماف 

                                                           
مرجع  ,أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " -ٔ

 .ٚٗ, ص ذكره سبؽ
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ً                                                                لمتمويؿ, فضال  عف إمكانية االطالع المباشر عمى تطورات البرنامج والتدخؿ في الوقت             
 .ٔ                                    ُ           المناسب لمنع انحرافو عف اليدؼ الذي أ نشئ مف أجمو

إلى تعود عدـ مشاركة الواليات المتحدة بجدية في البرنامج النووي اإليراني               ى الباحث أف  وير 
ً                     الواليات المتحدة أف  حكـ الشاه يسير نحو حتفو, وأف  ثمة ق وى  معارضة جديدة صاعدة  إدراؾ   ِ                                                      

   ً  اليا                                                                            ً       ستستولي عمى مقاليد الحكـ في إيراف وأف  ىذه القوى ربما تحمؿ في ثناياىا توجيا  راديك
    ً                                                                                  عنيفا , أو ربما مف الصعب التكيف بنواياىا السياسية الحقيقية عمى أقؿ تقدير, وىو ما أكدتو 

أكتوبر يرىا إلى واشنطف في تشريف األوؿ/مصادر السفارة األمريكية في طيراف في تقار 
تحدة                          ً                                                   مف أف  الوقت لـ يعد مناسبا  لمتوقيع عمى االتفاؽ النووي الثنائي بيف الواليات الم ٜٛٚٔ

يراف؛ ألف  األوضاع السياسية غير مستقرة في إيراف, وأف  إعادة تنظيـ الجياز البيروقراطي                                                                                        وا 
                                                                                  اإليراني قد تسببت في إيقاؼ جميع اإلجراءات, وقد أبمغ الشاه السفير األمريكي بطيراف أف  

 «يربوش» العمؿ سوؼ يستمر فقط في المحطات النووية التي كانت بالفعؿ قيد اإلنشاء في 
 .ٕ«دارخويف »و

كاف  ٜٜٚٔ                                                                          والجدير بالذكر أن و لدى سقوط الشاه وخروجو مف إيراف في كانوف الثاني/ يناير 
 ي, وكانت الخطة تقضي بشراء اثنٖقد استثمر ستة مميارات دوالر في بناء المنشآت النووية

ً                                                             عشر مفاعال  مف ألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة, وكانت ألمانيا التي سبؽ  ليا وبدأت ببناء         
%  ٘ٛ -% ٘ٚميغاواط قد أنجزت )عند سقوط الشاه (  ٕٓٓٔمفاعميف في " بوشير" بقوة 

. بينما كانت ٗ% مف المفاعؿ اآلخرٓٚ -% ٘ٗمف أحد ىذيف المفاعميف في حيف أنجزت 
الفرنسية قد بدأت التحضيرات اليندسية عمى األرض مف أجؿ بناء  "Framatome"شركة 

 . ٘ميغا واط في " دارخويف" ٜٓٓة أوؿ محطتيف بقو 

                                                           
دراسة منشورة بتاريخ , ٘ٚة, مجمة خالد العسكرية, العدد عمي المميجي عمي, األزمة النووية اإليراني -ٔ
ٔ/ٕٔ/ٕٖٓٓ. 

2
-"US – Iranian Peaceful Nuclear Cooperation Agreement ", Street Telegram, 17 

October 1978, in Digital National Security Archive, ( http;// ns-

archive.chadwyck.com). 
رنامج النووي اإليراني بيف الدوافع العسكرية والتطبيقات السممية, مجمة مختارات أحمد إبراىيـ محمود, الب -ٖ

                                           . ٕٔٓٓكانوف الثاني/ يناير  ,إيرانية, العدد السادس

4
- Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit,p59. 

5
- Andrew Koch and Jeanette Wolf, op.cit,p5. 
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                                                                            والحقيقة أف  المشروع اإليراني دار في األساس حوؿ برنامج لألبحاث, حيث جيدت منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية مف خاللو لشراء بعض المعدات والمعمومات التي تسرع عمميات 

األبحاث خالؿ                                        ً                         األبحاث مف مصادر أمريكية وأوروبية تحديدا  وكانت أبرز عناصر برنامج
 :ٔىذه الفترة موزعة عمى اآلتي

  ميغا واط في طيراف. (٘)مفاعؿ أبحاث بالماء الخفيؼ بقوة 

  ميغا واط في أصفياف. ٕٚمفاعؿ يعمؿ بالنيوتروف بقوة 

  ميغا واط في بوشير. ٕٓٓٔبناء محطتيف بقوة 

 أمير آبادمركز لألبحاث النووية في منطقة  إقامة. 
  عمى ذبذبات الشريط  يزرمأجيزة تعمؿ بال أربععمى  ٜٛٚٔالحصوؿ في العاـ (ٔٙ   

 .ٕلتخصيب اليورانيـو (        ً ميكرونا  
 ى معدات وتكنولوجيا نووية متطورة                       ً    محاوالت متكررة لمحصوؿ سرا  عم . 

 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
 , تاريخٗ٘نزار عبد القادر, الدوافع اإليرانية والجيود الدولية لالحتواء, مجمة الدفاع الوطني, العدد  -ٔ
ٔ/ٔٓ/ٕٓٓ٘. 

   إيراف والقنبمة النووية, الطموحات اإلمبراطورية, الطبعة األولى, المكتبة الدولية, بيروت,  القادر,نزار عبد  -ٕ
 .ٜٕٕص 



425 
 

ذاؾفرعذاؾثاـي

ذيفذاؾعهدذاجلمهوريذذ
 

البرنامج     مر   يرانيةاإلوانتصار الثورة في إيراف  "محمد رضا بيموي" بعد سقوط نظاـ الشاه
بتحوالت ىيكمية تمثمت بتجاىؿ نظاـ الحكـ الثوري لمبرنامج النووي بصورة  النووي اإليراني

مبادئيا  لوية لتأميف الثورة وحمايتيا وتصدير              تـ  إعطاء األو و شبو كاممة في بادئ األمر, 
االة النظاـ اإليراني الفترة بعدـ اكتراث أو المبىذه وتميزت ٔ,اإلقميميالمحيط إلى وأفكارىا 

    ً      ً              موقفا  سمبيا  تجاه الطاقة الخميني" " اإليرانيوف وفي مقدمتيـ بالطاقة النووية حيث اتخذ القادة 
النووية بسبب الجيؿ باإلمكانات العممية واالستراتيجية التي يوفرىا امتالؾ خبرات وقدرات 

حدة األمريكية وألمانيا والدوؿ                                                          ىامة في مجاؿ الطاقة النووية, أضؼ إلى ذلؾ أف  الواليات المت
الغربية رفضت التعاوف مع إيراف في المجاؿ النووي, كما تعرضت المنشآت النووية اإليرانية 

 .ٕٜٛٛٔ-ٜٓٛٔاإليرانية  - لمقصؼ الجوي والصاروخي العراقي أثناء الحرب العراقية
ً     النووية لـ يدـ طويال  إذ  تجاه الطاقة اإليرانية                                            إال أف  الموقؼ السمبي الذي اتخذه قادة الثورة                    

َ                                                                                     سرعاف  ما حاولت الحكومات اإليرانية المتعاقبة بعد قياـ الثورة اإليرانية استكماؿ ما بدأه نظاـ      
النووية, حيث دفعت  "بوشير"الشاه في المجاؿ النووي السيما التركيز عمى استكماؿ محطة 

طورات البرنامج النووي العراقي ات وتياإليرانية في منتصؼ الثمانين –تطورات الحرب العراقية 
                                                        ً                    إلى إحداث تحوالت جذرية في التفكير االستراتيجي اإليراني عموما  وفي المجاؿ النووي 
    ً                                                                      خصوصا , وتـ  التركيز عمى استكماؿ المراكز العممية المتخصصة في مختمؼ المجاالت 

سيف والفنييف العامميف النووية باإلضافة إلى االىتماـ باإلعداد العممي والعممي لمعمماء والميند
                                                          ّ           ً        في مختمؼ أفرع البرنامج النووي اإليراني ولكف عمى نطاؽ أصغر مم ا كاف معموال  بو في 

 .   ٖعيد الشاه

                                                           
مرجع  ,البرنامج النووي اإليراني " آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "حمد إبراىيـ محمود, أ -ٔ

 .ٔ٘, صسبؽ ذكره

 .ٛٗعدناف حسيف أبو ناصر, مرجع سبؽ ذكره , ص  -ٕ

 .ٜٛٛٔحزيراف/يونيو  ٖٔصحيفة الوطف الكويتية, بتاريخ  -ٖ
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وعمى صعيد آخر نشطت الحكومات اإليرانية في إنشاء المراكز العممية المتخصصة التابعة 
كز أصفياف لمبحوث النووية مر  ٜٗٛٔلمنظمة الطاقة النووية اإليرانية, حيث افتتحت في عاـ 

 ٜٚٛٔبمساعدة الصيف, وأنشأت معمؿ إنتاج الكعكة الصفراء في إقميـ " يزد", وفي عاـ 
بدأت الحكومة اإليرانية عممية إنشاء مركز لمبحوث النووية في منطقة " معالـ كاليو", واشتمؿ 

لحكومات اإليرانية ىذا المركز عمى معامؿ لميورانيـو ومعدات لمتخصيب بالميزر. كما ركزت ا
أنشطتيا عمى تطوير الوحدات التابعة لمنظمة الطاقة النووية اإليرانية بما في ذلؾ تطوير 

حسن "  األسبؽ افتتح رئيس الحكومة اإليرانية ٜٜٛٔمركز طيراف لمبحوث النووية, وفي عاـ 
اقة النووية " مركز إنتاج النظائر المشعة في مركز البحوث النووية التابع لمنظمة الطموسوي

نتاج األدوية  .ٔ                                                                            اإليرانية الذي يقـو بإنتاج النظائر المشعة والتي تستخدـ في الطب وا 
شير شباط/فبراير  " فيميدي كروبي" األسبؽ كما افتتح رئيس مجمس الشورى اإليراني

" جابر بف حياف" التابع لمنظمة الطاقة النووية اإليرانية والذي يستخدـ في معمؿ  ٜٜٓٔ
                    تـ  افتتاح مركز ٜٜٓٔآذار/مارس  ٗٔوالتدريب عمى التكنولوجيا النووية, وفي  التدريس

ُ                                             الذي ي ض ـ  مفاعالت كتمة حرجة ومعامؿ إلنتاج النيوتروف, " أصفياف" لمتكنولوجيا النووية   َ     
 ٜٜٔٔ, وفي عاـ ٕوتستخدـ ىذه المعامؿ في أغراض تدريب الميندسيف والفنييف اإليرانييف

خرج",       ً                        " مركزا  لبحوث الطب النووي في "حسن حبيبياألوؿ لمرئيس اإليراني " افتتح النائب
 «كيموج»                  ً                                                   كما منحت إيراف عقدا  إلنشاء محطة مدنية إلنتاج األمونيا واليوريا إلى شركة 

 .البريطانية
مف الصيف عمى  ٜٜٔٔ                             اعترفت إيراف بأن يا حصمت عاـ  ٖٕٓٓوفي شير شباط/فبراير 

, وكغـ مف غاز ىك ٓٓٓٔ (, كغـ مف مادة ) تترافموريد اليورانيـو ٓٓٓٗسافموريد اليورانيـو
ً     فضال  عف  َ                         ( دوف أف ت بم غ  الوكالة الدولية لمطاقة كغـ مف مادة ) ديوكسيد اليورانيـو ٓٓٗ      ُ          
 التحتية لمبرنامج النوويولـ تقتصر الجيود اإليرانية عمى استكماؿ البنية  ..!.ٖالذرية بذلؾ

نما ش اركت في الجيود اإلقميمية والدولية لمتعاوف في المجاالت النووية, حيث                 اإليراني وا 

                                                           
1
-Iran; Radioisotope Department Opens At Nuclear Research Center, BBC 

Broadcasting Corporation,8 August 1989. 
2
-Esfahan Nuclear Center Reactors Become Operational, BBC Summary Of World 

Broadcasts 27 March 1990                                             .     
3 - Christoph Wirz, op.cit ,p 6. 
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( ٔٔيضـ ) ٜٜٛٔشاركت إيراف في تأسيس معيد آسيوي لمطاقة النووية في آب/أغسطس 
 .ٔدولة آسيوية

كما عممت إيراف عمى استكماؿ إعداد الكوادر البشرية في المجاؿ النووي وذلؾ مف خالؿ 
ف والفنييف والطالب إلى الخارج واجتذاب العمماء اإليرانييف المقيميف إرساؿ العمماء والميندسي

لمعودة إلى بمدىـ, حيث أبرمت إيراف العديد مف اتفاقيات التعاوف النووي في  الميجرفي 
مجاؿ تبادؿ الزيارات والخبرات العممية, وركزت إيراف في ىذا الصدد بشكؿ خاص عمى دوؿ 

يطاليا وجنوب أفريقيا وفي مرحمة مثؿ الصيف واليند وباكستاف واأل                                                          رجنتيف وكوريا الجنوبية وا 
ألؼ طالب إيراني لمخارج  ٚٔ-٘ٔ           ً                                          متأخرة نسبيا  روسيا, حيث أرسمت إيراف ما يتراوح ما بيف 

لمتدرب في مجاالت مرتبطة باألمور النووية بما في ذلؾ الواليات المتحدة والدوؿ األوروبية 
                             ُ              " شريؼ" الفنية التي كانت قد أ نشئت في منتصؼ  جامعة وعاد بعض ىؤالء لمتدريس في

 . ٕات إلعداد الفنييف المتخصصيف لمعمؿ في البرنامج النووي اإليرانييالثمانين
ولـ تقتصر الجيود اإليرانية عمى تأىيؿ الكوادر الوطنية اإليرانية واستعادة العمماء اإليرانييف 

ن ما حاولت أيضا  استقطاب  ّ             ً          المقيميف في الخارج وا  عمماء الذرة األجانب, وقد استغمت                       
الحكومات اإليرانية ظروؼ تفكؾ االتحاد السوفييتي وتدىور األوضاع الوظيفية والمعيشية 

وقد أشارت بعض التقارير  ,لمكثير مف عمماء الذرة السوفييت وحاولت اجتذاب أكبر عدد منيـ
  ً      ً      ً  لما  نوويا  روسيا  ( عاٗٔفي تجنيد نحو ) ٖٜٜٔ-ٜٜٔٔ                            إلى أف  إيراف نجحت خالؿ عامي 

 .  ٖيعمموف في إيراف
عمى صعيد متصؿ ركزت منظمة الطاقة النووية اإليرانية عمى تنشيط عمميات استكشاؼ 
واستخراج اليورانيـو مف األراضي اإليرانية وتكويف دورة كاممة إلنتاج الوقود النووي بيدؼ 

                                                           
1-Asian Energy Institute Opens , Nuclear Engineering International, November 

1989.p7,                                                                                  
مرجع  ,د "البرنامج النووي اإليراني " آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيأحمد إبراىيـ محمود,  -ٕ

 .ٚٚ, ص سبؽ ذكره

3-Mark Gorwitz," Foreign Assistance To Iran's Nuclear  and Missile Programs ", 

Center for Nonproliferation Studies, Unpublished Report, October 1998. 
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لتشغيؿ مفاعالتيا, وتفادي توفير االحتياجات المحمية مف المواد المشعة والوقود الالـز 
 . ي تفرضيا مصادر التوريد األجنبيةاالرتياف لمقيود والضغوط الت

انيـو استطاعت إيراف بالتعاوف مع خبراء صينييف تحديد حجـ احتياطات اليور  ٜٜٛٔففي عاـ 
        ً                                    طف تقريبا , وبالنظر إلى النتائج الواعدة ليذه  ٓٓٓٔ( بما يقارب منجـ ساغندفي إقميـ يزد )
ساغند" بالمعدات لتجييز منجـ " ٜٜ٘ٔروسية في عاـ مع شركات   ً ا  عقد ت         ُ   المنطقة أ برم

, وكانت الحكومة اإليرانية قد أعمنت في عاـ   ٜٚٛٔوتصميـ محطة لمعالجة ركاز اليورانيـو
 "يزد"                            , وتجدر اإلشارة إلى أف  منجـ "يزد"اعتزاميا بناء وحدة إلنتاج الكعكة الصفراء في إقميـ 

 .مصدر لميورانيـو الخاـ في إيراف انيـو بصفة خاصة يعتبر أكبرلميور 
                                             تـ  إقرار خطة لتمويؿ المزيد مف أعماؿ التنقيب  ٖٕٓٓ-ٜٜٜٔوخالؿ الخطة الخمسية لمفترة 

صدر قرار بتشييد محطة  ٜٜٜٔآب/أغسطس  ٕ٘واالستغالؿ في منجـ " غشيف", وفي 
                      , وقد تـ  إسناد مشروع 5/15»المشروع » اسـ لتركيز خاـ اليورانيـو في " غشيف" فيما يعرؼ ب

بموجب عقد   "KIMIA MAADAN"تشييد محطة غشيف لتركيز خاـ اليورانيـو إلى شركة
 .ٔ ُ                                   أ بـر مع منظمة الطاقة الذرية اإليرانية

وبعد المحاوالت التي قامت بيا إيراف لمحصوؿ عمى التكنولوجيا النووية مف الصيف وباكستاف 
بيا المطاؼ لمتعاوف مع االتحاد السوفييتي ومف بعده مع روسيا االتحادية, واألرجنتيف انتيى 

                                                                                                حيث تـ  توقيع العديد مف االتفاقيات في المجاؿ النووي أبرزىا االتفاؽ الذي جرى توقيعو في 
وتضمف بروتوكوؿ إلنشاء مفاعميف نووييف في إيراف مقابؿ حصوؿ  ٜٜٓٔآذار/مارس  ٙ

( بالييف متر مكعب مف الغاز الطبيعي, وبموجب ىذا البروتوكوؿ ٖيتي عمى )االتحاد السوفي
النووية بحيث يتـ بناء محطتيف  «بوشير» وافؽ االتحاد السوفييتي عمى استكماؿ بناء محطة 

, وقد شيد التعاوف بيف الجانبيف تطورات بالغة "بوشير"ميغا واط في  ٓٗٗنوويتيف بطاقة 
                                                          أف  اإلنجاز األىـ في تاريخ البرنامج النووي اإليراني في العيد , غير ٕاألىمية فيما بعد

عندما توصمت إيراف وروسيا إلى اتفاقية حوؿ  ٜٜ٘ٔالجميوري كاف في كانوف الثاني/يناير 
        ميغا واط في موقع  ٓٓٓٔتزويد إيراف بمفاعميف نووييف يعمالف بالماء الخفيؼ بقدرة 

                                                           
1
- GOV/2008/4, p .7. 

مرجع  ,زمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "البرنامج النووي اإليراني " آفاؽ األأحمد إبراىيـ محمود,  -ٕ
 .ٚٛص, سبؽ ذكره



429 
 

وقد نشر مجمس الدفاع عف الموارد الطبيعية في واشنطف في بقيمة مميار دوالر, « بوشير» 
فيكتور التي وقعيا وزير الطاقة الروسي " النص الكامؿ ليذه االتفاقية  ٜٜ٘ٔأيار/مايو  ٛ

" تضمنت الفقرة السادسة  رضا أمر اهلل" ورئيس منظمة الطاقة النووية اإليرانية " ميخائيموف
 :ٔمف ىذه االتفاقية ما يمي

 لجانباف منظماتيما المختصة لصياغة وتوقيع االتفاؽ:) يفوض ا
وث بقدرة تسميـ مفاعؿ يعمؿ بالماء الخفيؼ لمبحب تقـو روسيا. في غضوف ثالثة أشير ٔ
 . ميغا واط ٓ٘-ٖٓ
ف مف اليورانيـو ط ٕٓٓٓتسميـ تقـو روسيا ب ٜٜ٘ٔي غضوف الربع األوؿ مف عاـ . فٕ

 .الطبيعي

   ً           شخصا  مف عمماء  ٕٓ-ٓٔيتـ تييئة وتدريب  ٜٜ٘ٔـ . في غضوف الربع األوؿ مف عاٖ
      ً              ( سنويا  في المؤسسات طالب بمراحؿ مختمفة ودكتوراهاقة الذرية اإليرانية )منظمة الط

 األكاديمية الروسية.

                                                                                   . خالؿ مدة ستة أشير مف تاريخ توقيع ىذا االتفاؽ يوق ع عقد لبناء منجـ لميورانيـو بعدما ٗ
قيع عمى عقد بناء معمؿ ألجيزة الطرد المركزي لتخصيب تتوصؿ المفاوضات في التو 

               ً                                                                اليورانيـو وفقا  لمشروط التي تـ  توقيعيا بيف المؤسسات الروسية ومؤسسات دوؿ أخرى.

كما نصت االتفاقية في إحدى فقراتيا عمى وجوب إعادة إيراف الوقود المستيمؾ الناتج مف 
لبموتونيـو منو بيدؼ منع إيراف مف استعمالو المفاعالت إلى روسيا إلعادة معالجتو النتزاع ا

ميغا  ٘ٙٗفي إنتاج السالح النووي, كما تضمنت الصفقة تزويد إيراف بمفاعميف جديديف بقدرة 
 ميغا واط عمى التوالي. ٓٗٗواط و

                     ً                               وقعت إيراف وروسيا عقدا  لعشر سنوات تقـو بموجبو روسيا  ٜٜ٘ٔوفي شير آب/أغسطس 
 Novosibirsk Chemical Concentrateُ  ّ            م صن ع في شركة )بتزويد إيراف بوقود نووي 

plant  .الروسية ) 

                                                           
1-Kenneth R. Timmerman, Iran's Nuclear Program Myth and Reality, 

Italy,(Milano,sept;1996),p 8, and See : Natural Resources Defense Council, News 

Release, Russia – Iran Protocol Provides Evidence of Discussions, But No Firm 

Agreement, On Sale of Centrifuge Plant for Uranium Enrichment, May 10,1995.   
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                                         ً               ترددت تقارير أفادت بأف  الروس سيقدموف خططا  لبناء مفاعالت  ٕٔٓٓوفي أيموؿ/سبتمبر 
                                                                   بوشير" وأف  مفاوضات جرت بيذا الخصوص بيف الطرفيف, وربما كاف المقصود إضافية في "

بناء ثالثة مفاعالت ذي تقدمت بو إيراف إلى روسيا والمتضمف بيذه الخطط ىو تمبية الطمب ال
مميار دوالر  4ٕٖتقدر قيمتيا بنحو  ير" أو أماكف أخرى مف إيراف" بوش   ُ  ّ      قد ت رك ب في 

 , وكاف طمب ىذه المفاعالت أحد المحاور الرئيسة التي بحثيا الرئيس اإليرانئأمريكي
, والتي جاءت في ٕٕٔٓٓآذار/مارس  في زيارتو إلى روسيا في محمد خاتمي""  السابؽ

أعقاب قياـ وزارة الطاقة الذرية الروسية بإلغاء صفقة تبيع بموجبيا أجيزة تخصيب نووي 
 . ٖبالميزر في ضوء ضغوط وانتقادات أمريكية وجيت ليا بيذا الخصوص

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Moscow Times, September 5, 2001. 

2- Interfax, March 15, 2001. 

3-Michael Knapik, " Russia Tells U.S. Officials it Will not Export Lasers to Iran 

",Nucleonics Week, Vol.42,No.10,March 8,2001.                                                           
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ذادلطلبذاؾثاـي

ذ(وحتىذاآلنذذ–ذ2002ؿرحلةذادلواجهةذؿعذاجملتمعذاؾدوؾيذ)ذذ

 

, بعد قياـ معارض إيراني ٕٕٓٓمنذ نياية عاـ دخؿ الممؼ النووي اإليراني مرحمة جديدة 
الوكالة                                                                    ً          بارز في بالكشؼ عف منشآت نووية إيرانية سرية تقـو إيراف ببنائيا بعيدا  عف أنظار

     ً        , خاصة  الدوؿ األمر الذي شكؿ صدمة لموكالة ولممجتمع الدولي, الدولية لمطاقة الذرية
                           ً      ً                                     التي اعتبرت ذلؾ يشكؿ انتياكا  واضحا  مف إيراف لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة  الغربية
 النووية.

خمقت أجواء حرجة وحاسمة أزمات متعاقبة البرنامج النووي اإليراني  دخؿومنذ ذلؾ الحيف 
   ً                           حادا  بيف إرادات مختمؼ األطراؼ,                                            ً بالنسبة لمعظـ األطراؼ المعنية, وأثارت صراعا  

وىو األمر الذي  مف التعقيد والتشابؾ في األسباب والدوافع المؤدية إلييا.    ً ليا  عا            ً وتضمنت قدرا  
( إلى قيادة مفاوضات صعبة مع إيراف الترويكا األوروبيةدفع كؿ مف فرنسا وبريطانيا وألمانيا )

                                      ً                                         بيدؼ الخروج مف األزمة قبؿ تفاقميا, خصوصا  وأف  المنطقة كانت تشيد توترات كبيرة في 
ً                                          وبناء  عمى ما تقدـ سنعالج في ىذا المطمب تطورات  .المجاورتيف إليراف العراؽأفغانستاف و      

 عمى الشكؿ اآلتي: ٕٕٓٓالبرنامج النووي اإليراني بعد عاـ 
 مرحمة انكشاؼ البرنامج النووي اإليراني أماـ المجتمع الدولي. فرع األول: ـــــال

 . وروبيةمرحمة التفاوض مع دوؿ الترويكا األثاني: ــــالفرع ال
 الموقؼ األمريكي مف المفاوضات بيف إيراف والترويكا األوروبية.ث: ــــالفرع الثال

 المقترحات األوروبية لحؿ األزمة النووية اإليرانية.رابع: ــفرع الـــال
حالة الممؼ النووي اإليراني الفرع الخامس:                                                                          فشؿ المفاوضات بيف إيراف والترويكا األوروبية وا 
 مف.إلى مجمس األ

 دخوؿ إيراف مرحمة العقوبات الدولية.الفرع السادس: 
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ذاؾفرعذاألولذ

ذؿرحلةذاـكشافذاؾربـاؿجذاؾنوويذاإلقراـيذأؿامذاجملتمعذاؾدوؾيذ
 

                                   ً                                              تميزت ىذه المرحمة بسمات متميزة تماما  عما سبقتيا, فمف المعمـو أف  البرنامج النووي 
نب الواليات المتحدة والكثير مف القوى الغربية                  ً                        اإليراني كاف موضوعا  لمتقييد والتضييؽ مف جا

بيدؼ منع إيراف مف مواصمة تطوير قدراتيا النووية  ٜٜٚٔفي العاـ  اإليرانيةمنذ قياـ الثورة 
                                                                            إال أف  كافة الخطوات األمريكية كانت تتحرؾ تحت تأثير مجموعة مف الشكوؾ واليواجس 

 .ٔالتي لـ يكف ليا ما يؤكدىا في الواقع
     ً                                      مفاجئا  عف قياـ إيراف ببناء منشأتيف نوويتيف  ٕاإليرانيةالف المجمس الوطني لممقاومة وجاء إع

                      ً                            لتخصيب اليورانيـو بعيدا  عف الوكالة الدولية لمطاقة  «نطنز» و« آراؾ»سريتيف في منطقتي 
                                           ّ                                  الذرية وذلؾ مف أجؿ صنع األسمحة النووية وقد وف ر ىذا اإلعالف لمواليات المتحدة أدلة 

                              ً                                            ى حدوث ما يمكف أف يعتبر انتياكا  مف جانب إيراف اللتزاماتيا بموجب معاىدة عدـ عممية عم
                                                                                االنتشار النووي. وكاف ليذا اإلعالف بالغ األىمية كونو شك ؿ أوؿ دليؿ مف نوعو عمى وجود 
                                                ً                                  مكوف سري في البرنامج النووي اإليراني ويمثؿ انتياكا  اللتزامات إيراف بموجب معاىدة عدـ 

لنووي التي تفرض ضرورة خضوع كافة األنشطة النووية لمدوؿ األعضاء لرقابة االنتشار ا
وتفتيش الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وضرورة الحصوؿ عمى موافقتيا عمى إنشاء معامؿ 
شرافيا الكامؿ عمى أنشطة التخصيب, ونظرا  لما يتمتع بو ىذا التطور                                                           ً                          تخصيب اليورانيـو وا 

األزمة النووية اإليرانية فقد تمقفتو الواليات المتحدة األمريكية  مف أىمية بالغة في تطورات
 . ٖ            ً                                   وجعمتو موضوعا  لحممتيا السياسية العارمة ضد إيراف

                                                           
مرجع  ,البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود,  -ٔ

 .ٓٗٔص ,سبؽ ذكره

                                                   في طيراف ثـ  نقؿ مقره المركزي إلى باريس, وىو عبارة  ٜٔٛٔانية عاـ تأسس المجمس الوطني لممقاومة اإلير  -ٕ
, يعمؿ مسعود رجويعف ائتالؼ يضـ خمس منظمات أبرزىا منظمة مجاىدي خمؽ, رئيس المجمس ومؤسسو 

حالؿ نظاـ مدني بدال  عنو .  ً        المجمس عمى إسقاط النظاـ الثوري في إيراف وا                                                              
مرجع  ,نووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"البرنامج الأحمد إبراىيـ محمود,  -ٖ

 .٘ٗٔص ,سبؽ ذكره,
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معمومات مفصمة  ٕٕٓٓوقد نشر المجمس الوطني لممقاومة اإليرانية في شير آب/أغسطس 
رة عف مصنع إلنتاج عف منشأتيف نوويتيف سريتيف األولى بالقرب مف مدينة " آراؾ" وىي عبا

, وقد "نطنز" , أما المنشأة األخرى فكانت ال تزاؿ قيد اإلنشاء قرب مدينة ٔالمياه الثقيمة
حددت كمنشأة تقاـ تحت األرض لغرض إنتاج الوقود النووي, كما كشؼ المجمس الوطني 

لنووي لممقاومة اإليرانية عف وجود عدد مف الشركات التجارية التي تعمؿ كواجية لمبرنامج ا
. كما قامت لجنة مراقبة نووية ٕاإليراني وىي ضالعة بشراء مواد ومعدات خاصة بيذا البرنامج

" بإبالغ الوكالة ديفيد أولبرايتد العمـو واألمف الدولي برئاسة "أمريكية خاصة تدعى معي
                ً  بأن يا ستعرض صورا   ٕٕٓٓالدولية لمطاقة الذرية في مطمع شير كانوف األوؿ/ديسمبر 

( بيدؼ دعـ نطنز وآراؾقطتيا األقمار الصناعية متوافرة عمى نطاؽ تجاري لمنشأتي )الت
اإليرانية في شير آب/أغسطس  المزاعـ التي كاف قد أعمف عنيا المجمس الوطني لممقاومة

ٕٕٓٓ. 
" عدـ عرض الصور عمى وسائؿ أولبرايتورغـ طمب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مف "

                                                                       وأف  اإليرانييف كانوا قد وافقوا عمى زيارة الموقعيف مف قبؿ مفتشي الوكالة           ً  اإلعالـ خصوصا  
ف إلى عدـ التعاوف ي                                 ألف  عرض ىذه الصور قد يدفع اإليراني ٕٕٓٓفي كانوف األوؿ/ديسمبر 

مرفقة  ٕٕٓٓسمبر كانوف األوؿ/دي ٕٔ" قاـ ببث الصور في  أولبرايت                     مع الوكالة, إال أف  " 
                                                       وكانت ردة فعؿ اإليرانييف مباشرة حيث أعمموا الوكالة بأف   CNNلػ ابتحميؿ عمى محطة 

   ً                        نظرا  لمتصرفات الالمسؤولة مف  ٕٕٓٓالزيارة المقررة لف تتـ في شير كانوف األوؿ/ديسمبر 
ً                                                      جانب وسائؿ اإلعالـ واقترحوا بدال  مف ذلؾ إرجاء موعد الزيارة حتى أواخر شير شباط/فبراير                              

                               ً                            األزمة تجاوب اإلدارة األمريكية عمنا  مع التقرير الذي نشره معيد  . وما زاد مف تفاقـٖٖٕٓٓ
" الناطؽ باسـ وزارة الخارجية األمريكية في ريتشارد باوتشرح "                          ّ العمـو واألمف الدولي حيث صر  

                                                      بأف  الواليات المتحدة األمريكية توصمت إلى استنتاج مفاده  ٕٕٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر  ٖٔ

                                                           
المياه الثقيمة: ىي المادة الرئيسة التي تستخدـ في أنواع معينة مف مفاعالت البحوث المناسبة إلنتاج أسمحة  -ٔ

 .نووية

البحوث اإلمارات, مركز اإلمارات لمدراسات و جاري سامور, مواجية التحدي النووي اإليراني, سمسمة محاضرات  -ٕ
 .ٓٙ, ص ٕٓٔاالستراتيجية , 

 .ٔٓٔسكوت ريتر, مرجع سبؽ ذكره , ص  -ٖ
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" مسألة باوتشرطوير قدرات تمكنيا مف صنع أسمحة نووية, كما ناقش "                     أف  إيراف تعمؿ عمى ت
؛ إال  بناء منشأة لممياه الثقيمة في " آراؾ" واحتماؿ وجود منشأة في " نطنز" لتخصيب اليورانيـو
                                                                                     أف  أىـ ما ترتب عمى نشر ىذا التقرير مطالبة مجمس المحافظيف في الوكالة الدولية مف كافة 

                                                ّ                ات عف تصاميـ المنشآت النووية الجديدة حالما يتـ ات خاذ قرار البدء الدوؿ تقديـ معموم
                                                             ً                          بأعماؿ البناء أو التصريح بالبناء إال أف  ىذا الطمب لـ يكف ممزما , ورغـ موافقة جميع الدوؿ 

المدير العاـ  " محمد البرادعي"األعضاء عمى ىذا الطمب لـ توافؽ عميو إيراف, كما طالب 
إيراف بالتوقيع عمى  ٕٕٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر  ٙٔلية لمطاقة الذرية في لموكالة الدو السابؽ 

 البروتوكوؿ اإلضافي مع الوكالة مف أجؿ إزالة أي لبس يتعمؽ ببرنامجيا النووي. 
كما طالبت الواليات المتحدة إيراف بضرورة االمتثاؿ بشكؿ كامؿ آلليات عمؿ الوكالة الدولية 

ؼ الخاصة بمنع االنتشار النووي وبالذات فيما يتعمؽ بالتزاـ مف حيث االلتزاـ بمعايير الكش
الدوؿ األعضاء بالتصريح المبكر عف منشآتيا النووية وتقديـ معمومات التصميـ بشكؿ كامؿ 

     ً  منتقدة  ٔ   ً                               يوما  مف تاريخ بدء العمؿ في إقامتيا ٓٛٔعف المنشآت الجديدة في فترة ال تتجاوز 
لدولية بالسماح ليا بزيارة الموقعيف المشتبو بيما, حيث كاف               ً                 رفض إيراف مرارا  طمبات الوكالة ا
بزيارة الموقعيف في منتصؼ  محمد البرادعي"لموكالة "السابؽ مف المفترض قياـ المدير العاـ 

لزيارة إلى شير                                    إال أف  الحكومة اإليرانية أجمت موعد ا ٕٕٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر 
 . ٖٕٓٓشباط/فبراير 
ن اتفاقية الترتيبات الفرعية الموقعة بين إيران والوكالة الدولية لمطاقة م 8-3             ووفقا  لمبند 
في وضع يجعميا                           في بناء موقع " نطنز" سرا  إيران كن استمرار يلم  86992الذرية عام 

                    أي ة مواد نووية إلى بعد  تدخل                                                      ينتيك معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية طالما أن يا لم 
  الموقع.

                                                           
مرجع  ,البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "أحمد إبراىيـ محمود,  -ٔ

 .ٛٗٔ-ٚٗٔص سبؽ ذكره, 

بوجوب تقديـ  ٜٙٚٔلعاـ مف الترتيبات الفرعية بالصيغة المتفؽ عمييا في عاـ مف الجزء ا ٔ-ٖيقضي البند  -ٕ
   ً                                            يوما  مف الموعد المحدد, ألف يستقبؿ المرفؽ المواد  ٓٛٔ                                         ً        المعمومات التصميمية عف أي مرفؽ جديد " عادة  " قبؿ 

المعمومات الذي يقضي بوجوب تقديـ  ٖٕٓٓ                   ً                                 النووية ألوؿ مرة خالفا  لمنص المعدؿ المتفؽ عميو في عاـ 
 التصميمية بمجرد اتخاذ القرار بتشييد مرفؽ جديد أو األذف بتشييده أييما أسبؽ .
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غالم رضا آغا " األسبؽ رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية عمى لساف إيراف رفضتوقد 
إلى امتالؾ أسمحة  يااالتيامات األمريكية بسعي ٕٕٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر  ٚٔ" في زاده

. وفي قة الذرية وليس الواليات المتحدة                                        أف  ىذه المسألة تخص الوكالة الدولية لمطا  ً ة  نووية معتبر 
     ً                             " أيضا  رفض إيراف لممزاعـ األمريكية "محمد خاتميلرئيس اإليراني السابؽ أكد ا التالياليـو 

                                                       ً                        بسعي إيراف لتطوير قدرات تمكنيا مف صنع أسمحة نووية, مشيرا  إلى أف  بالده تعمؿ تحت 
إشراؼ الوكالة الدولية, وىي إحدى الدوؿ الموقعة عمى اتفاقية عدـ االنتشار النووي, وال 

               تأكيده عمى أف   ٖٕٓٓفي شباط/فبراير  " خاتمي", كما أعاد ٔنوويةتسعى إلى امتالؾ أسمحة 
منشأة " نطنز" أقيمت بيدؼ إنتاج وقود اليورانيـو منخفض التخصيب الستخدامو في مراكز 

غرض عسكري,                                              ً                             الطاقة النووية التي تعتـز إيراف بناءىا, نافيا  أف يكوف لممنشأة المذكورة أي
لزيارتيا في أواخر شباط/فبراير ووعد بإخضاعيا لمعمميات التفتيشية لموكالة     ً               داعيا  المدير العاـ 

التي تجرييا الوكالة الدولية وأف تدرس إيراف توقيع البروتوكوؿ اإلضافي بيدؼ السماح بالمزيد 
                                                  ً                                  مف عمميات التفتيش المباغتة التي تنفذىا الوكالة طبقا  ليذا البروتوكوؿ وذلؾ في مسعى مف 

ات لتخفيؼ حدة الشكوؾ التي تساور العالـ بشأف برنامجيا النووي. كما إيراف إلى تقديـ ضمان
 ٓٓٛٔعمى  ٜٜٔٔ              ً                                                     أقرت إيراف أيضا  بأن يا أخفقت في إبالغ الوكالة الدولية بحصوليا العاـ 

ي كيمو غراـ مف اليورانيـو الطبيعي مف الصيف كانت قد استخدمتيا في تجارب متنوعة بما ف
 .ٕمعدفذلؾ تحويؿ اليورانيـو إلى 

                        ً     ً                                              قدمت الحكومة الروسية دعما  قويا  لمموقؼ اإليراني, حيث أكد وزير الطاقة النووية  ورغـ ذلؾ
                                                      " أف  بالده سوؼ تواصؿ تعاونيا النووي مع إيراف, وستواصؿ الكسندر روميانتسيفالروسية " 

يات الدولية                    ً                                    لمطاقة النووية مؤكدا  في الوقت نفسو أن يا ال تنتيؾ االتفاق "بوشير" بناء محطة 
" االتيامات األمريكية بشاف موقعي " آراؾ" و" نطنز" روميانتسيفبيذا الخصوص, ونفى " 

ن و ال مبرر لمقمؽ الذي  ً                                                                              قائال  : ) إن و ال يمكف ألي أحد استنتاج نتائج مف صور منشورة وا     
ت إيراف لوفد . وفي محاولة لوأد االتيامات األمريكية سمحٖ(أبدتو الواليات المتحدة بيذا الشأف

                                                           
 .ٖٓٔسكوت ريتر, مرجع سبؽ ذكره, ص  -ٔ

 . ٓٙجاري سامور, مرجع سبؽ ذكره, ص  -ٕ

مرجع  ,البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود,  -ٖ
 .ٜٗٔص  ,سبؽ ذكره
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 " وعضوية كؿ مف محمد البرادعيالوكالة الدولية لمطاقة الذرية برئاسة المدير العاـ لموكالة " 
أولي عمى تطبيؽ اتفاقية الضمانات, و" " نائب المدير العاـ والمشرؼبيار غولدشميث"

الدولية  " رئيس قسـ العمميات )ب( المسؤوؿ عف الممؼ النووي اإليراني في الوكالةىينونين
بزيارة منشآتيا النووية بغرض الوقوؼ عمى حقيقة األنشطة التي تجري في ىذه المواقع, حيث 

, وكاف في استقباليـ كبار المسؤوليف ٖٕٓٓشباط/فبراير  ٕٔوصؿ الوفد إلى طيراف في 
ميدي "  السابؽ " ورئيس البرلمافمحمد خاتمياإليرانييف بما فييـ الرئيس اإليراني السابؽ " 

" وأوجز رفسنجاني عمي أكبر ىاشميمصمحة النظاـ "مجمس تشخيص " ورئيس روبيك
                                                                                        اإليرانيوف لفريؽ الوكالة الدولية خططيـ إلكماؿ دورة الوقود النووي, وشددوا عمى أف  البرنامج 
النووي اإليراني مخصص لألغراض السممية فقط, وأكدوا عمى حؽ إيراف بتطويره بموجب 

اإليرانييف إلى  البرادعي"سمحة النووية. وخالؿ تمؾ المقاءات دعا "معاىدة عدـ انتشار األ
التوقيع عمى البروتوكوؿ اإلضافي لموكالة الدولية بيدؼ إجراء المزيد مف عمميات التفتيش 

                                                                      أشار اإليرانيوف إلى أن يـ ال يعارضوف التوقيع عمى البروتوكوؿ اإلضافي, لكف  وقدالدقيقة, 
عميو في سياؽ المفاوضات المستقبمية, وفي أعقاب المناقشات  ينبغي مناقشتو والتوقيع

" لمبرادعي                                                                         ً    التمييدية بيف المسؤوليف اإليرانييف ووفد الوكالة الدولية صرح اإليرانيوف رسميا  " 
, وىاتاف                                   ً                        بوجود منشأتيف في " نطنز" تشكالف جزءا  مف برنامجيا لتخصيب الي ورانيـو

ب اليورانيـو التي كاف بناؤىا عمى وشؾ االنتياء, يموت لتخصيامنشأة بالمنشأتاف ىما )
ما أكد (, ك    ً أيضا   جاري التي كانت قيد البناءومنشأة تخصيب الوقود ذات المستوى الت

آراؾ" لكنيا غير مشمولة "ة إلنتاج المياه الثقيمة في ببناء منشا                        اإليرانيوف بأن يـ يقوموف
" مف اإليرانييف أف يسمحوا البرادعيدىا طمب "بمعاىدة عدـ االنتشار أو اتفاقية الضمانات عن

 لو ولوفد الوكالة بزيارة منشأتي "نطنز".
           ُ                 في " نطنز" ذ ىموا لما شاىدوا « يموتاب» الوكالة الدولية إلى منشأة  يلدى وصوؿ مفتشو 

جياز طرد مركزي مف تصميـ أوروبي  ٗٙٔ                                ً       الوضع الذي كانت عميو المنشأة خاصة  وجود 
يا, إضافة إلى احتواء المنشأة عمى مكونات ألؼ جياز طرد مركزي كاف كاف قد سبؽ تركيب

, ولدى سؤاؿ مفتشي الوكالة عف مصدر أجيزة ٖٕٓٓمف المقرر تركيبيا في نياية العاـ 
رفض اإليرانيوف الحديث عف بمد المنشأ الذي  "نطنز" الطرد المركزي الموجودة في منشأة 
                                   ـ أشاروا إلى أن يا صنعت في إيراف.                                  جاءت منو تمؾ األجيزة باستثناء أن ي
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أما منشأة تخصيب الوقود عمى نطاؽ تجاري فكانت ال تزاؿ قيد اإلنشاء, وقاؿ اإليرانيوف لوفد 
ألؼ جياز طرد مركزي, لـ يكف  ٓ٘                                                    الوكالة إن يـ يتوقعوف أف تستوعب ىذه المنشأة أكثر مف 
بعد أف يتـ  ٕ٘ٓٓبؿ مطمع العاـ مف المقرر استالـ ىذه المنشأة ألجيزة الطرد المركزي ق

التأكد بواسطة االختبارات مف صالحية تصميميا. كما زار وفد الوكالة منشأة " جابر بف 
                            ً                                                     حياف" حيث عرض اإليرانيوف موجزا  عف توزيع مادة اليورانيـو التي حصموا عمييا مف الصيف 

رانيـو إلى فمز , حيث شرح اإليرانيوف كيؼ قاموا بتحويؿ رابع فموريد اليو ٜٜٔٔٔعاـ 
                                                                                   اليورانيـو وأضافوا أف  تمؾ العممية قد اكتممت وتـ  تفكيؾ المعدات التي استخدمت فييا, 
                            ُ                                              ووضعت في مستوعبات لتخزينيا وع رضت تمؾ المستوعبات عمى ممثمي الوكالة الدولية 
ت لمطاقة الذرية. كما زار وفد الوكالة الدولية شركة " كاالي الكتريؾ " التي سبؽ أف حصم

                                                                            الوكالة عمى معمومات عنيا مف خالؿ اتصاالتيا مع االستخبارات اإلسرائيمية, حيث أقر  
                                                                                 اإليرانيوف أن و جرى استخداـ ورش العمؿ في الشركة إلنتاج مكونات أجيزة الطرد المركزي, 
                                                      ّ                             غير أن يـ أشاروا إلى أن و لـ تكف ىناؾ حاجة إلى إدخاؿ أي ة مواد نووية في أجيزة الطرد 

                                                                                ركزي سواء في منشأة " كاالي" أو في غيرىا, وأن و تـ  إجراء كافة االختبارات باستخداـ الم
                                           " بأف  منشأة " كاالي الكتريؾ" الخاصة بإنتاج غولد شميثدراسات المحاكاة, وقد أقر "

مكونات أجيزة الطرد المركزي ليست منشأة نووية يتوجب عمى إيراف التصريح عنيا بناء عمى 
دة عدـ انتشار األسمحة النووية واتفاقية الضمانات الموقعة بيف إيراف والوكالة أحكاـ معاى

                                                                                          الدولية, ولكف ترغب الوكالة بزيارة ىذه المنشأة وأخذ عينات مف البيئة المحيطة بيا لمتأك د مف 
                                                                                    صحة التصريح اإليراني والتأكيد عمى أن و ال يوجد مواد نووية غير معمف عنيا, وأن و ال توجد 

                          " مشيريف إلى أف  ذلؾ يمثؿ غولد شميث شاطات نووية ىناؾ, لكف اإليرانييف رفضوا طمب "ن
 و    ً                                                                           نشاطا  سيصار إلى الكشؼ عنو بموجب البروتوكوؿ اإلضافي. وفي نياية الزيارة سم ـ مسؤول

زي مف األسئمة المتعمقة ببرنامج الطرد المرك  ً ا                                 ً               الوكالة الدولية لإليرانييف تقريرا  طرحوا فيو عدد
ً      ً                     اإليراني, وضرورة توفير إيراف تسمسال  زمنيا  لكافة النشاطات البح                     ُ      ثية والتطويرية التي أ جريت                                 

                                                           
عمى شكؿ سادس فموريد عمى عدة شحنات مف اليورانيـو الطبيعي  ٜٜٔٔ                               أقرت إيراف أن يا حصمت في العاـ  -ٔ

,  ٓٓٗكمغـ( ورابع فموريد اليورانيـو )  ٓٓٓٔ)  اليورانيـو كمغـ (  ٓٓٗكمغـ ( وأكسيد اليورانيـو ) راسب اليورانيـو
                                                                                اإليرانيوف أن و جرى تحويؿ معظـ شحنة رابع فموريد اليورانيـو إلى فمز اليورانيـو في , وصرح ولـ تطمع الوكالة عمييا

 .  ٜٓٔ -ٛٓٔفي منشأة جابر بف حياف , انظر سكوت ريتر, مرجع سبؽ ذكره, ص  ٕٓٓٓالعاـ 
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ليا عالقة بإيصاؿ أجيزة الطرد المركزي إلى مرحمة التشغيؿ, وتقديـ توضيحات حوؿ و 
العمميات التي استخدمتيا إيراف في منشأة تحويؿ اليورانيـو التي تنتج كميات عمى نطاؽ 

                                                                    ن يا تستخدـ في تصنيع أكسيد اليورانيـو ورابع فموريد اليورانيـو وسادس إوالتي قيؿ  تجاري,
 غولد شميث                               ّ                                           فموريد اليورانيـو بدوف اختبار أي ة مواد نووية ولو عمى نطاؽ محدود, كما طرح "

" في وقت الحؽ أسئمة تتعمؽ ببرامج إيراف الخاصة بالتخصيب بواسطة الميزر ىينونينو
المياه الثقيمة, كما طالب ممثمو الوكالة اإليرانييف بالتصريح عف مستورداتيـ مف وبرامج إنتاج 
إضافة إلى أي نشاط نتج عنو  ٜٜٔٔالتي حصموا عمييا مف الصيف في العاـ  ٔالمواد النووية

                                                                                     تغيير في المخزوف اإلجمالي مف ىذه المواد, وقد وعد اإليرانيوف في رسالة سم موىا
بالوفاء  ٖٕٓٓشباط/فبراير  ٕٙ" قبؿ مغادرتيما طيراف في ىينونينو يتغولدشملػ "

 بالتزاماتيـ في ىذا الصدد.
                                                                                كما عب ر اإليرانيوف في تمؾ الرسالة عف موافقتيـ عمى التعديالت التي تـ  إدخاليا عمى 

عف كافة االتفاقيات المكممة التي اقترحتيا الوكالة والتي باتت تشترط عمى إيراف إبالغ الوكالة 
منشآتيا النووية الجديدة وأية تعديالت تطرأ عمى المنشآت القائمة عبر تقديـ معمومات تتعمؽ 

 بالتصاميـ األولية حالما يتـ اتخاذ قرار بالبناء أو التصريح بالبناء أو التعديؿ.
     ً      ً                             تقريرا  أوليا  لمجمس محافظي الوكالة بخصوص  البرادعي     سم ـ  ٖٕٓٓآذار/مارس  ٚٔوفي 
, وكاف مفتشو ٖٕٓٓ/ٕ/ٕٙ-ٕٔرة التي قاـ بيا مفتشو الوكالة لطيراف خالؿ الفترة مف الزيا

عرضوا خالليا عمى السمطات  ٖٕٓٓالوكالة قد أجروا عممية تفتيش في مطمع آذار/مارس 
« بايموت» اإليرانية مقاربة اتفاقية الضمانات المتعمقة بعمميات التفتيش التي تضمنت منشأة 

كما  ,ٕنطنز" حيث أخذ المفتشوف سمسمة عينات مف البيئة المحيطة" لتخصيب الوقود في
ي , وفحصوا العمب الصغيرة التي تحتو منيا زاروا منشأة " جابر بف حياف" وأخذوا عينات بيئية

                                                           
يا صالحة إلنتاج                                                                                           عرفت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية " المواد النووية " بأن يا ) مواد ذات تركيبة ونقاوة تجعم -ٔ

الوقود أو إثرائيا بطريقة نظيرية, وأية مواد منتجة في مرحمة الحقة مف دورة الوقود النووي (, انظر سكوت ريتر, 
 .  ٕٔٔمرجع سبؽ ذكره, ص

                                                                            ُ              بموجب عمميات التفتيش التي تتـ بموجب اتفاقية الضمانات ) تجمع عينات الكتشاؼ ما ي عرؼ بالبصمات  -ٕ
مف ناحية جنائية وجود مؤشرات تدؿ عمى نشاطات سابقة أو حالية في المواقع التي تعالج مواد  النووية التي تظير

نووية, وىذه العممية فعالة عمى وجو الخصوص عند التعامؿ مع منشآت يجري فييا تحويؿ اليورانيـو , وتصنيعو, 
ثراؤه  .  ٗٔٔ( انظر: سكوت ريتر, مرجع سبؽ ذكره , ص         وا 
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المنشأة, ولدى وزف ىذه العمب اكتشؼ المفتشوف فقداف ما عمى غاز فموريد اليورانيـو في 
ادس فموريد اليورانيـو مف العمب الصغيرة ) التي تحتوي كيموغراـ مف غاز س 4ٜٔمجموعو 

                                                                        كيموغراـ (, وصرح اإليرانيوف أف  ذلؾ ناجـ عف تسرب مف الصمامات المركبة عمى  ٓٓٗ
عمى احتماؿ قياـ الضوء                 ّ                                     تمؾ العمب, وقد سم ط ىذا التطور في أذىاف مفتشي الوكالة 

موريد اليورانيـو وليس اـ غاز سادس فاإليرانييف بإجراء اختبار عمى جياز طرد مركزي باستخد
             .ٕٕٓٓاز خامؿ كما قالوا خالؿ الزيارة التي جرت في شباط/فبرايرباستخداـ غ

" تقريره المتعمؽ بالتحقيقات الجارية في إيراف إلى " البرادعيرفع  ٖٕٓٓحزيراف/يونيو  ٙوفي 
 ٖٕٓٓحزيراف/يونيو  ٜٔانو في , وبناء عمى ىذا التقرير أصدر األخير بيالمحافظيفمجمس 

فشمت في الوفاء التزاماتيا المتوجبة عمييا بموجب اتفاقية                            والذي اعتبر فيو أف  إيراف )
الضمانات في ما يختص بالتبميغ عف المواد النووية والمعالجة التالية لتمؾ المواد, واستخداـ 

 ومعالجتيا فييا(. تمؾ المواد, والتصريح عف المنشآت التي تـ تخزيف تمؾ المواد 
                                                                                         وبالنظر إلى اعتراؼ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بأف  إيراف انتيكت اتفاقية الضمانات, فقد 
                                                                             ضغطت الواليات المتحدة بشدة مف أجؿ حمؿ الوكالة الدولية عمى اإلعالف بأف  إيراف في 

جؿ اتخاذ عمؿ حالة خرؽ لمعاىدة عدـ االنتشار ورفع ممفيا النووي إلى مجمس األمف مف أ
ائر محتمؿ, ولـ يكف في نية مجمس المحافظيف التابع لموكالة الدولية الدخوؿ في الجداؿ الد

يراف؛                                                    لكنو استمر  في الضغط عمى إيراف لكي توقع البروتوكوؿ                              بيف الواليات المتحدة وا 
ف أف تمنح بإعادة تأكيد إيراف عمى االلتزاـ المطمؽ بالشفافية وتوقع مف إيرااإلضافي, ورحب )

الوكالة كافة التسييالت الضرورية التي تطمبيا لكي تبني الثقة الضرورية لدى المجتمع 
ّ                                                             الدولي(, كما شج ع المجمس إيراف عمى عدـ إدخاؿ أية مواد نووية إلى منشأة تخصيب                

( والسماح بدخوؿ مفتشي إجراء يساعد عمى بناء الثقةبوصفو ) "نطنز"اليورانيـو التجريبية في 
 .  ٔ" لكي يتـ أخذ عينات بيئية مف المكافلوكالة إلى منشأة " كااليا

ذ

ذ

                                                           
 . ٖٙٔ -ٖ٘ٔسبؽ ذكره, صسكوت ريتر, مرجع  -ٔ
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ذاؾفرعذاؾثاـي
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أماـ تعثر الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في إقناع إيراف في وقؼ جيودىا مف أجؿ الحصوؿ 
عمى الوقود النووي عبر طريقيف:) إنشاء وتشغيؿ مفاعؿ يعمؿ بالماء الثقيؿ مف أجؿ إنتاج 

, أو عبر إنشاء مرا كز تخصيب اليورانيـو مف خالؿ استخداـ أجيزة الطرد البموتونيـو
المركزي(, ومع استمرار الضغوط األمريكية التي تمثمت بمطالبة مجمس محافظي الوكالة 

إعالف انتياؾ إيراف التفاقية عدـ االنتشار النووي, ومف أجؿ الحؤوؿ دوف دفع إيراف بالدولية 
ة, تدخمت الدوؿ األوروبية الثالث ) فرنسا, إلى نقطة الالعودة, كما حصؿ مع كوريا الشمالي

" مع إيراف في محاولة إلقناعيا بعدـ الترويكا األوروبيةتي عرفت بػ "بريطانيا, ألمانيا( وال
         ً                                                                         المضي قدما  في برنامج تصنيع الوقود النووي مقابؿ تعيدات أوروبية بتقديـ كؿ المساعدات 

, وأنتجت المفاوضات المتتالية ٔغراض السمميةالالزمة مف أجؿ تطوير تقنية استخداـ الذرة لأل
ُ                                 تفاىمات ع رفت في إيراف باتفاقي " سعد أباد" الذي قضى بأف توقع طيراف و" اتفاؽ باريس"  ٕ        

البروتوكوؿ اإلضافي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية, عمى أف تعترؼ حكومات تمؾ الدوؿ بحؽ 
 .االنتشار النووي التفاقية عدـ    ً بقا     ِ ة ط  لمطاقة النووي                                إيراف في التمتع باستخداـ سممي  

يراف و   "سعد آباد"بعد فشؿ اتفاؽ و  ناء                             َ اتفاؽ آخر بيف الجانبيف بعد ع    َ ع   ِ ق                         ُ بيف األوروبييف وا 
, كما ٗعمى إيراف                                       ً حاوؿ األوروبيوف فيو فرض قيود أكثر تشددا   ٖ"باريس" مي باتفاؽ      ُ مرير س  

عمى البروتوكوؿ اإلضافي لموكالة الدولية   ّ                                        حم مت المفاوضات األوروبية إيراف عمى التوقيع 
 .ٖٕٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر  ٛٔة في لمطاقة الذري

                                                           
 .ٕٗٙإيراف والقنبمة النووية, الطموحات اإلمبراطورية, مرجع سبؽ ذكره, ص  نزار عبد القادر, -1

 . ٖٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٕٔ                  تـ  توقيعو بتاريخ  -ٕ

تشريف  ٘ٔاإلعالف عنو في         , وتـ  ٕٗٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٗٔ                              تـ  توقيعو في " باريس" بتاريخ  -ٖ
 .ٕٗٓٓلثاني/نوفمبر ا

المشروع النووي اإليراني بيف متطمبات الردع , في الذكرى السادسة والعشريف النتصار الثورة ,لموسويا ىادي -ٗ
  .ٕ٘ٓٓفبراير آذار/ ٔٔ , ٜٛٛالعدد  ,صحيفة الوسط البحرينية, مقالة منشورة في والتزامات اتفاؽ باريس
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سعد أباد" بصورة طوعية عمى وقؼ عمميات تخصيب وقد وافؽ اإليرانيوف في اتفاؽ "
                                                                                ُ  ِ   اليورانيـو في منشآتيـ النووية, وجاءت موافقتيـ كتتويج لممطالب األوروبية بضرورة أف ت ظي ر 

ر حسف نية كخطوة أولية لمرد عمى االتيامات األمريكية وشكوؾ الوكالة الدولية إيراف بواد
                                                                                 بعدما كشفت في تقاريرىا أف  إيراف أخفت عنيا بعض النشاطات في المجاؿ النووي, وتعيدت 
الدوؿ األوروبية بتقديـ مساعدات تكنولوجية تحتاجيا طيراف لتطوير برنامجيا النووي 

ص اتفاقية عدـ انتشار األسمحة النووية, وجرى في ىذا االتفاؽ لألغراض السممية وفؽ نصو 
 .لنووي المفتوح عمى كؿ االحتماالتتعيد الدوؿ األوروبية بإغالؽ ممؼ إيراف ا

       سعد أباد" وما تبعو مف جيود وتعيدات شفوية جاء اتفاؽ وبعد مضي عاـ عمى اتفاؽ "
يداتيا لتشمؿ كؿ النشاطات النووية الخاصة             ّ                              " باريس" ليؤك د عمى استعداد إيراف لتوسيع تع

                                  ّ                  ّ                                   بدورة إنتاج الوقود النووي مقابؿ تعي د أوروبي واسع يتعد ى الوعود وتقديـ مساعدات تكنولوجية 
نووية إلى الوعد بتطبيع العالقات الدولية مع إيراف لتشمؿ التطبيع التجاري واالقتصادي 

مفاوضات جادة لتوقيع اتفاقية التعاوف                                    ً        والسياسي واألمني الكامؿ, وذلؾ انطالقا  مع بدء
 .ٔالتجاري مع االتحاد األوروبي كمقدمة لدخوؿ إيراف في عضوية منظمة التجارة العالمية

وقد القت ىاتاف االتفاقيتاف ردود فعؿ متباينة داخمية ودولية؛ ففي حيف اعتبر اإليرانيوف 
                             ً  يرانيوف المعارضوف ليما استسالما                      ً                               المؤيدوف ليما انتصارا  لمدبموماسية اإليرانية رآىما اإل

رادة الغرب, في حيف عبر األوروبيوف عف ارتياحيـ عف ىاتيف االتفاقيتيف, أما                                                                                 لضغوط وا 
                                                         ً   رت عف عدـ ارتياحيا لذلؾ, فيما ذىبت إسرائيؿ إلى رفضيما كميا ,                       ّ اإلدارة األمريكية فقد عب  

 ني بصورة جذرية وشاممة.وأكدت عمى التمسؾ بالدعوة لمتخمص مف البرنامج النووي اإليرا
                                              ً                          ً         وقد شكمت االتفاقيتاف مجرد تسوية غير نيائية خصوصا  أن يما تركتا الباب مفتوحا  النسحاب 

, وال تحمؿ ٕ                             إف  ىذه الخطوة اإليرانية طوعية                                   ً        طيراف منيما عمى اعتبار أف  ىناؾ بندا  يقوؿ )
َ                         ( وي في ـ مف ىذا البند أف  األور أي التزاـ حقوقي مف إيراف                                وبييف يدركوف أف  إليراف الحؽ في     ُ 

 .ٖالتراجع عف خطوتيا الطوعية إذا ما انيارت عممية بناء الثقة بيف الطرفيف

                                                           
 .ٕ٘ٙوية, الطموحات اإلمبراطورية, مرجع سبؽ ذكره, ص إيراف والقنبمة النو  نزار عبد القادر, -ٔ

ٕ- . "  المقصود بيذه الخطوة " تعميؽ إيراف لبعض أنشطة تخصيب اليورانيـو

 .ٕٛٙإيراف والقنبمة النووية, الطموحات اإلمبراطورية, مرجع سبؽ ذكره, ص  نزار عبد القادر, -ٖ
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عمى أثر الحديث عف  ٖٕٓٓوقد بدأت المفاوضات األوروبية مع إيراف في صيؼ العاـ 
تيديدات بالمجوء إلى مجمس األمف الدولي لفرض عقوبات دولية عمى طيراف, وفي محاولة 
لنزع فتيؿ األزمة وحمؿ طيراف عمى الوفاء بالتزاماتيا بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة 
النووية, ونجحت الترويكا األوروبية في إبراـ صفقة مع إيراف في شير تشريف األوؿ/أكتوبر 

 ٕٗٓٓ                                                                  لتعميؽ أنشطة اليورانيـو غير أف  إيراف نقضت الصفقة في حزيراف/يونيو  ٖٕٓٓ
 . ٔنشآتيا لتخصيب اليورانيـووعاودت بناء م

بالتعاوف الكامؿ مع الوكالة الدولية  ٖٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر ٕٔ تعيدت إيراف يـوكما 
الوكالة, بشفافية كاممة  لمطاقة الذرية لتمبية كؿ المطالب, وحؿ كؿ المشاكؿ العالقة في نظر

ن يا ٕوتوضيح كؿ النواقص الممكنة ومعالجتيا اإلضافي لموكالة  وكوؿستوقع عمى البروت        وا 
نوفمبر المقبؿ, وستوقؼ تخصيب اليورانيـو في الفترة التي تشريف الثاني/ ٕٓبحموؿ الدولية 

وجاءت ىذه الموافقة بعد محادثات مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا , تراىا مناسبة
طيراف, حيث يشير  الضغوط التي مارستيا ىذه الدوؿ كاف ليا دورىا في قرار              مما يعني أف  

الموقؼ المتشدد الذي أبداه وزراء الترويكا األوروبية خالؿ محادثاتيـ مع                    المراقبوف إلى أف  
حممت طيراف عمى  "حسن روحاني" ألمف القومي اإليرانيالمجمس العاـ األسبؽ ميف األ

عدـ  مف مغبة إيراف السابؽ وزير الخارجية البريطاني "جاك ستروفقد حذر ", ٖالموافقة

                                                           
فرايـ أسكوالي أميمي لنداو -1 , مف كتاب " إسرائيؿ نووي والمفاوضات مع الترويكا األوروبيةبرنامج إيراف ال,                   , وا 

 .ٗٚص , مرجع سبؽ ذكره, حمد أبو ىدبةأوالمشروع النووي اإليراني " تأليؼ مجموعة مؤلفيف إسرائيمييف, ترجمة 

2-Joint statement at the end of a visit to the Islamic Republic of Iran by the Foreign 

Ministers of Britain, France and Germany, Tehran, October 21, 2003, Iran’s Nuclear 

Programme: A Collection of Documents, Presented to Parliament by the Secretary of 

State for Foreign and Commonwealth Affairs by Command of Her Majesty January 

2005, Published by TSO (The Stationery Office) and available from: Online 

www.tso.co.uk/bookshop, p.p 41- 42. 
يا مكممة         عمى أن  ( بريطانيا وفرنسا وألمانيا) دوؿ الترويكا الثالثالتي تقودىا الجيود األوروبية إلى نظر  ُ ي   -ٖ

ف كانت أكثر مرونة منيالمجيود األمريكية  المالحظ عمى السياسة األوروبية في تعامميا مع الممؼ          غير أف   ؛                         وا 
ترغب الدوؿ  ىو أنيا ينطبؽ عمييا سمات العمؿ األوروبي المشترؾ مف حيث الدوافع, حيث اإليراني النووي

بعد أف استحوذت      ً خاصة  , اإليراني النوويأف يكوف ليا دور في قضية ىامة وحساسة مثؿ الممؼ  فياألوروبية 
ً                            الواليات المتحدة عمى الممؼ العراقي كامال  بداية مف قرار الغزو ومرور  بتجاىؿ مجمس األمف والدوؿ األعضاء   ً ا                                       

لذلؾ يشكؿ الممؼ  ,ونياية بالمميارات التي حازت عمييا الشركات األمريكية في عقود إعادة إعمار العراؽ, فيو

http://www.tso.co.uk/bookshop
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         السابؽ التوقيع عمى البروتوكوؿ, أما وزير الخارجية الفرنسيعدـ التعاوف مع الوكالة و 
فقد أعرب عف استياء بالده مف الرسائؿ المتناقضة الموجية مف طيراف  "دومينيك دوفيمبان" 

مف السابؽ وزير الخارجية األلماني " يوشكا فيشر" في حيف حذرحياؿ البروتوكوؿ, 
السيما البروتوكوؿ اإلضافي لمعاىدة الدولية اسات عدـ خضوع إيراف لمقرارات والمواثيؽ انعك
إيراف,                          ً           مارس االتحاد األوروبي ضغوطا  مكثفة عمىكما  ,انتشار األسمحة النووية عدـ

وتعميؽ إبراـ اتفاؽ تجاري بيف الجانبيف, في حاؿ لـ توقع  تراوحت ما بيف تعميؽ الحوار معيا,
وكوؿ اإلضافي, وعدـ استبعاد المجوء إلى القوة, حيث أقر االتحاد األوروبي المبدأ عمى البروت

حيف تفشؿ الدبموماسية في معالجة  ( ً ا  استخداـ القوة قد يكوف ضروري)                      األمريكي المنادي بأف  
لمكافحة انتشار األسمحة  استراتيجية واعتمدالشامؿ,  التيديدات الناجمة عف أسمحة الدمار

تضمنت لممرة األولى إشارة إلى تحرؾ عسكري محتمؿ ضد  والبيولوجية والكيماويةلنووية ا
كما ىدد بعض األطراؼ داخؿ حمؼ  ,الدوؿ أو الجماعات التي تمتمؾ مثؿ ىذه األسمحة

إيراف برفع ممفيا النووي إلى مجمس األمف الدولي لبحث اتخاذ  "الناتو" طمسيشماؿ األ
عمى البروتوكوؿ مما يفتح الباب أماـ إقرار المجمس  إجراءات ضدىا إذا رفضت التوقيع

 .ٔعقوبات ضدىا
الدولية لمطاقة الذرية يتيح  لةالبروتوكوؿ اإلضافي لنظاـ ضمانات الوكا                 ومف المعروؼ أف  

بيدؼ  لفرؽ تفتيش الوكالة أف تقـو بزيارات مفاجئة لممنشآت النووية في أية دولة تنضـ إليو
المالمح العامة ليذا                   ويرى مراقبوف أف  , لقائـ كوثيقة مكممة لوسد ثغرات نظاـ الضمانات ا

تطبيقو عمى العراؽ بعد عودة التفتيش الدولي                                               البروتوكوؿ تشبو إلى حد بعيد النموذج الذي تـ  
و يطالب الدوؿ التي تنضـ إليو بتقديـ إعالف شامؿ حوؿ كؿ عناصر قدراتيا       , ألن  ٕٕٓٓعاـ 

يتضمف ذلؾ ما امتمكتو مف قبؿ وما تمتمكو وخططيا , و عالقةالنووية أو األخرى ذات ال

                                                                                                                                                         

ا, تحقيقي في األوروبياسة الخارجية األوروبية الموحدة التي ترغب دوؿ االتحاد محطة اختبار جديدة لمسي اإليراني
مختارات , مجمة الممؼ النووي اإليراني بيف الترويكا األوروبية والضغوط األمريكية ,أسامة فاروؽ مخيمرانظر: 

 .ٕ٘ٓٓيونيو , حزيراف/ٜ٘إيرانية, العدد 
, دراسة ع إيراف عمى البروتوكوؿ اإلضافي لف ينيي أزمة الممؼ النوويتوقياالستراتيجية, مركز الخميج لمدراسات  -1

 . ٖٕٓٓ/ٓٔ/ٕٕ, بتاريخ صحيفة أخبار الخميج  االستراتيجية,مركز الخميج لمدراسات مف إعداد 
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الدوؿ كانت تعمف فقط ما ترغب في                                                المستقبمية ويختمؼ ذلؾ عف النظاـ األساسي في أف  
 .إعالنو

منذ                    ً بالنسبة إلييا ضغطا     ّ  يشك ؿىذا الوضع                                               وتتمثؿ مشكمة بعض الدوؿ, ومف بينيا إيراف, أف  
لدييا                  و إذا اكتشؼ أف                                   اتجاىات نووية غير سممية, حيث إن  تفكر في  حتى الالخطوة األولى 

رئيس , وكاف يا ستكوف قد انتيكت المعاىدة                                         خالؿ التفتيش مواد أو معدات لـ تعمنيا فإن  
في الثالث مف  " قد أعمففسنجانيىاشمي ر عمي أكبر " مجمس تشخيص مصمحة النظاـ

إيراف عمى البروتوكوؿ اإلضافي  مجموعة مف الشروط لتوقيع ٖٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر 
عدـ المساس باألمف القومي والقيـ الدينية واألماكف المقدسة, وعدـ الكشؼ عف األسرار منيا 

في المواقع التي ال عالقة ليا بالبرنامج النووي, واالعتراؼ بحقيا في االستخداـ السممي 
لبروتوكوؿ التي تتيح تتعارض مع بعض بنود ا                       , وال شؾ أف  ىذه الشروط لمطاقة الذرية

لمفتشي الوكالة الدولية حؽ الوصوؿ إلى الدولة أو التحرؾ داخميا في الوقت الذي يقرروف 
ساعة عمى األقؿ بالنسبة لزيارة المواقع  ٕٗ مع فترة إخطار مسبقة مدتيا       ً تقريبا  فيو ذلؾ 

تصؿ إلى أسبوع  كانت تمؾ الفترةو وساعتيف عمى األقؿ بالنسبة لممرافؽ الداخمية في المواقع, 
وليس مف حؽ الدولة أف تعترض عمى ىوية  ساعة لممرافؽ في النظاـ السابؽ, ٕٗلممواقع و

عمييا أف تمنح الفريؽ تأشيرات          كما أف  , المفتشيف المعينيف مف جانب الوكالة بخالؼ السابؽ
وصوؿ إلى يتيح البروتوكوؿ لمفتشي الوكالة الدولية حرية ال. و دخوؿ متعددة وليس لمرة واحدة

مف تعديف اليورانيـو حتى معالجة الوقود النووي, وذلؾ                                    ً كؿ عناصر دورة الوقود النووي ابتداء  
مع الدولة المعنية, يتضمف ذلؾ ما يسمى  ً  با  في أي مكاف داخؿ الدولة دونما تشاور تقري

سـ في                             ً                        يتيح البروتوكوؿ لممفتشيف أيضا  حؽ دخوؿ أية منشأة أو قو التفتيش العشوائي.        ً أحيانا  
محؿ خالؼ أو عدـ   ً ا  كانت دائم, والتي تسييالت غير محدودة ومنحيـأي موقع نووي, 

, كحؽ استخداـ كؿ األجيزة لموكالة حسـ, أو موضع تفاوض في ظؿ النظاـ األساسي
جراء مقابالت مع المس وليف, وكذلؾ الحصوؿ عمى ؤ                                                       المتقدمة تكنولوجيا, وفحص السجالت وا 

مكانية استخداـ نظاـ االتصاالت الدولية وقدرات عينات بيئية مف أي مواقع                                                           في الدولة, وا 
 .ٔوالحصوؿ عمى المعمومات المتصمة بالنشاطات النووية األقمار الصناعية

                                                           
 .االستراتيجية, مرجع سبؽ ذكرهمركز الخميج لمدراسات   -ٔ



445 
 

تمقت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية رسالة مف  ٖٕٓٓوفي العاشر مف تشريف الثاني/نوفمبر 
ئي لتوقيع البروتوكوؿ اإلضافي واستعدادىا الحكومة اإليرانية أعربت فييا عف قبوؿ إيراف المبد

وفي اليـو نفسو          ً                       تصرؼ وفقا  لبنود ىذا البروتوكوؿ.                                        لمتوقيع عميو, وأن يا حتى تاريخ سريانو ست
                                               ً  لموكالة الدولية لمطاقة الذرية أن يا قررت اعتبارا  السابؽ أعممت الحكومة اإليرانية المدير العاـ 
تعميؽ أنشطتيا النووية المتعمقة بتخصيب  ٖٕٓٓ مف العاشر مف تشريف الثاني/نوفمبر

, وبشكؿ خاص ا , إضافة إلى عدـ إنتاج أو ألنشطة النووية في منشأة " نطنز"اليورانيـو
                 ً                  , ويأتي ذلؾ تطبيقا  لالتفاؽ الذي تـ  ٔاستيراد أي مواد نووية ذات عالقة بتخصيب اليورانيـو
 ٕٔخارجية دوؿ الترويكا األوروبية في توقيعو في طيراف بيف الحكومة اإليرانية ووزراء 

, الذي تضمف تعميؽ إيراف كافة أنشطتيا النووية المتعمقة ٖٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر 
الكامؿ مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لتمبية كؿ بتخصيب اليورانيـو بشكؿ طوعي, والتعاوف 

كاممة وتوضيح كؿ النواقص بشفافية  الوكالة المطالب, وحؿ كؿ المشاكؿ العالقة في نظر
اإليرانية قد اصطدمت في أوائؿ شير  -. وكانت المفاوضات األوروبية ٕالممكنة ومعالجتيا

برفض إيراني صريح لالقتراح األوروبي الداعي إلى الحد مف برنامجيا  ٖٕٓٓآب/أغسطس 
طيراف النووي مقابؿ تقديـ حوافز سياسية واقتصادية وتكنولوجية عديدة تستمر في إعطاء 

                 , ورغـ أف  إيراف ٖالحؽ في معاودة األنشطة النووية في منشآتيا لتحويؿ اليورانيـو في أصفياف
                                                           

1- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, , GOV/2003/75, 10 November 2003,p 4. 
2- Joint statement at the end of a visit to the Islamic Republic of Iran by the Foreign 

Ministers of Britain, France and Germany, Tehran, October 21, 2003, Iran’s Nuclear 

Programme: op,cit, p.p 41- 42. 
3

نتشار بعد صدور قرار مجمس المحافظيف التابع لموكالة الدولية االكما ىددت إيراف باالنسحاب مف معاىدة عدـ  -
إلثبات عدـ سعييا  ٖٕٓٓالذي أميؿ إيراف إلى نياية شير تشريف األوؿ/أكتوبر  ٖٕٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٖٔفي 

وية, وفي حاؿ عدـ التزاميا بذلؾ سيتـ إبالغ مجمس األمف الدولي بذلؾ واحتماؿ فرض إلى إنتاج أسمحة نو 
" ) إذا ازدادت الضغوط عمي أكبر صالحيعقوبات اقتصادية عمييا , وقاؿ المندوب اإليراني لدى الوكالة الدولية " 

سمحة النووية ( ولكنو أشار إلى فيناؾ احتماؿ بوقؼ التعاوف مع الوكالة وانسحاب إيراف مف معاىدة عدـ انتشار األ
. كما ٖٕٓٓ/ٜ/ٗٔانظر: جريدة الحياة,                                                              أف  ) بالده تسعى إلى التوصؿ إلى حؿ سريع وسممي لتسوية األزمة (,

 ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕٓ" في مؤتمر صحفي عقده في طيراف بتاريخ عمي الريجانيىدد كبير المفاوضيف اإليرانييف "
بروتوكوؿ اإلضافي واستئناؼ عمميات التخصيب في حاؿ استخداـ لغة نتشار والاالباالنسحاب مف معاىدة عدـ 

 . ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕٔ, انظر: جريدة الحياة الصادرة بتاريخروبييف بمحاولة إذالؿ اإليرانييف                   ً      القوة ضد إيراف متيما  األو 
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                                                                                  أعمنت رغبتيا في مواصمة المفاوضات مع الترويكا وموافقتيا عمى ذلؾ, إال أن يا أكدت عمى 
تمسكيا بقرارىا القاضي تشغيؿ دورة الوقود النووي الكاممة بما في ذلؾ عممية تخصيب 

 .ٔاليورانيـو وىو الشرط الذي لـ توافؽ دوؿ الترويكا األوروبية عمى قبولو
ي خالؿ يراناإلسموؾ           الحظ أف  النمف خالؿ متابعة المفاوضات بيف إيراف والترويكا األوروبية 

ىي تصميميا القوي عمى استكماؿ  :: األولىمى ركيزتيف أساسيتيفىذه المفاوضات اعتمد ع
ىي رغبتيا الظاىرة في التعاوف واستمرار المفاوضات, وىدفت مف وراء  :يةدورة الوقود, والثان

ذلؾ تجنب األزمة مع المجتمع الدولي بطرؽ عديدة, واعتبار المفاوضات مع الترويكا الخيار 
 .ٕاألفضؿ لكسب الوقت لتطوير برنامجيا النووي

حؿ الدبموماسي لألزمة                                                              الحقيقة أف  الموقؼ األوروبي كاف يقـو عمى ضرورة إعطاء الفرصة لم
 كاف ٕٙٓٓ العاـ نياية النووية اإليرانية دوف التسرع في نقؿ الممؼ إلى مجمس األمف, وحتى

 اإليراني النووي بالممؼ الدفع مسألة في المتحدة الواليات يعارض      ً إجماال   األوروبي االتحاد
 العالقات: مياأى اعتبارات لعدة عقوبات اقتصادية ضدىا لفرض       ً تمييدا   األمف مجمس إلى

, وعدـ دفع منطقة الشرؽ األوسط إلى المزيد مف بيف إيراف واالتحاد األوروبي االقتصادية
ً                                         حالة عدـ االستقرار التي تعاني منيا أصال , لذلؾ ثب تت األطراؼ األوروبية والى حد ما                                      

 مف              يقـو عمى أن و   ً ا  مجموعة دوؿ عدـ االنحياز في مجمس محافظي الوكالة الدولية موقف
نياء الممكف الوصوؿ إلى حؿ تفاوضي لأل                                                 زمة النووية اإليرانية وفؽ صيغة تتضمف وقؼ وا 

األنشطة النووية المحظورة التي تقـو بيا طيراف, كما تحقؽ إليراف مكاسب معينة مقابؿ وقؼ 
                                                                       ويمكف القوؿ إف  التفاعالت الخاصة باألزمة النووية اإليرانية دارت في مساريف  تمؾ األنشطة.

  :ٖفصميف ولكنيما متكامميفمن
داخؿ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, واشتمؿ عمى التعاوف بيف إيراف والوكالة, كما  األول:

اشتمؿ عمى عرض الممؼ النووي اإليراني عمى مجمس محافظي الوكالة بصورة دورية لبحث 
 مدى التطور في إنياء األزمة.

                                                           
فرايـ أسكواليأميمي لنداو -ٔ  .ٜٙص  مرجع سبؽ ذكره,,                  , وا 

 .ٓٛص  ,ابؽسالمرجع ال -ٕ

مرجع  ,ـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىي -ٖ
 .ٛٚٔص ,سبؽ ذكره
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الؿ مفاوضات بيف إيراف ودوؿ الترويكا األوروبية أوروبي ثنائي مف خ –: فإيراني الثانيأما 
    ً                                                                       سعيا  لموصوؿ إلى مخرج لألزمة, وىو المسار الذي تحقؽ مف خالؿ العديد مف التطورات

براـ اتفاؽ باريساليامة, مثؿ: إقناع إيراف بالتوقيع عمى البروتو   .                               كوؿ اإلضافي, وا 
" طرح محمد البرادعيقة الذرية "ومف ناحية أخرى, حاوؿ المدير العاـ لموكالة الدولية لمطا

؛ بحيث  مبادرة موسعة تقـو عمى الدعوة إلنشاء مراكز إقميمية لمقياـ بأنشطة تخصيب اليورانيـو
ال تحتاج كؿ دولة بمفردىا إلنشاء بنية وطنية في ىذا المجاؿ, مما قد يثير المخاوؼ مف 

الفكرة نشأت باألساس في                                                        انتقاؿ ىذه األنشطة إلى االستخدامات العسكرية, ومع أف  ىذه
                                                                                     سياؽ األزمة النووية اإليرانية, إال أن يا سعت لمحصوؿ عمى قبوؿ دولي واسع, وأيدتيا الواليات 
                                                                                المتحدة ؛ غير أف  ىذه الفكرة قوبمت برفض حاد مف جانب العديد مف الدوؿ, حينما عرضت 

الذي انعقد في نيويورؾ في في مؤتمر المراجعة السابع لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية, 
      ُ                                                        . ومف ث ـ  كانت اإلشكالية ىنا تتمثؿ في نشوء حالة مف التناقض بيف ٕ٘ٓٓشير أيار/مايو 

                                        ُ                                              موقفيف متباينيف أوليما: موقؼ إيراف الذي ي صر  عمى أولوية البعد القانوني لممسألة مف حيث 
ما: موقؼ دولي يمزج بيف وثانيي ,التمسؾ بحقيا الكامؿ في تنفيذ عمميات تخصيب اليورانيـو

                                                                                البعديف القانوني والسياسي يقـو عمى أن و بالرغـ مف أف  أنشطة إيراف في مجاؿ تخصيب 
اليورانيـو قد تكوف غير متعارضة مع نصوص معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية مف حيث 

لنووية اإليرانية, مما                                                                      المبدأ, إال أف  الكيفية التي جرت فييا تثير الشكوؾ بشأف حقيقة الدوافع ا
 .األنشطة مف أجؿ إزالة ىذه الشكوؾيتطمب مف إيراف وقؼ ىذه 

ّ                    وكاف ىذا التناقض يخمؽ بدوره إشكالية أخرى, تتمثؿ في أف  تمس ؾ إيراف مف ناحيتيا                                                           
بنصوص معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية كاف ينطوي عمى تجاىؿ لمبعد السياسي لألزمة 

                                                              نوني جامد, ويفتح الطريؽ أماـ حدوث مزيد مف التصعيد, في حيف أف  ويحصرىا في إطار قا
مطالبة الواليات المتحدة ودوؿ الترويكا األوروبية إليراف بوقؼ عمميات تخصيب اليورانيـو 
بالكامؿ كاف ينطوي بدوره عمى قدر مف التعسؼ وغطرسة القوة, لكونو يتناقض مع مبادئ 

                                           عف أن و أثار مخاوؼ العديد مف الدوؿ النووية     ً فضال  ية, معاىدة عدـ انتشار األسمحة النوو 
األخرى التي خشيت مف أف تتعرض ىي األخرى في المستقبؿ لقيود عمى أنشطتيا النووية 
السممية إذا تمكنت الواليات المتحدة بالفعؿ مف إجبار إيراف عمى قبوؿ ىذه الشروط, أو إذا 

 مة العالمية لمنع االنتشار النووي. حاولت أف تجعؿ منيا قاعدة جديدة في المنظو 
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لقد كانت المفاوضات األوروبية مع إيراف طويمة ومعقدة وامتازت بالتباعد في المواقؼ بشأف 
                                                 ً                             مسألة إيقاؼ عمميات تخصيب اليورانيـو التي كانت سببا  في حدوث قدر كبير مف التوتر 

ريف إلى استخداـ أساليب              ً                                           والتصعيد خصوصا  مع لجوء أطراؼ األزمة المباشريف وغير المباش
الترغيب والترىيب لمتأثير عمى سير عممية التفاوض التي تدور بيف إيراف والترويكا األوروبية, 

        ً                         ولكف أيضا  لمحيمولة دوف الوصوؿ مف  ؛              ً                                وىو ما كاف سببا  ليس فقط في تعقيد عممية التفاوض
لمفاوضات الماراثونية خالليا إلى نتيجة حاسمة لتسوية األزمة النووية, ومع ذلؾ استمرت ا

 , بيف إيراف والترويكا واألوروبية بغية االتفاؽ عمى وقؼ إيراف لعمميات تخصيب اليورانيـو
, وأشارت  وأكدت إيراف منذ البداية عمى رفضيا ألي اقتراح بالوقؼ التاـ لتخصيب اليورانيـو

المشروعة في إطار معاىدة                                                        ً          إلى أن يا تتوقع مف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية اعترافا  بحقوقيا 
 .الوقود النوويعدـ انتشار األسمحة النووية بما في ذلؾ امتالؾ تكنولوجيا دورة 

حينما أعمنت  ٕٗٓٓوقد تبمورت مالمح اتفاؽ باريس في منتصؼ شير تشريف األوؿ/أكتوبر 
ـ                                                                            األطراؼ األوروبية خالؿ اجتماع لمجموعة الدوؿ الثماني الصناعية الكبرى أن يا ستقد

, ومف ضمف ىذه المقترحات بدء  مقترحات جديدة إليراف لكي توقؼ أنشطة تخصيب اليورانيـو
محادثات بيف طيراف وواشنطف حوؿ إقامة عالقات سياسية في المستقبؿ, وتوقيع اتفاقية 

 .ٔتجارية كبيرة مع أوروبا, وضماف حصوليا عمى الوقود النووي مف روسيا
مييا " مفاوضات المحظة األخيرة " توصؿ الجانباف                        ُ      وفي ضوء المفاوضات التي أ طمؽ ع

إلى اتفاؽ مبدئي لتسوية األزمة  ٕٗٓٓاألوروبي واإليراني في أوائؿ تشريف الثاني/نوفمبر 
                                                                           ّ   بيدؼ تجنب إحالة ممؼ إيراف النووي إلى مجمس األمف الدولي, وبموجب ىذا االتفاؽ تجم د 

وي وتخصيب اليورانيـو لحيف التوصؿ إلى إيراف جميع األنشطة المتعمقة بإنتاج الوقود النو 
اتفاؽ نيائي مع االتحاد األوروبي حوؿ مجموعة مف الحوافز االقتصادية والتكنولوجية التي 
ستمنح ليا مقابؿ التخمي عف أنشطتيا التي تثير القمؽ بشأف قياـ طيراف بإنتاج السالح 

 .ٕالنووي

                                                           
, مرجع أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -ٔ

 .ٜٕٕص ,سبؽ ذكره

ف التفاؽ مبدئي حوؿ وقؼ تخصيب اليورانيـو دوف تحديد سقؼ زمني" جريدة إيراف واالتحاد األوروبي يتوصال" -ٕ
 . ٕٗٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٛ, تاريخ ٜٚٚٗالشرؽ األوسط العدد 
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 ٕٗٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٘ٔفي  وبالفعؿ تمكف الجانباف مف الوصوؿ إلى اتفاؽ نيائي
, السيما ٔبعد أف وافقت إيراف عمى كؿ النقاط التي تضمنيا االتفاؽ الذي صاغو الجانباف

موافقتيا عمى تعميؽ نشاطاتيا في تخصيب اليورانيـو خالؿ فترة التفاوض عمى اتفاؽ التعاوف 
 .ٕطويؿ المدى مع األوروبييف

والت مف المفاوضات بيف إيراف والترويكا األوروبية, وقد أعقب توقيع اتفاؽ باريس عدة ج
               ً  لة النووية, خاصة  أوكانت إيراف قبيؿ كؿ جولة تؤكد عمى ثوابت الموقؼ اإليراني مف المس

                                          ً                                          فيما يتعمؽ بحقيا في تخصيب اليورانيـو وغالبا  ما تيدد الجانب األوروبي بإنياء المفاوضات 
 .  ٖيتحقؽ خالؿ ىذه المحادثات                                       معو إذا خمصت إلى أن و ليس ىناؾ أي تقدـ

                        ً                          ً                                وقد تضمف اتفاؽ باريس عددا  مف البنود التي شكمت أساسا  لتسوية األزمة النووية اإليرانية 
                                                                                 جاء في مقدمتيا أف  الجانبيف األوروبي واإليراني يكرراف التزاميما بمعاىدة عدـ انتشار 

ب ىذه المعاىدة, والتي يجب األسمحة النووية, ويعترؼ الجانب األوروبي بحقوؽ إيراف بموج
                                                                     ً             أف تمارسيا بالتوافؽ مع التزاماتيا األخرى التي تنص  عمييا المعاىدة, خاصة  الواردة في 
                                                                                 المادة الثانية مف المعاىدة, حيث أكدت إيراف أن يا ال تسعى ولف تسعى إلى امتالؾ السالح 

                                   رية, وأن يا ستمتـز بالتنفيذ الطوعي النووي, وتمتـز بالتعاوف الكامؿ مع الوكالة الدولية لمطاقة الذ
 .ٗلمبروتوكوؿ اإلضافي لحيف التصديؽ عميو

                                                           
أثار توقيع اتفاؽ باريس ردود فعؿ غاضبة بيف النواب اإليرانييف المحافظيف حيث شبيوه باتفاؽ " أوسمو" المبـر  -ٔ

", فيما دافع األميف العاـ بر في إيراف بمثابة " خيانة     ُ   الذي أ عت ٖٜٜٔئيمييف في العاـ بيف الفمسطينييف واإلسرا
" عف االتفاؽ أماـ حسن روحانيلممجمس األعمى لألمف القومي اإليراني ومسؤوؿ الممؼ النووي اإليراني آنذاؾ " 

تفاؽ طويؿ المدى إلى طريؽ               ً                                                         البرلماف, مؤكدا  أف  طيراف ستستأنؼ التخصيب إذا ما وصمت المفاوضات بشأف اال
 .  ٕٗٓٓ/ٔٔ/ٚٔ, انظر : جريدة السفير المبنانية بتاريخ مسدود

" يا االقتصادية تبدأ الشير المقبؿ                              ً                                           " إيراف تبمغ وكالة الطاقة رسميا  تعميقيا تخصيب اليورانيـو , ومفاوضات المزا -ٕ
 . ٕٗٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٘ٔ  ,ٜٗٛٗجريدة الشرؽ األوسط , العدد 

مرجع  ,أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " -ٖ
          ً                                                                       , انظر أيضا  : " إيراف تؤكد تصميميا عمى إنتاج الوقود النووي وتيدد بإعادة النظر في ٖٕٙ, صسبؽ ذكره

 .  ٕ٘ٓٓآذار/مارس  ٖٕمحادثاتيا مع األوروبييف" جريدة الشرؽ األوسط , تاريخ 
4- “Paris Agreement” between the Islamic Republic of Iran and France, Germany and 

the United Kingdom, with the support of the High Representative of the European 

Union, Iran’s Nuclear Programme: A Collection of Documents, Presented to 

Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by 
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وفي خطوة لبناء المزيد مف الثقة مع المجتمع الدولي التزمت إيراف في اتفاؽ باريس بمواصمة 
عادة المعالجة خاصة تماإليقاؼ الطوعي ألنشطتيا النووية المتعمقة بتخصيب الي ؾ                                 ورانيـو وا 

ع واستيراد أجيزة الطرد المركزي ومكوناتيا, بما في ذلؾ تجميع أو تركيب أو المتعمقة بصن
, أو بناء وتشغيؿ أي  اختبار أو تشغيؿ ىذه األجيزة, وعدـ القياـ بأي عممية لفصؿ البموتونيـو
, وجميع التجارب أو عمميات اإلنتاج في أية منشأة لفصؿ وتحويؿ  منشآت لفصؿ البموتونيـو

, وأف ي قـو الجانب اإليراني بإبالغ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بيذا اإليقاؼ اليورانيـو
الطوعي, ويدعوىا لمتحقؽ والتفتيش, وأف يتـ اإليقاؼ في وقت يتيح لموكالة الدولية أف تتأكد 

          , ومف ثـ  ٕٗٓٓمنو قبؿ انعقاد اجتماع مجمس محافظي الوكالة في تشريف الثاني/نوفمبر 
ؿ فترة استمرار المفاوضات بيف إيراف والترويكا األوروبية عمى أساس يستمر ىذا اإليقاؼ خال
 .ٔاتفاؽ مقبوؿ مف الطرفيف

    ّ يعد                                                                                كما ينص اتفاؽ باريس في أحد بنوده عمى أف  الجانب األوروبي يعترؼ بأف  ىذا اإليقاؼ 
ً      ً                                        ً        ً                 إجراء  طوعيا  لبناء الثقة مف جانب إيراف, وليس التزاما  قانونيا  عمييا, ويعتبر ى ذا النص بالغ     

                                                                      ً      األىمية مف المنظور اإليراني لتوصيؼ عممية اإليقاؼ بدقة, بحيث يتضح منو صراحة  أف  
مع التأكيد عمى  -توقيتو ومداه  -                                                      اإليقاؼ تـ  بمبادرة مف جانب إيراف وىي صاحبة القرار فيو 

استمرار اإليقاؼ                             ...!. ويشير االتفاؽ إلى أف  ٕ                                              أن و لـ ولف يتحوؿ إلى التزاـ قانوني دائـ عمييا
                                                                            ً       ً  أثناء فترة إجراء المفاوضات الرامية لموصوؿ إلى اتفاؽ طويؿ المدى  سوؼ يكوف أمرا  أساسيا  
يراف توافؽ                                                                                        لمواصمة العممية بأسرىا, وفي إطار ىذا اإليقاؼ, فإف  دوؿ الترويكا األوروبية وا 

رتيبات طويمة المدى, عمى مفاوضات بغية الوصوؿ إلى اتفاؽ مقبوؿ بصورة متبادلة بشأف الت
                                                                                  وسوؼ يوفر ىذا االتفاؽ ضمانات إيجابية بأف  البرنامج النووي اإليراني يندرج بالكامؿ في 

والتكنولوجي  إطار األغراض السممية, كما سيوفر االتفاؽ ضمانات قوية بشأف التعاوف النووي
اب ودعوة إيراف إلى                            ً                    . كما تضمف اتفاؽ باريس بنودا  تتعمؽ بمكافحة اإلرىواالقتصادي واألمني

                                                                                                                                                         
Command of Her Majesty January 2005, Published by TSO (The Stationery Office) 

and available from: Online www.tso.co.uk/bookshop, p 152. 
1- “Paris Agreement” between the Islamic Republic of Iran and France, Germany and 

the United Kingdom, with the support of the High Representative of the European 

Union, op.cit, p 152. 
مرجع  ,الصعبة ومخاطر التصعيد" أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية -ٕ

 .ٖٕٓص ,سبؽ ذكره

http://www.tso.co.uk/bookshop
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االنضماـ إلى جماعة الخبراء التابعة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية بشأف المناىج المتعددة 
, وبموجب ىذا االتفاؽ يتـ تنظيـ اجتماع ٔاألطراؼ الخاصة بدورة الوقود النووي وغير ذلؾ

ديسمبر األوؿ/ لمجنة تسيير لالتفاؽ عمى بدء المفاوضات في النصؼ األوؿ مف كانوف
والتكنولوجية والنووية,  , وسوؼ تتشكؿ لجاف عمؿ بشأف األمور السياسية واألمنيةٕٗٓٓ

عمى أف تجتمع لجنة التسيير المذكورة مرة أخرى في غضوف ثالثة أشير لتمقي تقارير لجاف 
                                                    ً                         العمؿ بشأف التقدـ الذي أحرزتو في مياميا, ولمتحرؾ قدما  نحو بمورة مشروعات و/أو 

 ف تنفيذىا كمقدمة التفاؽ شامؿ.إجراءات يمك
وأبرز ما تضمنو اتفاؽ باريس ىو اعتراؼ االتحاد األوروبي بحقوؽ إيراف النووية بموجب 

                          ً      ً                          وىذا االعتراؼ كاف يمثؿ مطمبا  رئيسا  مف المنظور اإليراني ألن و  ٕمعاىدة عدـ االنتشار
تتيحو المادة الرابعة  االعتراؼ بحؽ إيراف في االستفادة مما –مف بيف ما يتضمف  –يتضمف 

نتاج واستخداـ الطاقة النووية                                                                                 مف المعاىدة مف حقوؽ لمدوؿ األعضاء في تنمية بحوث وا 
                                                      ير أتـ  تبادؿ ممكف لممعدات والمواد والمعمومات العممية يسلألغراض السممية, مع التعيد بت

ة تخصيب والفنية الستخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية, وىو ما يتضمف أنشط
, وكانت ٖاليورانيـو باعتبارىا واحدة مف عناصر استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية

                                                           
1
- “Paris Agreement” between the Islamic Republic of Iran and France, Germany and 

the United Kingdom, with the support of the High Representative of the European 

Union, op.cit, p.p 152-153. 
إلى أف يقـو مجمس المحافظيف التابع لموكالة الدولية بإصدار قرار في تشريف أفضى اتفاؽ باريس  -ٕ

ُ                                                                                  ي قر فيو بأف  وقؼ تخصيب اليورانيـو الذي قامت بو طيراف ىو خطوة لبناء الثقة وال تترتب  ٕٗٓٓالثاني/نوفمبر 
بالتخصيب في حاؿ  عميو التزامات قانونية, وىو مكسب ميـ إليراف كونو أعطى اإليرانييف فرصة إلعادة العمؿ

فشؿ المفاوضات الجارية, كما أعطى اتفاؽ باريس طيراف فرصة ألف تقـو بإنتاج مسحوؽ تترافموريد اليورانيـو 
"UF4   الضروري إلنتاج اليورانيـو المخصب مف دوف أف يتعارض مع قرار التعميؽ  عمما أف  ىذا المسحوؽ "                                                                                         

% وتشكؿ المرحمة ما قبؿ األخيرة في تخصيب ٓٚانيـو بنسبة ينتج مف الكعكة الصفراء وىي مادة تتضمف اليور 
" ليدخؿ مباشرة إلى أجيزة الطرد المركزي لمحصوؿ UF6اليورانيـو مباشرة قبؿ إنتاج غاز ىكسافموريد اليورانيـو "

عمى يورانيـو مخصب يستخدـ في المفاعالت النووية المدنية والسالح الذري, كما أخرج اتفاؽ باريس محطة 
 مرجع سبؽ ذكره. ير النووية مف االتفاؽ  انظر : ىادي الموسوي,بوش

مرجع  ,أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -ٖ
 .ٖٕٓص ,سبؽ ذكره
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موافقتيا المبدئية عمى تعميؽ أنشطتيا  ٕٗٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٗٔإيراف قد أعمنت في 
, وقامت في الوقت نفسو بتسميـ الوكالة الدولية ل مطاقة النووية المتعمقة بتخصيب اليورانيـو

                                                                                  الذرية رسالة أكدت فييا موافقتيا عمى تعميؽ أنشطة تخصيب اليورانيـو إال أف  المسؤوليف 
                   ً                                                           اإليرانييف أكدوا دوما  عمى أف  إيراف سوؼ تستمر في تعميؽ تخصيب اليورانيـو مادامت 
                                                           ً                  المحادثات جارية مع االتحاد األوروبي, وتضمف الموقؼ اإليراني شرطا  ينص عمى أف  وقؼ 

خصيب ىو وقؼ مؤقت, مع ضرورة التفريؽ بيف أنواع عمميات التخصيب, وطالبت إيراف الت
   ً                                                                          أيضا  بجدوؿ زمني لمتوصؿ لصيغة نيائية التفاؽ التعاوف مع االتحاد األوروبي, لكف ىذه 
                                                                             الشروط اإليرانية كانت تعني في جوىرىا تفريغ االتفاؽ مف محتواه, فيي تعني أف  وقؼ 

                                                        ؤقت وجزئي ومشروط, في حيف أف  المطالب األوروبية واألمريكية التخصيب ىو مجرد وقؼ م
ً       ً                       والدولية كانت تشدد عمى أف يكوف الوقؼ شامال  وكامال  ودائما , لذلؾ فإف  المفاوضات        ً                                         

اإليرانية وصمت إلى حافة االنييار بسبب الخالفات بشأف مدى شمولية عممية  –األوروبية 
, تعميؽ برامج التخصيب ومدة التعميؽ,  إذ طالبت إيراف باقتصار التعميؽ عمى غاز اليورانيـو

, كما  بينما رفضت تعميؽ المراحؿ األخرى مف اإلنتاج وبالذات عمميات إنتاج بودرة اليورانيـو
      ً  ( جيازا  ٖٓ                                                          ً           طالبت طيراف بأف يكوف التعميؽ لمدة ستة أشير فقط, وطالبت أيضا  استثناء )

عمميات التخصيب مف اتفاؽ تعميؽ ىذه األنشطة مف أجيزة الطرد المركزي التي تستخدـ في 
 ألسباب فنية.

ً           فمـ يطالب فقط بأف يكوف وقؼ التخصيب دائما  وشامال , بؿ طالب  الجانب األوروبيأما        ً                                       
   ً                                                                          أيضا  بضرورة تفكيؾ إيراف لمنشآت تخصيب اليورانيـو بالكامؿ, ورفض بشدة طمب إيراف 

وىدد بنقؿ الممؼ النووي اإليراني إلى استثناء بعض أجيزة الطرد المركزي مف التعميؽ, 
                                                        ً                           مجمس األمف إذا لـ تمتـز إيراف بتجميد تخصيب اليورانيـو وفقا  لما نص عميو اتفاؽ باريس, 

لمتوقيع النيائي  ٕٗٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٜٕومنح الجانب األوروبي إيراف ميمة حتى 
ال فإف  االتحاد األوروبي لف يوقؼ إحالة  الممؼ النووي اإليراني إلى مجمس                                                    عمى االتفاؽ, وا 

األمف, ولـ يتمكف الجانباف األوروبي واإليراني مف التغمب عمى الفجوة في المواقؼ إال عقب 
                ً               ( جياز طرد مركزيا , وىو ما أتاح ٖٓموافقة طيراف عمى سحب طمبيا الخاص باستثناء )

, األمر الذي ٕٗٓٓفمبرتشريف الثاني/نو  ٕٛف في التوقيع عمى االتفاؽ النيائي بيف الجانبي
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 ٕ٘ٓٓإيرانية منذ شير كانوف الثاني/يناير  – ّ                                       مي د الطريؽ بعد ذلؾ لبدء مفاوضات أوروبية 
 .  ٔمف أجؿ الوصوؿ إلى اتفاقات تفصيمية عمى أساس مرجعية اتفاؽ باريس لمتعاوف الشامؿ

 ,وية اإليرانية                                                                      ويمكف وصؼ اتفاؽ باريس بأن و كاف ركيزة أساسية في جيود تسوية األزمة النو 
           ً                                                                     حيث ساعد أوال  عمى الخروج مف أزمة الميمة الزمنية التي حددىا القرار الصادر عف مجمس 

               ً                   , كما ساعد ثانيا  في إعطاء األمؿ في ٕٗٓٓمحافظي الوكالة الدولية إليراف في أيموؿ 
الوصوؿ إلى تسوية لألزمة مف خالؿ المفاوضات بيف إيراف والترويكا األوروبية الخاصة 

                                                                           ً         الترتيبات التفصيمية لتنفيذ ىذا االتفاؽ التي كانت معظـ األطراؼ تعوؿ عمييا كثيرا  لموصوؿ ب
                                                                                 إلى مخرج مقبوؿ لمجميع مف ىذه األزمة, غير أف  احتواء اتفاؽ باريس عمى اختالالت ىيكمية 
                                                                                  في نصوصو وفي مواقؼ أطرافو كاف يدفع منذ البداية لالعتقاد بأن و مف الصعب إنياء األزمة
مف خاللو, وربما كاف االختالؿ الرئيس ىنا يتمثؿ في التناقض الحاد في مواقؼ الطرفيف 

                               : أف  جوىر االتفاؽ كمو يقـو عمى كاف يرىبشأف مسألة تخصيب اليورانيـو فالجانب األوروبي 
صفقة تقبؿ بموجبيا إيراف وقؼ أنشطة تخصيب اليورانيـو بصورة كاممة وشاممة ونيائية, في 

                                                                       وليا عمى مكاسب اقتصادية وتجارية وفنية وسياسية وأمنية في حيف أف  الجانب مقابؿ حص
                                                                    ً        ً      اإليراني كاف يرى: أف  اتفاقو مع الترويكا األوروبية يجب أف يتضمف اعترافا  أوروبيا  بحؽ 
إيراف في تخصيب اليورانيـو وفي ممارسة ىذا الحؽ, وكاف مف شأف ىذا التناقض في 

ـ في نياية المطاؼ أف تنيار المفاوضات بيف الجانبيف بسبب المواقؼ أف جعؿ مف المحت
                                                           ً       ً        إصرار الجانب اإليراني عمى مواصمة عمميات التخصيب باعتبارىا حقا  مسموحا  إليراف 
ولغيرىا مف الدوؿ األعضاء في معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية في إطار االستخدامات 

                                 ُ         ي انييار الجيود الدبموماسية التي ب ذلت عمى السممية لمطاقة النووية, األمر الذي تسبب ف
مدى ما يقارب عاـ كامؿ لتسوية األزمة, وقد تضافر ىذا االنييار مع عدد مف التطورات 

      ً               " رئيسا  إليراف ليساعد محمود أحمدي نجاداليامة األخرى, مثؿ : انتخاب المحافظ المتشدد " 
في  نجاد", حيث أضاؼ انتخاب " ٕانيةذلؾ في حدوث مزيد مف التصعيد لألزمة النووية اإلير 

المزيد مف التعقيد عمى مسار المفاوضات التي كانت جارية بيف  ٕ٘ٓٓتموز/يوليو  ٗٔ
                                                           

مرجع  ,ومخاطر التصعيد" أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة -ٔ
 .ٕٖٕص ,سبؽ ذكره

 .ٖٕٛص ,بؽاسالمرجع ال -ٕ
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يراف خاصة  وأف  الحكومات األوروبية كانت ترغب بفوز الرئيس                               ً                                               الترويكا األوروبية وا 
واقعية في التعامؿ                          " كونيا تعتقد بأن و أكثر عمي أكبر ىاشمي رفسنجانياإلصالحي السابؽ "

جعؿ األمر أكثر  نجاد"                                                               مع أزمة الممؼ النووي اإليراني ويمكف عقد تسوية معو, إال أف  فوز " 
صعوبة عمى دوؿ الترويكا األوروبية ودعـ قبضة المتشدديف عمى الحكومة اإليرانية, 

          ني, وأن و عف عـز حكومتو استئناؼ البرنامج النووي اإليرا نجاد"    ً                   خصوصا  مع إعالف الرئيس " 
 . ٔغير ميتـ ألي تقارب مع الواليات المتحدة األمريكية

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
1-Mark Leonard, Crunch-time on Iran: Five ways out of a nuclear crisis, Centre for 

European Reform, London, July 2005, p 1.  
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ذاؾفرعذاؾثاؾث

ذادلوؼفذاألؿرقكيذؿنذادلفاوضاتذبنيذإقرانذواؾرتوقكاذاألوروبوة
 

تتابع المفاوضات الدائرة بيف الجانبيف األوروبي  جورج بوش"مريكية برئاسة "ظمت اإلدارة األ
دعميا التفاقية باريس بيف إيراف ودوؿ الترويكا  ٕ٘ٓٓباط/فبراير واإليراني وأبدت في ش

األوروبية مف خالؿ التمميح بتسييؿ دخوؿ إيراف في عضوية منظمة التجارة العالمية, وتوفير 
قطع الغيار الالزمة لتعمير أسطوؿ الطيراف المدني اإليراني إضافة إلى العروض التجارية 

استمرت بإطالؽ تيديدات ضد إيراف بيف الحيف واآلخر في  "بوش                , إال أف  إدارة "ٔاألخرى
                                                                                       ً  حالة عدـ امتثاليا لممطالب الدولية بشأف وقؼ أنشطتيا النووية, غير أن يا لـ تكف واثقة تماما  
مف قدرتيا عمى حشد اإلجماع الدولي الالـز لنقؿ الممؼ النووي اإليراني إلى مجمس األمف 

اإليرانية وظمت متخوفة بشكؿ خاص  –ات األوروبية الدولي, حتى في حالة فشؿ المفاوض
مف الموقؼ األوروبي الذي قد ال يتجاوب مع الموقؼ األمريكي لمتصعيد في مواجية إيراف 

 حتى في حالة وصوؿ المفاوضات إلى طريؽ مسدود.
" كونداليزا رايسأعمنت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة "  ٕ٘ٓٓوفي منتصؼ نيساف/أبريؿ 

واشنطف ستعطي فرصة لمجيود الدبموماسية الجارية لتسوية األزمة النووية اإليرانية حتى      أف  
                            ً                                                   الصيؼ, ثـ تجري بعد ذلؾ تقييما  ليذه الجيود لمتأكد مف أف  طيراف ال تيدؼ إلى تطوير 

                ّ                 " وقتذاؾ بأف  تبن ي أي خيارات غير رايس"السالح النووي مف وراء أنشطتيا النووية, وأقرت 
                                                            ً                اسية في مواجية إيراف ينطوي عمى بعض المخاطر االقتصادية, استنادا  إلى أف  إيراف دبموم

                                              ً                                       تعتبر المنتج الثاني لمبتروؿ في منظمة أوبؾ, نظرا  الرتفاع أسعار النفط الخاـ إلى مستويات 
 .ٕقياسية

عديد اإليرانية في ال –     ُ                                                        وقد أ ثيرت مسألة مشاركة الواليات المتحدة في المفاوضات األوروبية 
مف المناسبات, وكانت إثارة ىذه المسألة عائدة إلى شيوع بعض التكينات في وسائؿ اإلعالـ, 

                                                           
1
 -Anthony Wanis -St. John , Nuclear Negotiations: Iran, The  EU (and the US) , 

American University, School of Interactional Service, august 2007.p.p 8-9. 
مرجع , التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف -ٕ

 .ٖٕٛص ,سبؽ ذكره
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                                                                           ومف جانب بعض أطراؼ األزمة, بأف  مشاركة اإلدارة األمريكية في المفاوضات يمكف أف 
ذه تساعد عمى الوصوؿ إلى نتائج إيجابية, كما يمكف أف تساعد عمى تحقيؽ تقدـ أكبر في ى

 .اتالمفاوض
                                                                                   وعمى الرغـ مف أف  ىذه الفكرة كانت مرفوضة بدرجة كبيرة مف الجانبيف األمريكي واإليراني, 

" في بعض الفترات مف إعالف استعداد جورج بوش"                                  إال أف  ذلؾ لـ يمنع الرئيس األمريكي 
إدارتو لممشاركة في المفاوضات لممساعدة في دفعيا إلى األماـ, وىو ما رحبت بو الحكومة 

                                                        , إال أف  المحصمة اإلجمالية ليذه المسألة لـ تصؿ إلى نتيجة ٔيرانية بصورة متحفظةاإل
إيجابية بشأف المشاركة األمريكية, فيما كاف يعكس عمؽ التوترات والخالفات فيما بيف 

ذالجانبيف األمريكي واإليراني.

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
الواليات المتحدة مستعدة لالنضماـ إلى مفاوضي      أف   "زا رايسكوندولي"  السابقة أعمنت وزيرة الخارجية األميركية -ٔ

في مفاوضاتيـ مع الممثميف اإليرانييف لبحث مستقبؿ البرنامج النووي اإليراني, شريطة أف تعمف  األوروبيةالترويكا 
عادة معالجة الوقود النووي المستنفد لدي, استئنافيا تعميؽ برنامج تخصيبيا النووي           ً إيراف فورا   يا قالت         غير أن  , يا                                         وا 

خيار مواصمة برنامجو النووي بصورة متحدية  إتباع" إف قرر       ً غاليا                             ً النظاـ اإليراني "سيدفع ثمنا                  في المقابؿ إف  
رادة المجتمع الدولي  .ٕٙٓٓأيار/مايو  ٖٔ, وكالة الصحافة الفرنسية, بتاريخ                               لقرارات وا 
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ذاؾفرعذاؾرابع

ذوةذادلقرتحاتذاألوروبوةذحللذاألزؿةذاؾنووقةذاإلقراـذ
 

بدأت إيراف بتوجيو انتقادات إلى الجانب األوروبي عمى البطء  ٕ٘ٓٓفي أواخر آذار/مارس 
الشديد في المفاوضات وعدـ تقديمو أي عرض ممموس ومحدد المعالـ بشأف المزايا 
                                ُ                                               االقتصادية التي كاف مف المقرر أف ت منح إليراف بموجب اتفاؽ باريس ورأت إيراف في ذلؾ 

األوروبية في أواخر  -األوروبي, وكانت جولة المفاوضات اإليرانية  مماطمة مف الجانب
حاسمة في الوصوؿ إلى اتفاؽ يتضمف قياـ دوؿ الترويكا األوروبية بإعداد  ٕ٘ٓٓأيار/مايو 

مقترحات تفصيمية لطيراف في ضوء اتفاؽ باريس وأصبح األمر يتوقؼ عمى مضموف ما 
ات القادمة, وىو ما ستحدد عمى أساسو الموقؼ سيقدمو الجانب األوروبي في جولة المفاوض

.أاإليراني مف مس  لة الوقؼ الكامؿ والدائـ والنيائي لعمميات تخصيب اليورانيـو
 "سوالنا " خـافيـيرو الثالث األوروبيػة الدوؿ خػارجػيػة وزراء التػقى ٕ٘ٓٓأيار/مايو  ٕ٘ وفي

جنيؼ  في روحاني" "حسن برئاسة يرانياإل بالوفد األوروبي لالتحػاد الخػارجية السياسة منسؽ
 مقترحات يقدموف سوؼ األوروبي واالتحػاد الثالث األوروبية الدوؿ     أف   عمى      ً جميعا   واتفقوا
 تموز/يوليو نياية في وذلؾ إيراف مع األجؿ طويؿ تعاوف اتفاؽ عقد بشأف وشاممة جامعة
 والدوؿ األوروبي االتحاد قاـ ذلؾ عمى وبناء ,ٕٔ٘ٓٓآب/أغسطس بداية في أو ٕ٘ٓٓ

, ٕٕ٘ٓٓ آب/أغػسطس ٘ في إيراف إلى األجؿ طويؿ التفاؽ إطار بتقديـ الثػالث, األوروبيػة
                                                                                         إال أن و وقبيؿ انعقاد الجولة المقررة اندلعت أزمة بيف الجانبيف األوروبي واإليراني بعد مطالبة 

صرت إيراف , حيث إٔ٘ٓٓآب/أغسطس  ٚدوؿ الترويكا األوروبية إرجاء المفاوضات إلى 
                                                                          عمى الموعد المحدد في األوؿ مف آب/أغسطس وىددت بأن يا سوؼ تستأنؼ أنشطة تحويؿ 
اليورانيـو في منشأة أصفياف النووية ما لـ يتـ االلتزاـ بالموعد, مما أدى إلى نشوب أزمة 
عنيفة, إذ رفض مسؤولو الترويكا األوروبية ىذا التيديد اإليراني, واعتبروا قياـ طيراف 

تئناؼ أنشطتيا النووية خطوة غير إيجابية لممفاوضات, وربما تدفع الجانب األوروبي إلى باس
التجاوب مع المطمب األمريكي الداعي إلى نقؿ الممؼ النووي اإليراني إلى مجمس األمف 

                                                           
1
- Anthony Wanis -St. John, op.cit.p.p 8-9. 

 .ٕ٘ٓٓ/ٛ/ٚ اإليرانية, بتاريخ (الشرؽ) حيفة شرؽص -ٕ



458 
 

لفرض عقوبات عمى طيراف, وبدأت إيراف بالفعؿ في عممية تحويؿ اليورانيـو في منشأة 
 تحويؿ نشاطات باستئناؼ بقرارىا المتعمؽ الذرية لمطاقة الدولية كالة, وأبمغت الو ٔأصفياف
 األحمر عف والشمع األختاـ, نزع لموكالة طمبيا وتضمف أصفياف, مفاعؿ في اليورانيـو
 إلى بالتوجو دعوة ليـ ووجيت إيراف, في الموجوديف الوكالة مفتشي بإشراؼ أصفياف منشآت
, بينما ٕالدولية بالشرعية التزاميا إظيار عمى منيا   ً صا  حر  األختاـ بنزع محضر وعمؿ الموقع

( صفحة ٖٗقدمت دوؿ الترويكا األوروبية مقترحاتيا التفصيمية في صورة وثيقة مؤلفة مف )
 جميع إليو تسعى الذي لالتفاؽ المحتممة العناصر لكؿ مفصؿ بشكؿ اإلنجميزية بالمغة مكتوبة

 قػد األوروبي واالتحػاد الثػالث األوروبيػة الدوؿ     أف   ىإل التنويو يمـز الصدد ىذا وفي األطراؼ,
 جانب مف طرحت قد كانت التي الموضوعات مف      ً كثيرا   واعتبارىـ حسبانيـ في وضعوا

وبموجب ىذه المقترحات تعترؼ دوؿ الترويكا األوروبية بحقوؽ إيراف  .ٖاإليرانييف المفاوضيف
نتاج واستخداـ بموجب المادة الرابعة مف معاىدة عدـ انتشار ا                                            ألسمحة النووية لتطوير بحوث وا 

المعاىدة, بما في ذلؾ حقوؽ ىذه الطاقة النووية دوف تمييز, وبالتوافؽ مع التزاماتيا بموجب 
إيراف في برنامج لتوليد طاقة نووية مدنية في مجاؿ بحوث وتوليد الطاقة النووية المدنية 

دوؿ الترويكا األوروبية رغبتيا في مساندة بصورة تتوافؽ مع احتياجاتيا مف الطاقة, وتعمف 
                                                 ً                         ً             إيراف لتطوير برنامج نووي آمف وقابؿ لمبقاء اقتصاديا , كما تدعـ بالكامؿ تعاونا  طويؿ المدى 

 في المجاؿ النووي بيف إيراف وروسيا.

                                                           
1

                                     ً                                        أصدر مجمس محافظي الوكالة الدولية قرارا  عبر فيو عف قمقو إزاء قياـ إيراف بإبالغ  ٕ٘ٓٓ/ٛ/ٔٔبتاريخ  -
                                                   بأن يا قررت استئناؼ أنشطة تحويؿ اليورانيـو في مصنع  ٕ٘ٓٓالوكالة الدولية في األوؿ مف آب/أغسطس 

زاء تقرير بتحضير اليورانيـو لممرحمة  ٕ٘ٓٓآب/أغسطس  ٛ                                        المدير العاـ لموكالة بأف  إيراف بدأت في                     أصفياف وا 
زالة األختاـ في  آب/أغسطس عنو, وطالب المجمس إيراف بتصحيح  ٓٔ                                                  األولى مف العممية في ىذا المصنع, وا 

المجمس إيراف عمى                                                                                 الوضع الناجـ عف ىذه التطورات وضرورة إفساح المجاؿ أماـ مباحثات إضافية , كما حث  
إعادة التعميؽ الكامؿ لكؿ أنشطة التخصيب, بما يشمؿ إنتاج المواد الممقمة حتى خالؿ التجارب أو اإلنتاج في 
                                                             ً                                           مصنع تحويؿ اليورانيـو عمى نفس األساس الطوعي وغير الممـز قانونيا , والسماح لممدير العاـ بإعادة األختاـ التي 

 . ٕ٘ٓٓ/ٛ/ٖٔالشرؽ األوسط الصادرة بتاريخ  ُ                            أ زيمت عف المصنع , انظر جريدة

واالستراتيجية,  السياسية الدراسات مركز التغيير, حدود:  نجاد عيد في اإليرانية الخارجية السياسة راشد, سامح -5
 . ٓٚٔص ,ٕ٘ٓٓ تشريف األوؿ/أكتوبر ,ٕٙٔ الدولية, العدد السياسة مجمة

 .ٕ٘ٓٓ/ٛ/ٚ اإليرانية, بتاريخ (الشرؽ) صحيفة شرؽ -ٖ
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ً                                                                    وبناء  عمى ما تقدـ سنتناوؿ فيما يمي أبرز بنود المقترحات األوروبية المقدمة  يراف والرد إل    
ذاني عمى ىذه المقترحات.اإلير 

ذ ذبتارقخ ذإقران ذإىل ذادلقدؿة ذاألوروبوة ذادلقرتحات ذبنود ذأبرز ذ: ذأوالذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ذ آب/أغدطسذذ5ذ

ذ.2005

موافقة االتحاد األوروبي عمى تطوير عالقات ثقة وتعاوف مع إيراف لمحفاظ عمى السالـ  -
 واالستقرار الدولييف.

النووي محصور فقط بأىداؼ                                                  مطالبة إيراف بتقديـ ضمانات موضوعية بأف  برنامجيا -
 سممية.

يا النووية لألغراض اعتػراؼ الدوؿ األوروبيػة بحؽ إيراف الكامؿ في امتالؾ التكنولوج -
 .االنتشار النووي عدـينسجـ مع نصوص معاىدة  السممية, بما

مف مػوافػقػة دوؿ التػرويكا األوروبيػة عمى تأييػد الضمانات التي اشتمؿ عمييا قرار مجمس األ -
 .المعطاة لمدوؿ غير المالكة لمسالح النووي ٜٜ٘ٔرقـ 

 .دعـ دوؿ التػرويكا األوروبيػة إلخػالء منطقة الشػرؽ األوسط مف األسمحة النووية -
ػوؿ األمف اإلقميمي ومكافحة اإلرىاب وتيريب مؤتمر حالتػعػاوف مع إيراف يعػد األوروبيػوف ب -

 المخدرات.
نتاج واستخداـ الطاقة النووية يعترؼ االتحػاد األوروبي  -                                                           بحؽ طيراف في إجراء األبحاث وا 

 .لألغراض السممية ودعـ التنسيؽ بيف إيراف وروسيا في ىذا المجاؿ
يوصي االتفاؽ ببدء المفاوضات مع المنظمة النووية األوروبيػة, ويسػعى لتأميف حػصػوؿ  -

 .إيراف عمى التكنولوجيا النووية لألغراض السممية
أف تتعيد إيراف بعدـ إنتاج الوقود النووي في األعواـ المقبمة, مع ضرورة التزاميا ضرورة  -

 .بعدـ مواصمة أنشطتيا النووية إال في إطار إقامة مفاعالت الطاقة بوقود خفيؼ
ضرورة أف توقؼ إيراف بناء المفاعؿ الذي يعػمؿ بالوقود الصمب الذي يضاعؼ الخشيػة  -

 .ينتج البموتونيـو            النووي ألن و  مف االنتشار
لمنفط والغاز طويؿ األجؿ                                               ً       ً  يعرب األوروبيوف عف استػعدادىـ العتبار إيراف مصدرا  رئيسيا   -

إيراف, إلى بتشجيع التجارة واالستثمار ونقؿ التكنولوجػيػا  وفيمتزمو األوروبي لالتحاد 
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ـ طيراف , مع دعـ الترويكا األوروبية النضماحػوؿ اتفاؽ تعاوف تجػاريمعيا والتفاوض 
 .إلى منظمة التجارة العالمية

يقتػرح األوروبيوف استحداث آلية لمراجػعة ىذا االتفاؽ عمى المستوى الوزاري كؿ عشرة  -
 .ٔأعواـ

                                                           
الصادرة عف الوكالة الدولية  INFCIRC/651لالطالع عمى النص الكامؿ لممقترحات األوروبية انظر الوثيقة  -1

والمرفؽ بيا النص الكامؿ لممقترحات األوروبية المقدمة إلى إيراف بشأف اتفاؽ  ٕ٘ٓٓ/ٛ/ٛلمطاقة الذرية بتاريخ 
  :وقد تضمنت ىذه المقترحات ما يميتحاد األوروبي, طويؿ المدى بيف إيراف ودوؿ الترويكا األوروبية واال

 :والسياسي األمني التعاوف في مجاؿ
 لميثاؽ     ً وفقا   تقـو إيراف مع متبادلة ثنائية تعيدات إعالف األوروبي االتحاد وكذلؾ الثالث األوروبية اقترحت الدوؿ

 الدولية العالقات في الطرفيف ابتعاد إلى دييؤ  بما الدولية والقوانيف العدالة مبادئ عمى يؤكد الذي المتحدة األمـ
 كؿ عف االبتعاد وكذلؾ دولة أي استقالؿ أو أراضي وحدة ضد القوة مف االستفادة أو التيديد استخداـ مف ليما
 اإلنساف حقوؽ وحماية ورعاية باحتراـ الطرفػيف إقػرار عف     ً فضػال   المتػحػدة األمـ أىداؼ مع يتنافى آخر سموؾ

 .إخالؿ أو نقص أي دوف لمجميع ساسيةاأل والحػريات
 :األمنية الضمانات

 وفرنسا بريطانيا       فػإف   النووية, األسمحػة انتشار حظر لمعاىدة       ً وفػقػا   لتعيداتيا إيراف وتنفيذ كامؿ اتفاؽ إبراـ حالة في
 ٜٗٛ القػرار إلى      ً أيضػا   الدولتاف تشير , كماٜٜ٘ٔ/ٗ/ٙ في إليراف قدمت التي األمنية بالضمانات      ً مجددا   تذكراف
 .الدولي األمف مجمس عف الصادر ٜٜ٘ٔ لعاـ

 :الخاصة المصالح مجاالت
 المجاالت في قاطعة تعيدات بتقديـ طرؼ كؿ يتػقدـ أف األوروبي, االتحاد وكػذلؾ الثػالث األوروبيػة الدوؿ اقترحت
 .الشامؿ االتفاؽ مف     ً جزءا   التعيدات ىذه تكوف أف عمى اآلتية
 :النووية وجياالتكنول نشر عدـ
يراف, األوروبي واالتحػاد الثػالث األوروبية الدوؿ تجػدد  منع باتفاقية االلتزاـ وبشأف األمف حفظ بشأف لتعيداتيا         وا 
نتاج انتشار  منع باتفاقية الخاصة اآلليات عداد) تقوية أىمية عمى األطراؼ جميع يؤكد كذلؾ .الذرية األسمحة        وا 
نتاج انتشار  النووية األسمحة انتشار منع باتفاقية العالـ يفي أف أىمية عمى     ً أيضا   وتؤكد ,النووية األسمحة        وا 

     ً     جميعا  عمى يوافقوف كما بيا, الممحقة والبروتوكوالت الذرية لمطاقة الدولية الوكالة اتفاقيات لحماية الكامؿ واإلنجاز
 .انتقاليا وسائؿو  الشامؿ الدمار أسمحة مف خػاؿ أوسط شػرؽ إلى الوصوؿ أجؿ مف تعيدىـ تجديد
 :اإلقميمي األمف
 المتعمقة القضايا مجاؿ في إيراف مع الموسع الحوار باستمرار األوروبي واالتحػاد الثػالث األوروبيػة الدوؿ ترحب
 الدوؿ      فإف   اليدؼ ىذا تحقيؽ أجؿ ومف. الشامؿ االتفاؽ مف جزء ىو األمر ىذا أف ويعتبروف اإلقميمي باألمف

 أجؿ مف إيراف مع بالتعاوف متعيدة نفسيا تعتبر األوروبي بريطانيا( واالتحاد ,فرنسا ألمانيا, )الثالث  األوروبية
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 مف     ً جزءا   األمر ىذا يكوف بأف وتتعيد اإلقميمي, األمف ومقدمات الثقة تخمؽ التي والخطوات باإلجراءات القياـ
 دوؿ جميع مع تتـ التي الدقيقة المباحثات في ميما     ً جزءا   القضايا ىذه مثؿ تصبح أف يجب      وأن و الشامؿ, االتفاؽ
 .المنطقة
يراف األوروبي واالتحاد األوروبية الدوؿ     إف   :اإلرىاب  المالي دعميا وبتقديـ اإلرىاب بمكافحة متعيدة نفسيا تعتبر        وا 

 .الصدد ىذا في
 :المخدرة المواد تيريب مكافحة
 المواد لمشكمة بالتصدي الخاصة الدولية والخطط البرامج تفعيؿ األوروبي واالتحػاد الثػالث األوروبيػة الدوؿ تؤيد

 مسؤولي وتدريب ,وأفغانستاف إيراف في الحدود حرس بيف التعاوف زيادة تتضمف البرامج إيراف ىذه في المخدرة
قامة الجمارؾ ,  .األمر بيذا المرتبطة والبرامج المشروعات        وا 

 :العسكرية غير لمبرامج األجؿ طويؿ التأييد
 :عامة مبادئ 

نتاج والدراسػة البحث في إيراف حقوؽ األوروبي واالتحاد الثالث األوروبية الدوؿ تؤيد  الطاقػة -مف واالستفادة -        وا 
 المادة أساس وعمى النووية األسمحة انتشار منع اتفاقيػة التزامات عمى االتفاؽ إطار في تفرقػة أي دوف النووية
 االتفاؽ حاؿ في األوروبي واالتحػاد الثالث األوروبية الدوؿ وتؤيد. النووية األسمحة انتشار عدـ اتفاقية في الرابعة
 توفير تأميف عممية وتؤيد اإليراني, النووي السممي البحوث وبرنامج النووية التكنولوجيا امتالؾ( إيراف  مع ) الشامؿ
نتاج المناسب االقتصادي الوقود  تؤيد كما اإليرانية, الطاقة تياجاتواح تتفؽ التي العسكرية غير النووية القدرة        وا 
 .وروسيا إيراف بيف القائـ العسكرية غير النووية الطاقة مجاؿ في األجؿ طويؿ التعاوف وتدعـ
 ( واالتحاد بريطانيػا فػرنسػا, ألمانيػا, الثػالث ) األوروبيػة الدوؿ بيف التعاوف يزداد أف يجب الشػامؿ لالتفاؽ      ً ووفقا  

يراف األوروبي  والمبادئ لالقػتراحات     ً وفقا   النووية لمطاقػة الدولي السوؽ إلى إيراف تصؿ النووي, وأف مجاؿال في        وا 
ف   بالمنافسة الخاصة بريطانيا(  فػرنسػا, ألمانيػا, الثػالث ) األوروبيػة الدوؿ بيف المجػاالت ىذه في التػعاوف               الحرة , وا 
يراف األوروبي واالتحػاد  سوؼ التي الدولية والتعيدات االلتزامات لجميع إيراف انبج مف الكامؿ بالتنفيذ مشروط        وا 

يراف, األوروبي واالتحاد الثالث األوروبيػة الدوؿ بيف األجؿ طويمة االتفاقػيات عف تنشأ  قرارات تنفيذ وكذلؾ         وا 
 والتعاوف اإلضافي والبروتوكوؿ االتفاقية ىذه وحماية بحفظ الخاصة المواضع وجميع الذرية لمطاقة الدولية الوكالة
 .الدولية الوكالة مع( إيراف جانب مف) المستمر
  الثالث  األوروبية الدوؿ       فػإف   واألوروبيػة, الدوليػة, والقوانيف الدولي األمف مجمس عف الصادر ٓٗ٘ٔ لمقرار ووفقا

يراف األوروبي بريطانيا( واالتحػاد فػرنسا, ألمانيا, )  التي والقواعد فاقاتواالت المعػاىدات بتنفيػذ ممزمة تعتبػر        وا 
 المجاالت وتييئ تخمؽ تمييز, وأف دوت القواعد ىذه بتنفيذ متعيدة نفسيا تعتبر ىذه الدوؿ     أف   كما يصدرونيا,
 والقواعد واالتفاقيات المعاىدات تنفيذ وتسيير جية, مف الثقة مف      ً مزيدا   تخمؽ أف شأنيا مف التي الجديدة والظروؼ

 المجػاالت تيػيئ وأف تمييز, دوف القواعد ىذه بتنفيذ متعيدة نفسيا تعتبر األوروبية ؿالدو      أف   كما يصدرونيا, التي
 في إيراف تتحمميا سوؼ التي التعيدات تنفيذ وتسيير جية, مف الثقة مف      ً مزيدا   تخمؽ أف شأنيا مف التي والظروؼ

 .أخرى جية مف الشامؿ االتفاؽ إطار
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 :نوويال والتعاوف النووي الوقود سوؽ إلى الوصوؿ
 فػرنسا, الثالث ) ألمانيا, األوروبية الدوؿ فػإف الطرفػيف بيف الثقػة وزيادة المبادئ ىذه الشامؿ عمى االتفاؽ إطار في

 طريؽ عف , وذلؾ العسكرية غير اإليرانية النووية البرامج ودعـ تطوير يؤيدوف األوروبي بريطانيا( واالتحػاد
 المجاالت في والمستقبمية, والتعاوف النووية البحوث إلجػراء إيراف إلييا تحػتاج التي المواد تحديد في المساعدة
 .النووي الوقود بدورة الخاصة األنشطة باستثناء النووية, وذلؾ الطاقة مف باالستفادة الخاصة األخرى السممية
        منتجات مثؿ ألخرىا المجػاالت في التعاوف مسألة األوروبي, واالتحػاد الثػالث األوروبيػة الدوؿ تؤيد كػذلؾ

 الطبية المجاالت في النووية الطاقة مف السممية واالستفادة الرئيسة األساسية البحوث      ً وأيضا  " ايزوتوب راديو " الػ
 وتركيب وضع بيدؼ الذرية لمطاقة الدولية والوكالة مف كال الجانبيف المسؤوليف بيف والزراعية, والتعاوف

 .واألمنية النووية المواصفات
 :الوقود توفير
 لممفاعالت الالـز الوقود عمى تحصؿ أف يجب إيراف      بأف                ً األوروبي رسميا   واالتحاد الثالث األوروبية الدوؿ تعترؼ
 .العسكرية غير اإليرانية النووية لمصناعة Light water الخفيؼ, الماء تستخػدـ التي البحثية

 الدوؿ إيراف, وأف تعمؿ في أقامتيا التي لممفاعالت النووي الوقود دائـ وبشكؿ تقدـ أف      ً رسميا   روسيا تعيدت وقد
 الخارجية التجييزات وتوفير وتأميف إضافية بضمانات إطار إيجاد أجؿ مف األوروبي واالتحػاد الثالث األوروبيػة
 ىذا وفي     ً  سريعا , الضمانات ىذه مثؿ توفير عمى الدوؿ ىذه وستعمؿ البعيد, المدى عمى اإليراني بالوقود الخاصة
 التي الضمانات ىذه مثؿ بتوفير الخاصة االقتراحات بتقديـ األوروبي واالتحاد الثالث األوروبية الدوؿ قامت الصدد
 .الوقود مف واحتياطي فػاعمة آلية إيجاد عمى تعمؿ
 :الثقة بناء
 إلى      ً دائما   يحتاج عسكريال النووي المجاؿ في الدولي والمجتمع إيراف بيف األجؿ طويؿ المؤثر المثمػر التػعػاوف     إف  

 السنوات خالؿ الوقود توفير بشػأف ضمانات إلى تحػتاج إيراف     أف   فكما محددة , فترة في المستمرة الثقة إيجاد
الوقػود,  بدورة الخػاصة األنشطة استئناؼ عدـ بشأف موازية ثقة إلى يحتاج أف يمكف نفسو األمر ىذا      فإف   القادمة
 ( . Light waterالخفيؼ )  الماء استخداـ عمى قائمة جديدة بحثية مفاعالت وتشييد ءبنا عممية عف      ً بعيدا   وذلؾ
 وفي الشامؿ , االتفاؽ إطار وفي بالمراقػبة خػاصة آلية خػالؿ مف ومستمر دائـ بشكؿ دراستو يتـ التعيد ىذا     إف  
 مجاؿ في التنفيذ الـز      ً تعيدا   تقدـ أف -اآللية  ىذه إطار في - إيراف تقبؿ أف    ً جدا   الضروري مف ُ     ي عد   الصدد ىذا
 إطار في اإليرانية النووية المؤسسات جميع مراقبة تتـ وأف النووية, األسمحة انتشار منع اتفاقية مف االنسحاب عدـ

 في اإلضافي البػروتوكػوؿ عمى تصػدؽ وأف والظروؼ, األوقػات جػمػيع وفي الذرية لمطاقػة الدوليػة الوكػالة قوانيف
 الخطوات إيراف تبدأ الفترة ىذه الموجودة, وخػالؿ التعيدات بقية مع بالتػوازف , وذلؾ ٕ٘ٓٓ عاـ نياية اهأقصػ موعد

 .لو األصمي المورد إلى الوقود ىذا مخمفات جميع بإعادة تتعيد , وأف الخارج مف الجديد الوقود بتوفػير الخاصة
 تقـو وأف الذرية, لمطاقة الدولية الوكالة عف الصادرة اراتالقر  األوروبي واالتحػاد الثػالث األوروبيػة الدوؿ تنتظر
 يزيد المفػاعػالت ىذه وجػود     ألف   " أراؾ", وذلؾ منطقػة في الثقيؿ بالماء تعمؿ التي البػحثيػة المفاعالت بناء بوقؼ
 .النووية التكنولوجيا بانتػشػار الخػاممػة المخػاوؼ مف
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 التعرؼ بيدؼ الكوادر مف مجػموعة تكويف لغرض إيراف األوروبي مع حػادواالت الثالث األوروبية الدوؿ وتتعاوف
 الصناعة مف     ً جزءا   تعد التي والمواد المنشآت وتوافػر التجييزات, عممية عف الناتجػة المختمفة اإليجػابيات عمى

 العمماء, وظيؼبت الخػاصة المخػتمفة المجػاالت المجػموعة ىذه تضـ أف األجؿ ويمكف طويمة اإليرانية النووية
 .اإليرانية النووية والتجييزات المنشآت في اآلف توظيفيـ     تـ   والذيف والعماؿ والفنييف
 :واالقتصادي التكنولوجي التعاوف
إيراف  مع والتكنولوجي االقػتصػادي التػعاوف برامج وزيادة بسط بيدؼ شامؿ اتفاؽ مف االنتياء يتـ أف يجب

 أداة يعد االتفاؽ ىذا إيراف, مع دائميف وتعاوف تجارة باتفاؽ الذي ينتيي  َ ة  األوربي تصور المجموعة واستكماؿ
يراف األوروبي االتحػاد بيف االقتصادية العالقػات تنميػة بخصوص ميمة ووسيمة  .       وا 

يراف األوروبي واالتحػاد الثػالث األوروبيػة الدوؿ بػيف األجؿ طويؿ اتفاؽ في  :اآلتي يتػحػقؽ أو يتوفػر أف يجب        وا 
 تكوف وأف إيراف , مع األجؿ طويؿ تعاوف تدشيف بأىمية األوروبي واالتحػاد الثػالث األوروبيػة الدوؿ تعػتػرؼ أف -

      بأف   االعتراؼ البياف ىذا يتضمف وأف الصدد , ىذا في الرئيس خطيا تحديد إلى ييدؼ بياف إلصدار مستعدة
 أخرى خطوات اتخاذ عف    ً فضال   والغاز, النفط وريدت مجاؿ في األوروبي لالتحاد األجؿ طويؿ      ً مصدرا   تعد إيراف
 دعـ عمى األسػاس في يعمؿ األوروبي واالتحاد إيراف بيف والتكنولوجيا الطاقة إلدارة مركز افتتاح أجؿ مف

 :المجاليف ىذيف في العممي التػعػاوف
 .إلييا التكنولوجيا إيراف وانتقاؿ في االستثمار دعـ -
 مسودة وضع بشػأف سػريعة نتػائج إلى الوصوؿ أجؿ مف األوروبي واالتحػاد الثػالث األوروبيػة الدوؿ تسػارع     إف   -

 األوروبي االتحاد بيف السيػاسي لمحوار إطار تدشيف األوروبي, وكذلؾ واالتحاد إيراف بيف تعاوف تجاري اتفاؽ
يراف  .       وا 

 التجارة منظمة عضوية في إيراف لقبوؿ السيػاسي الدعـ بتقديـ األوروبي واالتحػاد الثػالث األوروبيػة الدوؿ تقػـو -
قامة إنشاء في     ً فنيا   وكذا مساعدتيا العالمية,  سبيؿ عمى اقتصادىا في الضرورية والمؤسسات التنظيمات        وا 
 :المثاؿ

 قرار تنفيذ مجاؿ في النظر وجيات وتبادؿ الصادرات لمراقبة مشتركة لجنة تشكيؿ أجؿ مف الطرفاف يعمؿ أف -
 .ٓٗ٘ٔ رقـ األمف مجمس

 في إيراف مع األجؿ طويؿ والعممي التكنولوجي التعػاوف بدعـ األوروبي واالتحػاد الثالث األوروبية الدوؿ تتعيد -
 التعميمية والبرامج واالتصاالت, المعمومات وتكنولوجيا البيئة, تكنولوجيا مثؿ الخاصة المجػاالت
 .الخ...والحرفية

 والبنى بالزالزؿ والتنبؤ ,والبحرية الحديدية والطرؽ الجوي , النقؿ مثؿ أخرى مجاالت في التعاوف أوامر تدعيـ -
 .والسياحة الغذائية والصناعات ,والزراعية التػحػتيػة

يجاد بحث  :الالزمة اآللية        وا 
يراف األوروبي واالتحػاد الثالث األوروبية الدوؿ توافؽ -  .حسنة بنية االتفاقية ىذه تنفذ أف عمى        وا 

 .الوزراء مستوى عمى سنوات عشػر كؿ تفاقيػةاال ىذه في النظر إعادة تتـ  -
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 ,ٕ٘ٓٓ آب/أغسطس الخامس مف في ليا قدمت التي األوروبية المقترحات إيراف رفضت
 تمتـز متكاممة صفقة وفؽ األزمة, بشأف بينيما المبـر باريس اتفاؽ أشبو بتطبيؽ تعد التي

 مقابؿ في اليورانيـو تخصيب أنشطة والسيما المحظورة النووية أنشطتيا بوقؼ إيراف بموجبيا
 طيراف واعتبرت األوروبي, االتحاد دوؿ مف وسياسية وتقنية اقتصادية مكاسب عمى حصوليا

 في لحقيا إنكار بمثابة                السابقة, وأن يا لالتفاقات        ً انتياكا   وتشكؿ مقبولة رغي االقتراحات ىذه
 .ٔاليورانيـو تخصيب

 الثقة جسور مد مف خالؿ األزمة, لتسوية                                             ً وبالرغـ مف أف  ىذه المقترحات كانت تمثؿ مخرجا  
 مف      ً مشرفا        ً مخرجا   إليراف تحقؽ المقترحات ىذه      وأف        ً خصوصا   الدولية, واألطراؼ إيراف بيف

 نووي, سالح المتالؾ تسعى ال إيراف     أف   مف التأكد األطراؼ لباقي تضمف األزمة, كما
 المقترحات في نص خالؿ مف مراجعتيا يمكف بؿ نيائية, ليست المقترحات ىذه      وأف       ً خاصة  
 سنوات, عشر كؿ االتفاؽ ىذا بمراجعة تقـو أوروبية - إيرانية وزارية لجنة بتشكيؿ يقضي
 المقترحات رفضيا فأعمنت     ً  كافيا , ليس األوروبية اإلغراءات سقؼ     أف   تبرتاع إيراف لكف

 ." أصفياف" في اليورانيـو تحويؿ      ً فعميا   واستئنافيا األوروبية
 مف      ً تماما   خالية جاءت      أن يا في تتمثؿ اإليرانية النظر وجية مف المقترحات ىذه في واإلشكالية
, تخصيب في إيراف بحؽ االعتراؼ  فالحؽ إليراف, بالنسبة ليا قيمة ال فيي وبالتالي اليورانيـو

النظر اإليرانية سواء بحكـ نصوص  وجية مف محورية مسألة يعتبر اليورانيـو تخصيب في
 ترى معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية, أو في ظؿ االحتياجات الوطنية اإليرانية, حيث

 ال حتى إلييا المستنفد الوقود إعادة     ثـ   روسيا مف النووي الوقود عمى الحصوؿ     أف   إيراف
 ناحية ومف اإليرانية, الوطنية لمكرامة ميينة مسألة يعتبر العسكرية األغراض في يستخدـ
 مف احتياجاتيا عمى الحصوؿ في األجنبية التوريد مصادر عمى االعتماد إيراف ترفض أخرى

                                                                                                                                                         

يراف األوروبي واالتحاد الثالث األوروبية الدوؿ بموافقة يتـ أف يجب التغيير مف نوع أي  -  .       وا 

يراف األوروبي واالتحاد الثالث األوروبية الدوؿ تضع أف يجب  -  في االتفاقية ىذه نشر يتـ أف اعتبارىا في        وا 
 .ليا الدولي المجتمع يدتأي كسب بيدؼ النيائية صورتيا

مجمة خالد العسكرية,  ,عمي المميجي عمي, الممؼ النووي اإليراني, ظروؼ التصعيد وسيناريوىات المستقبؿ -ٔ
 .ٕ٘ٓٓ/ٕٔ/ٔتقرير منشور بتاريخ 
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 قرارىا عف تعدؿ قد لموقود الموردة الدوؿ     ألف   النووية, محطاتيا لتشغيؿ الالـز النووي الوقود
 مف المتحدة الواليات زادت إذا ما حالة في سيما ال روسيا ذلؾ في بما لحظة أية في

 .ٔالروس عمى ضغوطيا
      ً محميا   المنتج النووي الوقود تكمفة     أف   عمى يقـو اإليراني الموقؼ      فإف   االقتصادية الناحية ومف
 اإليرانية النظر وجية مف يعني مما الخارج, مف مستوردال الوقود تكمفة مف بكثير أقؿ تعتبر
 أىمية عمى التأكيد في    ً معا   تشتركاف االقتصادية واالعتبارات الوطني االستقالؿ متطمبات     أف  
 . ٕبنفسيا الوقود إنتاج عمى قدرة إيراف تمتمؾ أف

ذدببني ذعلى ذقنطوي ذؽان ذاألوروبوة ذؾلمقرتحات ذاؾراػض ذاإلقراـي ذادلوؼف ذفذا ذوؾكن

رئودنيذفما
3

ذ:ذذ

                                                                             ف  دوؿ الترويكا األوروبية ال تممؾ التفويض السياسي والقانوني الالـز لمسماح إليراف : إاألول
ن ما ىي مسألة مف اختصاص مجمس  ,بتنفيذ عمميات تخصيب اليورانيـو                                                فيذا ليس حقيا, وا 

عدـ قانونية ية أو                                                              ً        محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ككؿ, واألمر ىنا ليس مرىونا  بقانون
ن ما يرتيف بوجود شكوؾ بشأف طبيعة ىذه األنشطة والدوافىذا النوع مف النشاط ع الكامنة                                                         , وا 

 .وراءىا
بؿ وغيره مف  اإليرانية؛ –األوروبية  المفاوضات                              ف  اتفاؽ باريس الذي يمثؿ أساس : إاؾثاـي

, تطورات األزمة النووية اإليرانية, كانت ترتبط في األساس بأنشط ة تخصيب اليورانيـو
باعتبارىا مثار القمؽ لدى كافة األطراؼ الدولية, فكيؼ يمكف إليراف أف تتوقع مف الترويكا 
األوروبية أف توافؽ عمى ما سبؽ أف رفضتو, وىو سبب األزمة برمتيا منذ بدايتيا, وال يمكف 

ّ          تصو ر حصوؿ إي  .راف عمى الموافقة لالستمرار فييا  
                                         ً                   يما إذا كانت أنشطة تخصيب اليورانيـو مسموحا  بيا بموجب معاىدة واألمر ىنا ال يتعمؽ ف

عدـ انتشار األسمحة النووية واتفاقية الضمانات, فيذه النوعية مف األنشطة تختص بإنتاج 
                                                           

 عمي المميجي عمي, الممؼ النووي اإليراني, ظروؼ التصعيد وسيناريوىات المستقبؿ, سبؽ ذكره . -ٔ
(, ٙ(, السنة )ٕٙألعمى لألمف القومي حياؿ الممؼ النووي, مجمة مختارات إيرانية, العدد )أداء المجمس ا -ٕ

 . ٕ٘ٓٓ/ٚ/ٖٔ , الصادرة بتاريخ, عف صحيفة )إيراف أمروز(ٕٖص
مرجع  ,أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" -ٖ

 .ٕٛٗصسبؽ ذكره, 
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                                                                                    الوقود النووي الالـز لتشغيؿ المفاعالت النووية, كما أن يا يمكف أف تستخدـ في مرحمة الحقة 
ن ما المشكمة في إنتاج السالح النووي وال                                                         تندرج ىذه األنشطة ضمف األنشطة المحظورة, وا 

                                                                                      تتعمؽ بالغرض مف القياـ بيا, كما أن و مف الضروري أف تتـ بموافقة الوكالة الدولية لمطاقة 
                                 ً                                      ً         الذرية, وتحت إشرافيا ورقابتيا بدءا  مف وضع الخطط والتصميمات الفنية, مرورا  بمرحمة 

 .مرحمة التشغيؿ العممياتيً      ال  إلى التشييد واإلنشاء, وصو 
وقد أدى الرفض اإليراني لممقترحات األوروبية إلى حدوث تصعيد شديد لألزمة, إذ طمبت 
دوؿ الترويكا األوروبية مف إيراف التروي ودراسة المقترحات بتمعف وىدوء, وحينما أصرت 

الوكالة إيراف عمى موقفيا طمبت الدوؿ األوروبية عقد اجتماع استثنائي لمجمس محافظي 
                                       لبحث الموقؼ اإليراني. ومع أف  بعض القوى  ٕ٘ٓٓالدولية في التاسع مف آب/أغسطس 

الدولية وعمى رأسيا الواليات المتحدة طالبت في ىذا االجتماع بإحالة الممؼ النووي اإليراني 
                                                                                إلى مجمس األمف الدولي, إال أف  غالبية الدوؿ األعضاء في مجمس المحافظيف لـ تكف مؤيدة 

                                       ً          ً                          يذا الطمب وصدر عف المجمس بياف ىادئ نسبيا  تضمف قدرا  مف االلتباس عمى نحو يتيح ل
                                             ً                                  لكؿ طرؼ مف أطراؼ األزمة أف يتصور أن و حقؽ جانبا  مف مطالبو, إذ رأت إيراف أف  ىذا 

ً  فضال   انتياؾ التزاماتيا الدولية,                     ً      ً       البياف لـ يتضمف اتياما  صريحا  ليا ب  الحاصؿعف االنقساـ   
ؼ الدوؿ األعضاء في مجمس المحافظيف بشأف األزمة النووية اإليرانية الذي بدا كما في مواق

ف ر نافذة فرص إليراف مف أجؿ المعب عمى ىذه االنقسامات, أما الواليات المتحدة  َ                                                                         لو كاف ي و   ُ       
فقد وجدت في ىذا البياف خطوة أولية عمى طريؽ طويؿ قد يؤدي في النياية إلى نقؿ الممؼ 

 .ٔراني إلى مجمس األمف الدوليالنووي اإلي
وقد حاولت إيراف استثمار حالة االرتباؾ التي أحاطتيا باألزمة مف خالؿ طرح مقترحات 
جديدة تتمثؿ في توسيع نطاؽ المفاوضات بحيث ال تقتصر عمى إيراف ودوؿ الترويكا 

ن ما توسيعيا لكي تشمؿ دوال  أخرى مف أعضاء مجمس المحافظيف الس يما روسيا                                      ً                                 األوروبية, وا 
والصيف ومجموعة دوؿ عدـ االنحياز, مثؿ جنوب أفريقيا والبرازيؿ بحيث يكوف أي اتفاؽ يتـ 
                                     ً                                       الوصوؿ إليو مف خالؿ ىذه المفاوضات معبرا  عف توافؽ دولي واسع, وتتمثؿ أىمية ىذا 
االقتراح في إتاحة آلية جديدة لمتفاوض لحؿ األزمة بعد انتياء المفاوضات مع دوؿ الترويكا 

                                                           
مرجع  ,أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " -ٔ

 .ٜٕٗص سبؽ ذكره,
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األوروبية ومحاولة إلعطاء دفع جديد لجيود التسوية, كما كاف يحاوؿ حشد أكبر قدر ممكف 
                                     ً           ً                                      مف التأييد الدولي لمموقؼ اإليراني, خاصة  وأف  كثيرا  مف الدوؿ التي اقترحت طيراف مشاركتيا 
ذا ما خم صت المفاوضات إلى تسوية  , وا                                                        ُ                        في المفاوضات تؤيد حقيا في تخصيب اليورانيـو

, فإف  ذلؾ سيحدث تتضمف ا                                                                   العتراؼ بحؽ إيراف في مواصمة أنشطة تخصيب اليورانيـو
      ً      ً                                                                   انقساما  كبيرا  في مجمس المحافظيف, ألف  الواليات المتحدة والكثير مف الدوؿ األوروبية 
تعارض ذلؾ مما سيحوؿ دوف استصدار قرار مف المجمس يديف إيراف أو ينقؿ ممفيا النووي 

 إلى مجمس األمف الدولي.  
                                                                               إضافة إلى ذلؾ فإف  إيراف تواصؿ مف خالؿ ىذا االقتراح سياستيا الناجحة في كسب الوقت 
وتوسيع نطاؽ المناورة وىي السياسة التي دأبت عمى اتباعيا منذ بداية األزمة, كما يمثؿ ىذا 
                                                                         االقتراح محاولة لإليحاء بأف  إيراف مستمرة في البحث عف مخرج لالزمة بعد رفضيا 

                   ً                                                       األوروبية, وبدا واضحا  أف  فكرة المفاوضات الموسعة التي اقترحتيا إيراف تنطوي لممقترحات 
                                  ً                                   عمى صعوبات عديدة تجعؿ مصيرىا محفوفا  بقدر كبير مف الغموض, سواء مف حيث 
                    ً                                                                  إمكانية تنفيذىا عمميا  أو مف حيث فاعميتيا العممية في حاؿ تنفيذىا, األمر الذي لف يؤدي في 

زيد مف التصعيد بما في ذلؾ إمكانية إقداـ الواليات المتحدة عمى حاؿ حدوثو إال إلى الم
                                ً                                              تصعيد أحادي الجانب ضد إيراف, خاصة  وأف  أي اتفاؽ قد يتـ التوصؿ إليو مف خالؿ ىذه 
    المفاوضات ال بد أف يحظى بموافقة واشنطف عميو, وكاف مف غير المحتمؿ أف توافؽ إدارة 

                                      عف أن يا لف تقبؿ بأي اتفاؽ يتمخض عنيا          ً سعة, فضال  " عمى المفاوضات المو " جورج بوش
 . ٔ              ً      ً                                                  ما لـ يتضمف نصا  صريحا  عمى وقؼ إيراف ألنشطتيا المتعمقة بتخصيب اليورانيـو

وقد استمرت األزمة النووية اإليرانية بيف الشد والجذب مف األطراؼ الدولية إلى أف شيدت 
حافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في     ً      ً                                 تطورا  نوعيا  بالغ األىمية مع صدور قرار مجمس م

, والذي تضمف إدانة واضحة إليراف النتياكيا االلتزامات ٕٕ٘ٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٕٗ

                                                           
مرجع  ,أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " -ٔ

 .ٕٔ٘سبؽ ذكره, ص

حؽ إيراف "الثابت" عمى في األمـ المتحدة  "محمود أحمدي نجاد" الرئيس اإليراني أكد  ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٚٔبتاريخ  -ٕ
بمنع عمميات التفتيش في مواقعيا  ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕٓبتاريخ  إيرافوي, كما ىددت في التحكـ في دورة الوقود النو 

, وذلؾ قبيؿ مف الدوليالنووية واالنسحاب مف معاىدة حظر االنتشار النووي في حاؿ أحيؿ ممفيا عمى مجمس األ
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 ىذا     أف   مف القمؽ عف المفروضة عمييا بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية وأعرب
 الحقة خطوة في ممكفال مف يجعؿ الدولييف, مما واألمف السمـ عمى     ً خطرا   يشكؿ البرنامج
 تضمنيا التي المطالب مع إيراف تجاوب مدى وفؽ الدولي األمف مجمس إلى الممؼ ىذا إحالة

 حيث الوكالة, بحوزة يزاؿ ال الممؼ                             ً        ً      ً            القرار, لكف دوف أف يحدد موعدا  أو سقفا  زمنيا  لذلؾ, فيذا
 ال      وأن و    ً وصا  خص الوكالة, صالحيات ضمف الممؼ إبقاء ضرورة األمناء مف كبير عدد يرى
ف واألوروبييف, اإليرانييف بيف المفاوضات ستئناؼال فرصة ىناؾ تزاؿ  القرار     أف   يروف كانوا     وا 
 برنامجيا في العالقة المسائؿ تنيي لكي عمييا شديدة ضغط طيراف, ووسيمة ضد مسمط سيؼ
 أنشطة طيراف استئناؼ دوف     ً حائال   سيقؼ     أن و كما الوكالة, مع بالتعاوف يتعمؽ فيما النووي

 المواقع بزيارة لممفتشيف يسمح الذي اإلضافي البروتوكوؿ مقتضيات وقؼ أو التخصيب
 .مفاجئ بشكؿ النووية

وبموجب ىذا القرار باتت األزمة النووية اإليرانية مفتوحة عمى كافة السيناريوىات, فإما العودة 
المقترحات األوروبية المقدمة إلى طاولة المفاوضات بيف إيراف والترويكا األوروبية ومراجعة 

إلى إيراف بشكؿ جذري بعد رفضيا مف قبؿ األخيرة, أو حدوث المزيد مف التصعيد في 
األزمة, وقد شكؿ ىذا القرار نقطة تطور بالغة األىمية في األزمة النووية اإليرانية مف زاويتيف 

 :ٔرئيستيف عمى األقؿ ىما
لممؼ النووي اإليراني إلى مجمس األمف, حيث تضمف                ّ                : أف  القرار يمي د الطريؽ لنقؿ ااألولى

                                   ً                               ّ                 إشارة ضمنية إلى ىذه المسألة, استنادا  إلى أف  أنشطة إيراف النووية ات سمت لفترة طويمة 
                                                                                  بالسرية واإلخفاء عف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, كما أعرب القرار عف القمؽ مف أف  

السمـ واألمف الدولييف, مما يجعؿ مف الممكف في                                 ً      البرنامج النووي اإليراني يشكؿ خطرا  عمى 
ف مع المطالب خطوة الحقة أف يتـ رفع ىذا الممؼ إلى مجمس األمف, وفؽ مدى تجاوب إيرا

 .التي تضمنيا القرار

                                                                                                                                                         

انعقاد مجمس محافظي الوكالة الدولية لمنظر بتطورات المسألة النووية اإليرانية عمى خمفية إعالف إيراف استئناؼ 
 عمميات تخصيب اليورانيـو في منشأة أصفياف النووية .

مرجع  ,ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة  -ٔ
 .ٕٙ٘ص سبؽ ذكره,
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                                                                    : فيي أف  اتجاىات التصويت عمى مشروع القرار المقدـ مف الدوؿ األوروبية أما الثانية
ّ                          ة السياسية التي كانت تعو ؿ عمييا مف الدوؿ المؤيدة عكست فقداف إيراف لمدعـ والمساند                        

دولة عف التصويت مف  ٕٔلموقفيا, السيما روسيا والصيف ودوؿ عدـ االنحياز, فقد امتنعت 
                                                                                  بينيا روسيا والصيف ودوؿ عدـ االنحياز, في حيف أف  دولة واحدة فقط ) فنزويال ( ىي التي 

 ة.دولة بالموافق ٕٕصوتت بالرفض, بينما صوتت 
 اتفقت ٖٕٓٓعاـ  إيراف مع األوروبية دوؿ الترويكا مفاوضات بداية منذ األولى ولممرة ,ىكذا
      نحو الممؼ النووي اإليراني وتوجييا مع التعامؿ كيفية في المتحدة الواليات مع الدوؿ ىذه

 لفرض       ً تمييدا   األمف, مجمس إلى ىذا إحالة اتجاه في     ً دوما   تدفع واشنطف كانت فقد التصعيد,
   لممفاوضات فرصة إلعطاء ذلؾ يعارض األوروبي الجانب كاف بينما إيراف, عمى عقوبات
 معتبريف إيراف, مع االقتصادية عالقاتيا بطبيعة تتعمؽ حسابات لدييا      وأف        ً خصوصا   الجارية,

 ضدىا عسكري عمؿ أي     أف   عف    ً فضال   تمؾ, بمصالحيـ سيضر عمييا عقوبات فرض     أف  
 .ٔالعنؼ مف جديدة دوامة أماـ الباب المنطقة, ويفتح استقرار عدـ يادةز  إلى يؤدي سوؼ

ذذوبعدذصدورذفذاذاؾقرارذتبنتذاحلكوؿةذاإلقراـوةذؿوؼفاذذؿتشنجاذذيفذرػضهاذهلذاذاؾقرارذؿنذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ

ذزاوقتنيذرئودتنيذ:

يديف إيراف عمى خمفية قياميا بأنشطة مسموح                        نونية ىذا القرار: ألن و الطعف بعدـ قا األولى:
 ا بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية .بي

                             ً     ً               ً                          : تتعمؽ بأف  القرار كاف سياسيا  محضا : فقد جاء نتاجا  لرغبة بريطانيا والواليات والثانية
المتحدة تفكيؾ اإلجماع والتوافؽ داخؿ مجمس محافظي الوكالة, لكف التطورات الالحقة في 

ىذا القرار كانت أقرب لمحموؿ الوسط, مف مواقؼ الجانبيف األوروبي واإليراني عقب صدور 
األوروبية وفؽ آلية اتفاؽ  –خالؿ إطالؽ مؤشرات عمى إمكانية استئناؼ المفاوضات اإليرانية 

, مع التركيز بصفة خاصة عمى مراجعة المقترحات األوروبية, والبحث عف قواسـ ٕباريس
 .ٖمشتركة لمتقريب بيف موقؼ الجانبيف
                                                           

 المستقبؿ, مرجع سبؽ ذكره . وسيناريوىات التصعيد اإليراني, ظروؼ النووي عمي, الممؼ المميجي عمي -ٔ

يراف    تـ   ٕ٘ٓٓ/ٕٔ/ٕٔبتاريخ  -ٕ  .                                               استئناؼ المحادثات بيف الترويكا األوروبية وا 

مرجع  ,آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني"  -ٖ
 .ٕٛ٘ص سبؽ ذكره,
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تقدمت روسيا في المأزؽ الذي وصمت إليو القضية النووية اإليرانية وفي محاولة لمخروج مف 
باقتراح مدعـو مف دوؿ الترويكا األوروبية وواشنطف  ٕ٘ٓٓالعاشر مف تشريف الثاني/نوفمبر 

قياـ موسكو بإجراء النشاطات النووية اإليرانية المتعمقة بتخصيب اليورانيـو عمى تضمف 
قتراح إليراف بالحصوؿ عمى جميع عناصر دورة الوقود اال ويسمح ىذا .ٔاألراضي الروسية

وعمى . ٕحدود االستخدامات السممية لمطاقة النووية( في )منخفضة بنسبة تخصيب  النووي
مسبوؽ,        ً     تصعيديا  غير  ً ى  منح بعد صدور ىذا القرارقد اتخذت  النووية األزمة              الرغـ مف أف  

 :إلى ثالثة عوامؿ أساسيةإرجاع  ذلؾ ويمكف ,           ً بقي مفتوحا   الطريؽ إلى التفاوض      فإف  

ىذه الخطوة ورغـ ما                                 استئناؼ نشاطاتيا النووية, فإف   فيو إذا كانت إيراف قد بدأت     أن   :أوليا
الترويكا األوروبية والواليات المتحدة, لـ تأت متعارضة مع ما كانت دوؿ أثارتو مف غضب 

, طوعي ميؽ تع) اتفقت إيراف عميو مع الترويكا األوروبية مف قد  ( ألنشطة تخصيب اليورانيـو
عمى وجو  "أصفياف" ليورانيـو وفى منشأة ا  )تخصيب فيذه الخطوة ىدفيا )تحويؿ( وليس )

       أو مفاعؿ  " نطنز" تثيره المنشآت األخرى مثؿ الذيمنشأة ال تثير القمؽ  يالتحديد, وى
 ."بوشير" 

الذيف أكدوا مف  بييفو يا ممتزمة بالتفاوض مع األور                               إيراف أكدت بعد تمؾ الخطوة أن       أف   :وثانييا
 "نجاد أحمديمحمود " اإليرانيالرئيس         بؿ إف   ؛                          ً خيار التفاوض ما يزاؿ قائما                   ناحيتيـ عمى أف  

 األوروبي          ً                                                          لديو أفكارا  جيدة لتسوية األزمة, وقدمت إيراف جممة مف المقترحات لمجانب           أعمف أف  
 .مواصمة التفاوض فيورغبتيا  النوويبرنامجيا  بيدؼ تأكيد التزاميا عمى سممية

قد طالب  المذكورقرار مجمس الوكالة الدولية لمطاقة الذرية                      و وعمى الرغـ مف أف      أن   :وثالثيا
تخصيب  مف حقيا فيلـ يذىب لمنع إيراف  و    أن   إال, يةيراناإل ات النوويةبتعميؽ النشاط

, ولـ يحدد عقوبات بعينيا  عمى طيراف إذا لـ توقؼ أنشطتيا النووية  يارضفسيتـ اليورانيـو
 .ٖاليورانيـو لـ تدخؿ بعد مرحمة تخصيب التي

                                                           
                                                                            عب رت إيراف عف تأييدىا لالقتراح الروسي بدعـ مف الصيف, كما أبرمت إيراف وروسيا  ٕٙٓٓ/ٔ/ٕ٘بتاريخ  -ٔ

 .حوؿ تأسيس شركة مشتركة لتخصيب اليورانيـو في روسيا     ً       ً  اتفاقا  مبدئيا   ٕٙٓٓ/ٕ/ٕٙبتاريخ 
2
-John C.Helsman, and James Jay Carafano, Countering lran's Nuclear Challenge  The 

Heritage Foundation, Policy Research and Analysis ,No 1903 December 14, 2005, p 2. 
, ٗٙالعدد  ,نيةمختارات إيرامجمة , : سيناريوىات متعددة لممستقبؿ اإليراني النوويأزمة البرنامج ي, أحمد منيس -ٖ

 .ٕ٘ٓٓنوفمبر تشريف الثاني/
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قانوني,  بشكؿ لـ يتـ اإليرانية النووية القضية مع تعامؿ مجمس المحافظيف              والحقيقة أف  
 االلتزامات وصؼ تحت اليورانيـو تخصيب وقؼ إيراف أو تعميؽ بطمبو يتعمؽ فيما       ً وخصوصا  
 االستخدامات في الدوؿ حؽ عدـ انتشار األسمحة النووية تؤكد معاىدة     إف   حيث الطوعية,
, تخصيب ممارسة مف فييا األطراؼ الدوؿ تمنع ولـ النووية, لمطاقة السممية ن ما اليورانيـو         وا 
 النووي, الوقود امتالؾ في المبدأ لوحدة     ً نظرا   الدولية, الرقابة ظؿ في ذلؾ يتـ أف فقط طمبت
 ٕٕ مف     ً بدءا   النووي برنامجيا أنشطة لكافة والشامؿ التاـ الوقؼ عمى إيراف وافقت ذلؾ ومع

 اإليراني الجانبيف بيف            تـ  إجراؤىا التي المفاوضات فترة وطيمة ٕٗٓٓ تشريف الثاني/نوفمبر
, تخصيب عمميات مزاولة عف امتنعت طيراف بحيث واألوروبي  أجيزة تشغيؿ أو اليورانيـو

  ُْ   ي ف ضي النووي الذي السالح وتصنيع إنتاج في تستخدـ التي الغاز فصؿالمركزي, و  الطرد
 .ٔالنووي الوقود بدورة الخاصة األنشطة لكافة التاـ الوقؼ إلى

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
 المستقبؿ, مرجع سبؽ ذكره . وسيناريوىات التصعيد اإليراني, ظروؼ النووي عمي, الممؼ المميجي عمي -ٔ
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ذاؾفرعذاخلاؿس

ذػشلذادلفاوضاتذبنيذإقرانذواؾرتوقكاذاألوروبوةذوإحاؾةذادللفذاؾنووي

ذاإلقراـيذإىلذجملسذاألؿنذذ

 

استمرت األزمة النووية اإليرانية بالتصعيد بسبب إصرار إيراف عمى  ٕٙٓٓمع بداية العاـ 
إلى اليورانيـو المقترح الروسي بنقؿ عمميات تخصيب االستمرار في أنشطتيا النووية ورفضيا 

حاث النووية في كانوف وقياميا بنزع األختاـ عف بعض مراكز األب األراضي الروسية
 قراري دفع مجمس محافظي الوكالة الدولية إلى اتخاذ , وىو األمر الذٕٔٙٓٓالثاني/يناير 

شدد فيو عمى عدة أمور  ٕٕٙٓٓفي الرابع مف شباط/فبراير  مف الصيف وروسيا       ً مدعوما  
 :منيا

                                                                                       إف  أفضؿ طريقة تكفؿ تسوية القضايا المعمقة وبناء الثقة في الطبيعة السممية لبرنامج إيراف 
 ظي الوكالة لبناء تدابير الثقة, وطالب المجمسلما طمبو مجمس محاف طيرافىي أف تستجيب 

بإعادة استئناؼ التعميؽ التاـ والمستداـ لجميع األنشطة المتعمقة بتخصيب اليورانيـو إيراف 
عادة المعالجة, بما في ذلؾ البحوث التطويرية عمى أف تتحقؽ الوكالة مف ذلؾ, واإلسراع                                                                                     وا 

  ً     ً                            يذا  تاما  واالستمرار لحيف االنتياء مف بالتصديؽ عمى البروتوكوؿ اإلضافي وتنفيذه تنف
مجمس األمف وقد أبمغت الوكالة  ,ٖ                     ً                      التصديؽ في التصرؼ وفقا  ألحكاـ ىذا البروتوكوؿ

" إلى محمود أحمدي نجادوىو األمر الذي دفع الرئيس اإليراني "  ٗبتطورات الممؼ النووي
. ومف أبرز مظاىر ٘ةلنوويا األسمحة تطبيؽ البروتوكوؿ اإلضافي لمعاىدة عدـ انتشارتعميؽ 

شؿ المفاوضات التصعيد التي شيدتيا األزمة النووية اإليرانية حينذاؾ تمثؿ باإلعالف عف ف

                                                           
1 -Europe's Iran Diplomacy, European Union Center of North Carolina, EU Briefings, 

March 2008,  p 4. 
2
 - GOV/2006/14 , Date 4  February 2006. 

3 
 - GOV/2006/15, Date: 28 February 2006. 

عف تطبيؽ البروتوكوؿ اإلضافي لمعاىدة عدـ االنتشار أعمنت إيراف عف تخمييا  ٕٙٓٓشباط/فبراير  ٘بتاريخ   -ٗ
 . النووي التي تسمح لموكالة الذرية بإجراء مراقبة مشددة عمى برنامجيا النووي

5-Anthony Wanis -St. John , op.cit,p12. 
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حوؿ االقتراح الروسي بتخصيب  ٕٙٓٓالروسية في األوؿ مف آذار/مارس  –اإليرانية 
 ىرفض إيراف تعميؽ نشاطات التخصيب عماليورانيـو اإليراني عمى األراضي الروسية, و 

يراف, و , تبعو بيوميف اإلعالف عف أراضييا تقديـ                                                فشؿ المباحثات بيف الترويكا األوروبية وا 
دوف التخمي عف  لكف, تعميؽ التخصيب عمى نطاؽ واسع لمدة سنتيف      ً        اقتراحا  يتضمف طيراف 

في  الذريةوقياـ الوكالة الدولية لمطاقة " نطنز", نشاطات األبحاث التي تجرييا في مركز 
الدولي الذي أعطى  الممؼ اإليراني إلى مجمس األمف بإحالة ٕٙٓٓف آذار/مارس الثامف م

 ,نشاطات التخصيب لتعميؽ ٕٙٓٓأبريؿ /نيساف الثامف والعشريف مفإيراف ميمة حتى 
عالف  ة رانيـو بنسبو في تخصيب الي ٕٙٓٓ يا نجحت في التاسع مف أبريؿ/نيساف          إيراف أن         وا 

محمود , تبعو إعالف الرئيس اإليراني " رنامجيا النوويالتسريع في ب تقرر       أن يا و % 4ٖ٘
 نجاد"انضماـ إيراف إلى النادي النووي, وقاؿ "  ٕٙٓٓنيساف/أبريؿ  ٔٔ" في أحمدي نجاد

                                    ً               " شماؿ شرقي إيراف :) إن ني أعمف رسميا  انضماـ إيراف ي خطاب تمفزيوني مف مدينة " مشيدف
لتكنولوجيا النووية, ىذه نتيجة مقاومة األمة إلى تمؾ المجموعة مف البمداف التي تمتمؾ ا

      ً                       ( جيازا  لمطرد المركزي لتخصيب ٗٔٔاإليرانية (, وجاء إعالف نجاد إثر قياـ إيراف بتشغيؿ )
 .ٔ                                ً % بيدؼ إنتاج الوقود النووي محميا   4ٖ٘اليورانيـو بنسبة 

          ُ     حات إيراف ت ظير                                                                    وقد أثار إعالف الرئيس اإليراني استياء البيت األبيض الذي اعتبر أف  تصري
                                                                           أن يا تسير في االتجاه الخاطئ, كما انضمت روسيا إلى الدوؿ المنددة بإعالف إيراف 

فرنسا, بريطانيا,                                         ً                            انضماميا إلى النادي النووي الذي يضـ رسميا  ) الواليات المتحدة, روسيا, 
 .ٕ(إسرائيؿ, اليند, باكستافإلى ثالث دوؿ " أمر واقع " ىي ) ( إضافةالصيف

                                                                             بدت الدوؿ األوروبية لممرة األولى وكأن يا موافقة عمى إرساؿ ممؼ إيراف النووي إلى  وقد
مجمس األمف الدولي بيدؼ ممارسة المزيد مف الضغوط عمى إيراف إلرغاميا عمى التعميؽ 

؛الطوعي ألنشطتيا الن                               غير أف  إيراف عمقت تعاونيا مع  ووية المتعمقة بتخصيب اليورانيـو
ة لمطاقة الذرية, وسارعت مف تطوير برنامجيا النووي, وفي ضوء ىذا التصعيد الوكالة الدولي

                                 ً                                                  المتزايد نجحت الدوؿ األوروبية مجددا  في إقناع الواليات المتحدة األمريكية وروسيا والصيف 
                                                           

" توصؿ إيراف إلى تقنية إنتاج  محسن فقيييانأعمف رئيس ىيئة الطاقة النووية اإليرانية "  ٕٙٓٓ/ٗ/ٔبتاريخ  -ٔ
 .ٕٙٓٓ/ٗ/ٔ                       ً                        دورة الوقود النووي كاممة , صحيفة األىراـ العربي, 

 .ٕٙٓٓ/ٗ/ٕٔصحيفة الشرؽ األوسط, بتاريخ  -ٕ
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, مقابؿ تعميؽ إيراف ٕٙٓٓفي تقديـ رزمة حوافز جديدة عرضت عمى إيراف في حزيراف/يونيو 
                                                              بتخصيب اليورانيـو بشكؿ كامؿ, وتـ  منح إيراف ميمة لمرد عمى ىذه ألنشطتيا المتعمقة 

                                       , إال أف  طيراف رفضت المقترحات األوروبية ٕٙٓٓافز حتى السادس مف آب/أغسطس الحو 
, وىو ما دفع الدوؿ األوروبية ٔالجديدة وجددت تمسكيا بحقيا في تخصيب اليورانيـو

طوات القانونية نحو إحالة الممؼ النووي اإليراني والواليات المتحدة لمبدء بمفاوضات حوؿ الخ
 .     ٕإلى مجمس األمف, وفرض عقوبات اقتصادية عمييا

                                      ً                          قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية تقريرا  إلى مجمس محافظي الوكالة  ٕٙٓٓوفي نيساف/أبريؿ 
مس األمف                                                                         ات يـ فيو إيراف بمواصمة تخصيب اليورانيـو وتجاىؿ ميمة الشير التي حددىا مج

                                                          . وذكر التقرير أف  العينات التي أخذتيا الوكالة الدولية في ٖالدولي لوقؼ مثؿ ىذه األنشطة
مف منشأة " نطنز" لتخصيب اليورانيـو أكدت حتى ذلؾ الوقت  ٕٙٓٓالثالث مف نيساف/أبريؿ 

اوف                                       % (, كما تضمف التقرير أف  إيراف لـ تتع4ٖٙمستوى التخصيب الذي أعمنت عنو إيراف ) 
بشكؿ تاـ مع المفتشيف الدولييف الذيف حاولوا معرفة ما إذا كاف البرنامج النووي اإليراني 
    ً                                                                       مخصصا  لألغراض السممية, أو ييدؼ إلى إنتاج أسمحة نووية. وأضاؼ المدير العاـ في 
                                                                                تقريره ) أن و ال تزاؿ ىناؾ ثغرات في معمومات الوكالة بشأف حجـ ومحتوى برنامج إيراف 

لطرد المركزي, وسبب ىذه الثغرات وغيرىا, بما في ذلؾ دور الجيش في البرنامج ألجيزة ا
                                                                                     النووي اإليراني, لذلؾ فإف  الوكالة غير قادرة عمى تحقيؽ تقدـ في جيودىا لتقديـ ضماف حوؿ 

 .ٗعدـ وجود أي مواد أو نشاطات نووية غير معمنة في إيراف (
                     أف  التقرير بأكممو ال )فقد اعتبر " محمد سعيديية " نائب رئيس ىيئة الطاقة النووية اإليران أما

مراجعة القضية النووية                                                                 يحتوي عمى نقاط سمبية, وأن و يوضح أف  الوكالة ما زالت لدييا سمطة 
الطريؽ اآلخر الذي ترغب دوؿ أخرى في سموكو بيدؼ          " : أف  )سعيدي( وأضاؼ "اإليرانية

( في إشارة إلى مجمس األمف الدولي, وأضاؼ يءدراسة القضية في مكاف آخر, ىو طريؽ س
عمى القضايا الباقية ليست رئيسة, وقد أعربت إيراف عف استعدادىا لمرد         ": أف  )سعيدي"

                                                           
1- Europe's Iran Diplomacy, European Union Center of North Carolina, op.cit, p 4. 

2- op.cit, p 5.  

3  - GOV/2006/ 27,Date 28 April 2006. 

4 - op.cit. 
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النووية اإليرانية ينبغي حسميا مف خالؿ  القضية                 ) أىـ شيء ىو أف                ً      األسئمة(, معتبرا  أف  
 .ٔالمفاوضات(

رزمة جديدة مف الحوافز  ٕٙٓٓحزيراف/يونيو  ٙفي  (ٔ+٘ما قدمت الدوؿ الست الكبرى )ك
إليراف ولـ يتضمف ىذا العرض تيديدات بفرض عقوبات عمى طيراف, وعبرت الدوؿ الكبرى 
عف استعدادىا لمساعدة إيراف في بناء مفاعالت تعمؿ بالمياه الخفيفة ومنحيا منافع تجارية, 

, وتضمف العرض عددا  مف   :ٕالنقاط الرئيسة أىميا                                          ً     إذا عمقت تخصيب اليورانيـو
  حؽ إيراف القاطع بامتالؾ الطاقة النووية ألغراض سممية تتماشى عمى تأكيد الإعادة

 انتشار األسمحة النووية, ويتماشى مع التزاماتيا عدـمع الفقرة الرابعة في اتفاقية 
 امج نووي مدني.نالدولية, والدعـ السياسي لتطوير بر 

 ية مع الخطة النووية المدنية إليراف, بما فييا بناء فعاؿ لألنشطة المتماشالدعـ ال
مفاعالت نووية جديدة تعمؿ بالماء الخفيؼ في إيراف مف خالؿ مشاريع مشتركة, 

 ضمف إطار الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وبالتوافؽ مع نظاميا الداخمي.
 بدء الموافقة عمى تعميؽ النقاش حوؿ ممؼ إيراف في مجمس األمف الدولي حاؿ ال

 بالمفاوضات.
  وكؿ المخاوؼ الدولية مف خالؿ التعاوف  العالقةإيراف بمعالجة المسائؿ أف تمتـز

تعميؽ كؿ النشاطات ذات الصمة بتخصيب , و الكامؿ مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
عادة معالجة اليورانيـو وااللتزاـ بذلؾ خالؿ وقت ىذه المفاوضات تطبيؽ  , واستئناؼ                                                             وا 

 النووية. األسمحةانتشار  عدـتفاقية الؿ اإلضافي البروتوكو 
التي سيتـ التفاوض بشأنيا بيدؼ التوصؿ إلى مستقبمي اللتعاوف امجاالت أما بالنسبة إلى 

 األسرة الدولية بما يمي: تتعيدفقد  اتفاقية طويمة األمد
يراف وتنفيذه "ٖيوراتـو"التفاوض بشأف اتفاؽ تعاوف بيف  - لبناء كبير توفير دعـ , و                وا 

 مفاعالت جديدة تعمؿ بالمياه الخفيفة في إيراف مف خالؿ مشاريع دولية مشتركة.

                                                           
 . ٕٙٓٓ/ٗ/ٜٕجريدة السفير المبنانية الصادرة بتاريخ  -ٔ

, كما نشرتيا صحيفة الحياة, بتاريخ ٕٙٓٓ/ٙ/ٛاألوسط الصادرة بتاريخ  كما نشرتيا صحيفة الشرؽ -ٕ
ٔ٘/ٙ/ٕٓٓٙ. 

 ( .EAEC الجماعة األوروبية لمطاقة الذرية ) يوراتـو -ٖ
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التعاوف عمى صعيد إدارة الوقود النووي المستخدـ والنفايات النووية مف خالؿ اتفاقات  -
 مالئمة.

, معتمدة بشكؿ كبير إليراف وعمى مستويات عدةضمانات قانونية خاصة بالوقود  إعطاء -
 يخصب أفكشريؾ في مركز تدوير الوقود الدولي في روسيا, الذي يمكف عمى مساىمتيا 

 ."أصفياف" المنتج بواسطة مؤسسة تحويؿ اليورانيـو في  " فموريد اليورانيـو ىيكسا" 
خمس سنوات  إلىمؤسسة وبنؾ وقود وىياكؿ مضادات مف أجؿ احتياطي يصؿ  إقامة -

شراؼ, مع مساىمة الوقود النووي المخصصإيراف ب تزويدل , الذرية الوكالة الدولية لمطاقة        وا 
 الفرنسية بشأف الضماف المتعدد الجوانب بخصوص آلية التزويد. و كية يتنفيذ األفكار األمر و 

                           , فقد نص  العرض الدولي عمى االستثمار التجاري الدوليو الجانب االقتصادي ب أما فيما يتعمؽ
ما فييا االنتماء إلى منظمة التجارة إليراف مع المؤسسات الدولية, ب الشامؿدعـ التكامؿ 

بما فييا اتفاقية التعاوف إيراف ) فياالستثمار المباشر و عمؿ لزيادة التجارة  العالمية لخمؽ إطار
نشاء شراكة , و التجاري واالقتصادي مع االتحاد األوروبي( طويمة األمد بيف إيراف  استراتيجية             ا 

ني توسيع وتحديث قطاعي النفط والغاز, , وىذا يعفي مجاؿ الطاقة واالتحاد األوروبي
القادمة, وتطوير البنى التحتية اإليرانية  النشاطات والتعاوف العممي والتكنولوجي ضمف

ة في الطاقة والطاقات يفي مجاؿ تحقيؽ الكفاة, بما فييا بناء خطوط األنابيب الخاصة بالطاق
ا, ية ومجاالت أخرى يتـ االتفاؽ عمييالتعاوف في مجاالت التكنولوجيا العالية التقن, و المتجددة

بما في ذلؾ بند  ,التعاوف في مجاؿ األبحاث والتطوير إطارفي  أساسيةتوفير مجموعة و 
النظائر  إنتاج                                           ً           محتمؿ لمفاعالت األبحاث في الماء الخفيؼ, وخصوصا  في مجاالت 

 واألبحاث األساسية والتطبيقات النووية في الطب والزراعة. اإلشعاعية
ما يتعمؽ بالتحقؽ مف تعميؽ األنشطة النووية اإليرانية يجب أف يتضمف االتفاؽ طويؿ أما في

         ً     ً                                                         َُ          المدى بندا  خاصا  بالتحقؽ مف جميع أوجو االتفاؽ لتكويف ثقة دولية, ويجب أف ي ن ص  البند 
 الخاص عمى اإلجراءات التالية :

  ـ يتـ استيضاحيا والتي تأكيد الوكالة الدولية تسوية جميع المسائؿ وأسباب القمؽ التي ل
              ً      ً  ف أف تتضمف بعدا  نوويا  تحدثت عنيا الوكالة الدولية, بما في ذلؾ النشاطات التي يمك

 .       ً عسكريا  
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    تأكيد عدـ وجود نشاطات أو مواد نووية غير معمنة في إيراف, وعودة الثقة الدولية بأف                                                                                 
 طبيعة البرنامج النووي المدني اإليراني سممية صرفة.

                                                                   د المكاسب السياسية واالقتصادية واألمنية فقد نص  العرض الدولي عمى دعـ أما عمى صعي
عقد مؤتمر جديد لتشجيع الحوار والتعاوف في مسائؿ األمف اإلقميمي, وتحسيف سبؿ وصوؿ 
إيراف إلى االقتصاد واألسواؽ والرساميؿ الدولية مف خالؿ دعـ عممي الندماج كامؿ ليا في 

نشاء إطار لزيادة االستثمارات والحركة البنى الدولية, بما في ذل                                                                 ؾ منظمة التجارة العالمية وا 
 بما في ذلؾ اتفاؽ تعاوف تجاري واقتصادي مع االتحاد األوروبي(.) إيراف التجارية مع

إضافة إلى التعاوف في مجاؿ الطيراف المدني بما في ذلؾ إمكانية رفع الحظر المفروض عمى 
ّ   واألوروبية لتصدير الطائرات المدنية إلى إيراف, مما ي س ي ؿ  شركات تصنيع الطائرات األمريكية  َ  ُ                                                 

, وبذلؾ يتحقؽ فتح المجاؿ أماـ إيراف كي راف أسطوليا مف الطائرات المدنيةإمكانية تجديد طي
قامة شراكة طويمة األمد في مجاؿ الطاقة بيف إيراف و  ,تشتري أسطوؿ طائرات مدنية حديثة                                                  ا 

            ُ                        دعـ تحديث ال بنى التحتية اإليرانية في و  خريف يرغبوف بذلؾ,وبي وأي شركاء آواالتحاد األور 
مجاؿ االتصاالت والتجييزات الحديثة الخاصة باإلنترنت, بما في ذلؾ إمكانية رفع الحظر 

دعـ التنمية و . ؿ في الواليات المتحدة ودوؿ أخرىالمفروض عمى الصادرات في ىذا المجا
وصوؿ إلى المواد األولية والتقنيات والتجييزات الزراعية في إيراف بما في ذلؾ إمكانية ال

بما في ذلؾ حكومات  لمحكومات إقميميمنتدى  إقامةدعـ و  الزراعية األمريكية واألوروبية.
المنطقة والدوؿ المعنية األخرى لتعزيز الحوار والتعاوف بشأف القضايا األمنية في الخميج, 

توفير و الميمة,  اإلقميميةف في القضايا األمنية وعالقة تعاو  إقميميةترتيبات أمنية  إقامةبيدؼ 
دعـ ىدؼ إقامة منطقة خالية مف أسمحة و  والسيادة السياسية. اإلقميميضمانات لمتكامؿ 

 الدمار الشامؿ ووسائؿ تداوليا في الشرؽ األوسط.
إجراءات محتممة في حالة عدـ تعاوف إيراف مع                                        وتجدر اإلشارة إلى أف  العرض الدولي تضمف 

فاعمية  إعطاءمعينة مف القائمة التالية مف أجؿ  إجراءاتاتخاذ  حيث يتـمجتمع الدولي ال
               ً                     حيثما كاف مناسبا  بموجب الفصؿ السابع  اإلجراءاتوتطبؽ ىذه  ,لقرارات المجتمع الدولي

 : مف ميثاؽ األمـ المتحدة (ٔٗالمادة )
 لبرامج.فرض حظر عمى صادرات السمع والتكنولوجيا ذات العالقة بيذه ا -

 تجميد األصوؿ وحظر التحويالت المالية لممؤسسات واألفراد المعنييف بيذه البرامج. -



478 
 

 البرامج.حظر السفر وتأشيرات الدخوؿ عمى األفراد ذوي العالقة بيذه  -

 التعاوف التقني مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية. إيقاؼ -

 الصناعات.يذه فرض حظر عمى االستثمار ضد المؤسسات المرتبطة ب -

 حظر دراسة اإليرانييف في الخارج في المجاالت ذات العالقة بتطوير القضايا النووية -
 والصواريخ.

 الثنائية.تقميص أو تجميد العالقات  -

 فرض حظر عمى السفر وتأشيرات الدخوؿ لمسؤوليف كبار وشخصيات معينة. -

 معو.ذات العالقة الوثيقة  األفراد والمؤسسات المرتبطة بالنظاـ أو أصوؿتجميد  -

 .إيراف إلىفرض حظر عمى توريد األسمحة  -

 .إيراف إلىمثؿ منتجات الغاز والنفط المكرر( حظر تصدير المنتجات الخاصة ) -

 العالمية.الحصوؿ عمى العضوية في منظمة التجارة  إلى إيرافدعـ سعي  إنياء -

 .معينةطاعات في ق إيراففرض حظر عمى التعاوف واالستثمار في  -

 اإليرانية.تجميد عاـ ألصوؿ المؤسسات المالية  -

 تقميص الدعـ الحكومي لضمانات االعتمادات في التصدير والتجارة. -

 ٕٙٓٓحزيراف/يونيو  ٕٚبتاريخ  محمود أحمدي نجاد"في تمؾ األثناء أعمف الرئيس اإليراني "
بحسب التقويـ اإليراني  «مردار»                                                   أف  بالده ستعطي ردىا عمى العرض الدولي في نياية شير 

                                                ؛ غير أف  الدوؿ الغربية أبمغت طيراف أن يا تنتظر ٕٙٓٓآب/أغسطس  ٕٓوالذي ينتيي في 
                                                               إال أن و وقبيؿ حموؿ ذلؾ الموعد أصدر مجمس األمف الدولي القرار رقـ  ؛ٔالرد قبؿ ذلؾ الموعد

لسابع مف ميثاؽ األمـ مف الفصؿ ا ٓٗبموجب المادة  ٕٙٓٓتموز/يوليو  ٖٔتاريخ  ٜٙٙٔ
لتعميؽ جميع األنشطة النووية  ٕٙٓٓآب/أغسطس  ٖٔالمتحدة, وأميؿ إيراف بموجبو حتى 

عادة المعالجة تعميقا  تاما , وامتثاليا لمتدابير التي طمبيا مجمس                                            ً     ً                                      ذات الصمة بالتخصيب, وا 
خاذ التدابير محافظي الوكالة, كما ىدد القرار إيراف في حاؿ عدـ امتثاليا ليذا القرار بات

االمتثاؿ ليذا القرار عمى  مف ميثاؽ األمـ المتحدة إلجبارىا ٔٗالمالئمة بموجب المادة 
 . ٕولمتطمبات الوكالة الدولية

                                                           
 . ٕٙٓٓ/ٙ/ٕٛبتاريخ الصادرة صحيفة الشرؽ األوسط  - ٔ

2
 - S/RES/1696 (2006), Date 31.7.2006. 
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                                                                                ً        وقد اعتبرت إيراف ىذا القرار ال قيمة قانونية لو, ومف شأنو أف يزيد الوضع خطورة مؤكدة  أن يا 
يد والقوة, واعتبر الناطؽ باسـ وزارة الخارجية لف تتخمى عف التكنولوجيا النووية تحت التيد

ع  ليشكؿ ضغطا  عمى إيراف وليضع  ٜٙٙٔ             " أف  القرار حميد رضا آصفياإليرانية " َ           ً                  و ض   ِ  ُ
وعشية الموعد الذي حددتو إيراف إلعالف موقفيا مف عرض  .ٔعقبات عمى طريؽ المفاوضات

" عمى مواصمة إيراف عمي خامنئي" اإليرانيةالحوافز الدولية أكد المرشد األعمى لمجميورية 
محمد برنامجيا النووي وبقوة, في حيف أشار نائب رئيس المنظمة اإليرانية لمطاقة الذرية " 

                                                                     أن و مف المستحيؿ تعميؽ تخصيب اليورانيـو بعد التقدـ العممي الذي أحرزه " إلى )سعيدي
الرد        ً           (, مشيرا  إلى أف  )     ً ستحيال                                                           العمماء اإليرانيوف, وأن و في الظروؼ الراىنة أصبح التعميؽ م

ً      ً                               اإليراني عمى المقترحات الدولية سيكوف شامال  تماما  وسيييأ فرصة مناسبة لمغرب لحؿ                                         
 . ٕالقضية النووية اإليرانية عف طريؽ المفاوضات والحوار(

وبالفعؿ قدمت إيراف ردىا عمى المقترحات الدولية في الموعد المحدد وقد تضمف عدة نقاط 
 :ٖأىميا

تجديد التأكيد عمى حؽ إيراف الذي ال خالؼ عميو في تطوير برنامجيا النووي ألغراض  -
 .ٜٛٙٔ                    ً                                         سممية بدوف تفرقة طبقا  لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ 

االستعداد لمتفاوض كبداية جديدة لمتوصؿ إلى اتفاقية شاممة مع إيراف, ومف ىذا المنطمؽ  -
 أي الخبراء ما يمي:أعمنت إيراف بناء عمى ر 

يحتوي عمى معمومات مفيدة وقدرات  ٕٙٓٓحزيراف/يونيو  ٙ                       تعتبر إيراف أف  اقتراح  -
                                                                               لمتوصؿ إلى تعاوف شامؿ عمى المدى الطويؿ بيف الجانبيف, إال أف  إيراف لدييا تساؤالت 

 تتعمؽ بضمانات حقوقيا وعبر المفاوضات البناءة يجب إعداد األرضية التفاقية شاممة.

االستعداد لمقضاء عمى مشاعر القمؽ مف الجانبيف عبر المفاوضات والحصوؿ عمى  -
العرض, وفترة وعمؽ القضايا المطروحة في  توضيحات بخصوص طبيعة ومدى ومستوى

                                                           
 . ٕٙٓٓ/ٛ/ٕجريدة السفير المبنانية الصادرة بتاريخ  -ٔ
 .ٕٙٓٓ/ٛ/ٕٕجريدة النيار المبنانية الصادرة بتاريخ  -ٕ
          ً              , انظر أيضا  الوثيقة رقـ  ٕٙٓٓ/ٜ/ٖٔ, تاريخ ٔ٘ٔٓٔنشرتيا صحيفة الشرؽ األوسط المندنية في عددىا  -ٖ

INFCIRC/685  المرفؽ بيا رد إيراف عمى مجموعة المقترحات المقدمة  ٕٙٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٓٔتاريخ
 .   A/61/514-S/2006/806, كما ورد في وثيقة األمـ المتحدة ٕٙٓٓحزيراف/يونيو  ٙفي 
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وىي عمى استعداد لمتعاوف عمى المدى الطويؿ في مجاالت األمف واالقتصاد والسياسة 
في مجاؿ الطاقة عمى المدى المنطقة " و" أمف والطاقة مف أجؿ تحقيؽ " أمف متوازف في 

 ".الطويؿ

                ً                                                           تعتبر إيراف دائما  أف  حؿ القضايا ممكف عبر التفاوض والتواصؿ, ومف وجية النظر  -
                                                                              اإليرانية فإف  الفكرة األساسية والمبدأ في العرض المقدـ ىو عممية تجديد لممفاوضات 

سائؿ األخرى لحؿ القضية النووية اإليرانية لمتوصؿ إلى نتائج واتفاقية شاممة كبديؿ لكؿ الو 
 تحتوي عمى اآلتي: 

المساىمة في حؿ سممي وسريع لمنزاع النووي في إطار نصوص معاىدة عدـ انتشار  -
المواقؼ,  األسمحة النووية والوكالة الدولية لمطاقة الذرية عبر مد جسور التفاىـ وتقريب

 وحؿ النزاعات بيف األطراؼ المختمفة.   

أسيس العقائد الضرورية واألسس لبناء الثقة والتعاوف المشترؾ في المجاؿ النووي ت -
وتحسيف وتوسيع العالقات والتعاوف المشترؾ بيف إيراف وغيرىا مف األطراؼ في المنطقة 
عمى أساس االحتراـ والثقة المتبادلة, والترويج لمسالـ واألمف في المنطقة والتقدـ العممي 

 ي في إيراف.والتقني واالقتصاد

                                                                                 تقبؿ جميورية إيراف الفكرة الجوىرية لممقترح, إال أن و يجب توضيح وتأكيد بعض النقاط. -

ومعقوؿ, صؿ إلى نتيجة فاعمة في إطار محدد التأكيد عمى فاعمية المفاوضات بيدؼ التو  -
وتجنب التصرفات المعرقمة والمدمرة مف الداخؿ والخارج, وتوفير بيئة عادلة متوازنة 

 معقولة قبؿ بداية المفاوضات.و 

ضرورة تقديـ الدوؿ الكبرى ضمانات والتزامات وأدلة تظير تعديؿ سموكياتيا السابقة تجاه  -
إيراف, وغياب النوايا إزاء احتواء إيراف والسعي إليجاد ذريعة ألعماؿ عدوانية قبؿ 

 المفاوضات.

  ً                             اصة  فيما يتعمؽ بفتح الباب أماـ                                                     تعتبر إيراف أف  الخطوات التي اتخذتيا الدوؿ الكبرى وخ -
مجمس األمف الدولي لفرض قرار ضد إيراف متعارضة مع حسف النوايا وما قد ينجـ عف 

 .لمنتائج الناجحة لعممية التفاوض ذلؾ مف عرقمة خطيرة

 ستكوف المفاوضات بناءة مف وجية نظر جميورية إيراف: -

 ج واضح ومقبوؿ لدى المجتمع الدولي.إذا قامت عمى أساس قواعد وركائز مناسبة, وبرنام -
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 .لمتعاوف      ّ                                                           إذا شك مت ضمانات معاىدة عدـ االنتشار والوكالة الدولية قاعدة أساسية  -
إذا سمحت بتمثيؿ متوازف والنظر بعيف االعتبار إلى مخاوؼ كؿ األطراؼ, وقدمت ما  -

 يسمح لكؿ طرؼ بتحقيؽ مصالحو وأمنو بصورة مناسبة.
المفاوضات,  اوريف الذيف سيضمنوف االلتزامات التي ستتوصؿ إليياإذا جرى تحديد المح -

                                                    ً                         وتحديد مدى حدود وسمطة كؿ مفاوض بصورة رسمية معمنة طبقا  ألىمية وعمؽ القضية, وأف 
تتضمف المفاوضات صالحيات كاممة لممساومة واألخذ والرد في القضايا والخالفات 

ّ  خو ؿ                      ً               ُ الحساسة, ويعني ذلؾ ضمنا  أن و يجب أف ت   لممفاوضيف سمطة التفاوض واتخاذ القرار   
 بشأف كؿ القضايا شريطة االستشارة عمى األقؿ.

لى أي ضمانات قابمة                                                                                    إلى جانب كؿ ذلؾ اعتبرت إيراف أف  المقترح يفتقر إلى أي إشارة وا 
                                                                                  لإللغاء أو المراجعة ومف المفترض أف تكوف مرتبطة بالتعيدات, وبالنسبة إليراف فإن و يجب 

تعيدات نظرائيا دائمة مف دوف أف يكوف ىناؾ حؽ في إلغائيا, أو احتماؿ الحد مف أف تكوف 
          ً                                                                  منيا, وخاصة  فيما يتعمؽ بالقيود المفروضة عمى التصدير والجيات الموردة لممعدات 
جراءات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية واألمـ                                                                                               التكنولوجية النووية والموائح والقوانيف المحمية وا 

                                                                     ا أف  االقتراح لـ يتعرض ليذه القضايا الميمة فإف  إيراف أعدت المقترحات المتحدة, وبم
 الخاصة بغرض التفاوض واالتفاؽ عمييا.

" وىو أمر أساسي ار الالـز لػ " التفاوض بحد ذاتوإلى االعتبيفتقر                           كما ترى إيراف أف  االقتراح 
اف عمى استعدادىا لمتعاوف طير  وأكدتفي االتفاؽ والجوانب الغامضة في ىذا الشأف كثيرة, 

الكامؿ كخطوة أولى في االتفاؽ عمى ىدؼ وعناصر التفاوض, وقد اقترحت إيراف أف يكوف 
ً                        ىدفيا األوؿ ىو االتفاؽ عمى موضوع البحث أو النقاط  فضال  عف مجموعة مف اإلرشادات                                                    

 وبياف مشترؾ بغرض إعطاء اتجاه محدد لممفاوضات.
النووية,  القضيةأخذ بعيف االعتبار عمميتيف رئيستيف لحؿ                             أشارت إيراف إلى أف  المقترح 

: فيي  الثانية: تتعمؽ بتعاوف إيراف وتفاعميا مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, أما األولى
جراءات                                                  ً                            التفاوض بيف إيراف ونظرائيا, وقد جاء االقتراح غامضا  فيما يتعمؽ بغرض وا 

افتقر االقتراح إلى الوضوح في العالقة والصمة بيف التفاوض والتوقعات المرجوة  منيا, كما 
                                                                                    العمميتيف, وىاتاف العمميتاف مف وجية نظر إيراف متداخمتاف, كما أف  كؿ واحدة منيما ليا 
ميزاتيا الخاصة, ويجب أف تعمؿ المفاوضات عمى دعـ وتسييؿ عممية تفاعؿ إيراف مع 
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كما أشار الرد اإليراني إلى  حيد لحؿ القضية.ىذا ىو السبيؿ الو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية و 
                                                                                     أف  القضية األساسية والمبدئية في المقترح تتمخص في نشاطات إيراف النووية والسبيؿ إلى حؿ 
الخالفات في ىذا الجانب, ورغـ ذلؾ جاء االقتراح غير واضح في ىذه النقطة األساسية, ولـ 

                                  ح بالطبع أف  القضية مف المفترض أف يوضح كيفية التعامؿ مع ىذا الجانب, ومف الواض
 .ٔتكوف داخؿ دائرة ومسؤوليات الوكالة الدولية وأف تكوف الوكالة ىي المسؤولة عنيا

" ما يسمى     جورج بوشوكرد فعؿ عمى رفض إيراف لممقترحات الدولية وقع الرئيس األمريكي " 
 ٕٙٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٖٓفي  بػ " قانوف دعـ حرية إيراف " الذي أقره مجمس الشيوخ األمريكي

                                                                             ونص  القانوف عمى فرض عقوبات عمى إيراف والمؤسسات التي تساعد النظاـ اإليراني في 
                                                                              تطوير أسمحة نووية, وقد شدد المشرعوف األمريكيوف عمى أف  ىذا القانوف يجب أال يؤخذ 

تشريف  ٚٔكما أعمف االتحاد األوروبي في  .ٕ                                      عمى أن و تصريح باستخداـ القوة ضد إيراف
                                                       أن و اضطر إلى تأييد فرض عقوبات محددة عمى إيراف بعد فشؿ  ٕٙٓٓاألوؿ/أكتوبر 

المفاوضات معيا ورفضيا وقؼ تخصيب اليورانيـو كشرط لبدء مفاوضات حوؿ ممفيا النووي, 
وكانت دوؿ الترويكا األوروبية قد اتفقت عمى مسودة مشروع القرار الذي سيقدـ إلى مجمس 

 .ٖوبات اقتصادية مخففة عمى إيرافاألمف لفرض عق
                                أن يا بدأت بنجاح باستخداـ سمسمة  ٕٙٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٕٛ               ً     أكدت إيراف رسميا  في  وقد

, وقاؿ نائب رئيس المنظمة  ثانية مف أجيزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيـو
موجودة في " نطنز", وىي بدأت                     إف  السمسمة الجديدة" )محمد غناداإليرانية لمطاقة النووية " 

        ( وأضاؼ منتج مف ىذه السمسمة وجرى تخزينوبالعمؿ منذ أسبوعيف, وقد حصمنا عمى 
                                                                   أف  نتائج األبحاث ىذه في األسبوعيف األخيريف ستكمؿ مرحمة األبحاث لخبراء " )غناد "

 .ٗ(وتفتح الطريؽ أماـ مرحمة التخصيب الصناعياإليرانية الجميورية 
بمناورات واسعة في  ٕٙٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٕولدعـ خطوتيا التقنية قامت إيراف في 

أربع عشرة محافظة استمرت نحو عشرة أياـ أطمقت عمييا اسـ " مناورات الرسوؿ األعظـ" 

                                                           
 .ٕٙٓٓ/ٜ/ٖٔ, تاريخ ٔ٘ٔٓٔ العدد صحيفة الشرؽ األوسط , -ٔ

 .ٕٙٓٓ/ٓٔ/ٕبتاريخ  صحيفة الحياة الصادرة -ٕ

 . ٕٙٓٓ/ٓٔ/ٛٔصحيفة الحياة الصادرة بتاريخ  -ٖ

 . ٕٙٓٓ/ٓٔ/ٜٕصحيفة الحياة الصادرة بتاريخ  -ٗ
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المزود  «ٖشياب  »برت فييا عمى نطاؽ واسع عدة أنواع مف الصواريخ عمى رأسيا    ُ اخت  
كـ( ما يجعمو قادر عمى بموغ القواعد  ٕٓٓٓر عنقودية يبمغ مداه )برؤوس تحتوي عمى ذخائ

األمريكية في كؿ أنحاء الخميج باإلضافة إلى إسرائيؿ, وقد أثارت ىذه المناورات انتقادات 
          " إلى أف  جان فرانسو يوروأمريكية وفرنسية, حيث أشار الناطؽ باسـ وزارة الدفاع الفرنسية " 

القادر عمى الوصوؿ إلى جنوبي أوروبا يجعؿ منو مسألة تعني مدى الصاروخ اإليراني )
 .ٔ(              ً األوروبييف أيضا  

تشريف الثاني/نوفمبر  ٗٔثر ىذه التطورات أصدرت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في وعمى إ
                          أن و في الوقت الذي بمقدور  عمىتقريرىا حوؿ البرنامج النووي اإليراني أكدت فيو  ٕٙٓٓ

                        : فإن يا ستبقى عاجزة عف المواد النووية المعمنة في إيرافمف عدـ تحريؼ  الوكالة التحقؽ
إحراز مزيد مف التقدـ في جيودىا الرامية إلى التحقؽ مف عدـ وجود أية مواد أو نشاطات 
نووية غير معمنة, إال إذا عالجت إيراف المشاكؿ العالقة الخاصة بعمميات التحقؽ مف خالؿ 

بداء الشفافية الضرورية لتتمكف الوكالة مف تأكيد الطابع السممي تنفيذ البروتوكوؿ اإلضا                                                                     في, وا 
                                                                                         لمبرنامج النووي اإليراني, وأشار التقرير إلى أف  الوكالة عثرت عمى آثار بموتونيـو ويورانيـو 

النووية, وطمبت الوكالة الدولية مف إيراف  «كاراج »مخصب غير معمف عنيا في منشأة 
كدت الوكالة بدء عمؿ السمسمة الثانية مف أجيزة الطرد المركزي توضيحات حوليا, كما أ

             " أف  محمود أحمدي نجادازاة ذلؾ أعمف الرئيس اإليراني "وفي مو  .ٕلتخصيب اليورانيـو
وتستمر احتفاالتيا مف األوؿ إلى  اإليرانية" عشرة الفجر المباركة " وىي ذكرى انتصار الثورة 

عف تحوؿ ستكوف المناسبة التي سيعمف خالليا  ٕٚٓٓط/فبراير الحادي عشر مف شير شبا
( ٓٙ                                        " إلى أف  اليدؼ النيائي إليراف ىو تركيب )نجادبالكامؿ, وأشار "إيراف إلى دولة نووية 

, ووعد بأف يكشؼ خالؿ ىذه المناسبة عف  ألؼ جياز طرد مركزي لتخصيب اليورانيـو
                ً                               جيا النووية مشيرا  إلى أف  إحدى ىاتيف التقنيتيف                                          إنجازيف ميم يف ومتطوريف في مجاؿ التكنولو 

 .ٖلـ تبمغيا أية دولة في العالـ حتى اآلف

ذ

                                                           
 . ٕٙٓٓ/ٔٔ/ٖصحيفة السفير المبنانية الصادرة بتاريخ  -ٔ

2
 - GOV/2006/64, Date: 14 November 2006, p 4. 

 . ٕٙٓٓ/ٔٔ/٘ٔصحيفة السفير المبنانية الصادرة بتاريخ  -ٖ
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ذاؾفرعذاؾدادسذ

ذدخولذإقرانذؿرحلةذاؾعقوباتذاؾدوؾوةذذ

 

تضمنت فرض و  ,مجمس األمف الدوليالتي أصدرىا سنحاوؿ في ىذا الفرع بياف القرارات 
التي اتخذتيا طيراف  واإلجراءات ,يا النوويعقوبات دولية عمى إيراف عمى خمفية برنامج

ذالتي ترتبت عمى ىذه العقوبات.  اآلثارلمواجية 

ذأوالذذ:ذؼراراتذجملسذاألؿنذاؾدوؾيذادلتض ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذدوؾوةذضدذإقرانذ.ذمنةذػرضذعقوباتذذ

    ً              قرارا  بخصوص الممؼ  ٕٙٓٓ  ّ                                                 تبن ى مجمس األمف الدولي ألوؿ مرة في كانوف األوؿ/ديسمبر 
الصادر  ٕٙٓٓ/ٖٚٚٔمف ميثاؽ األمـ المتحدة وىو القرار  ٔٗلممادة                     ً النووي اإليراني وفقا  

                                                         الذي تـ  بموجبو فرض حزمة مف العقوبات عمى البرنامج النووي  ٕٙٓٓ/ٕٔ/ٖٕبتاريخ 
اإليراني بعد نقاشات طويمة استمرت نحو أربعة أشير حوؿ طبيعة العقوبات التي أرادت 

تيت ىذه المفاوضات بعد التفاىـ مع الصيف وبعد الواليات المتحدة أف يتضمنيا القرار, وان
: منع الدبموماسييف ؾ القرار, مثؿ      ً             ر بنودا  قاسية في ذل ِ ب    ُ عت  االتدخؿ الروسي لشطب ما 

اإليرانييف مف السفر ليتـ التصويت عميو باإلجماع بعد أف انخفض مستوى التيديد فيو إلى 
                               ً       ى في نطاؽ العقوبات الدولية فاتحا  بذلؾ , وقد وضع ىذا القرار إيراف لممرة األولٔالحد األدنى

 .  األزمة بيف طيراف والدوؿ الغربيةالمجاؿ أماـ المزيد مف تصعيد 
, الفور, كتخصيب عمى     ّ   الحس اسة النووية إيراف أنشطة كافة وقؼ                ونص  القرار عمى  اليورانيـو

عادة  الذرية لمطاقة ليةالدو  الوكالة   ّ  تمك ف بطريقة والتطوير, البحوث ذلؾ في بما المعالجة        وا 
 التي بالمفاعالت مرتبطة مشروعات في ؿاعمأ أية وقؼ وكذلؾ الموقؼ, ىذا مف     ّ  التحق ؽ مف

 مالية مساعدة أو تقني, تأىيؿ أو إليراف مساعدة أي تقديـ ومنع الثقيؿ, بالماء تعمؿ
 فم وطمب. البرنامج بيذا متصمة خدمات أو لمواد تحويؿ أي أو مالية, وخدمات واستثمارات

 عمى الموجودة األخرى االقتصادية والموارد المالية, واألرصدة األمواؿ, تجميد األعضاء الدوؿ
 بالبرامج مباشرة مشتركوف أو صالت ليـ مؤسسات أو أشخاص عمييا يشرؼ أو أراضييا

                                                           
                                            ً                                                      طالؿ عتريسي, البرنامج النووي اإليراني ليس خداعا  مف أجؿ التسمح, مجمة معمومات, العدد التاسع والثالثوف,  -1

 . ٕٛٔ, ص ٕٚٓٓالمركز العربي لممعمومات, شباط/فبراير 
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 ٕٙٓٓ/ٖٚٚٔوتضمنت العقوبات الواردة في القرار  .ٔإليراف الباليستية والصواريخ النووية
لواردات والصادرات لممواد الخطرة والتكنولوجيا المتعمقة بتخصيب اليورانيـو    ً       حظرا  عمى ا

عادة المعالجة والمفاعالت التي تعمؿ بالمياه الثقيمة مف والى إيراف, إضافة إلى أنظمة                                                                                      وا 
مؤسسة  /ٔٔو/     ً  / فردا  ٕٔالصواريخ الحاممة لمرؤوس, وتجميد األرصدة المالية في الخارج لػ/

                                                 وتجدر اإلشارة إلى أف  القرار أنذر إيراف بأف  مجمس  .ٕلبرنامج النووي اإليرانيإيرانية مرتبطة با
األمف الدولي سينظر في إجراءات عقابية إضافية مالئمة في قرار الحؽ إذا كاف ذلؾ 

القرار, ووعدىا برفع العقوبات عنيا إذا امتثمت  ً                           يا  في حاؿ رفضت االنصياع ليذا ضرور 
موعد تمقيو تقرير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عف تنفيذىا مطالب                 ً      وأميميا ستيف يوما  إلى 

 .ٖالتعميؽ الكامؿ والمستمر لجميع النشاطات ذات العالقة بتخصيب اليورانيـو
                                                           

 .15/5226/,5, تاسيخ  S/RES/1737 (2006)منشور بالوثيقة, (ٖٚٚٔر نص قرار مجمس األمف رقـ )انظ -ٔ

 حدد القرار األجيزة والمؤسسات واألفراد الذيف تطاليـ العقوبات الدولية وىـ: - ٕ
 حاث إيو ) مفاعؿ أب األجيزة المتعمقة بالطاقة النووية: مؤسسة الطاقة النووية اإليرانية, شركة مصباح لمطاقة

موجود في أراؾ (, عكا لألجيزة الكيربائية ) مصنع تجريبي لتخصيب اليورانيـو " بي إؼ إي بي"  ٓٗ
موجود في نطنز( شركة بارس تراش ) معامؿ الطرد المركزي (, ىيئة الصناعات الدفاعية ) صناعة قطع 

 ) قطع غيار( . وبرامج الصواريخ (, مجمع المسدس غيار ألجيزة الطرد
 زة المتعمقة بصناعة الصواريخ: مجمع الشييد ىمت الصناعي, مجمع الشييد باقري الصناعي مجمع األجي

 فجر الصناعي, وكميا تابعة لمؤسسة الصناعات الفضائية والجوية.
  األفراد المسؤولوف في البرنامج النووي: " محمد قنادي" وكيؿ ىيئة الطاقة النووية لمبحوث والتنمية, " بيماف

جاني " مدير مصنع " نطنز", " إحساف منجمي"  -المدير التنفيذي لمصنع أراؾ , "داود آغاأصغر بور" 
" المستشار الفني لوكالة الطاقة النووية ) خبير الطرد جعفر محمديمدير المشروعات بمصنع " نطنز", " 

" رئيس نوريمحمد ميدي نجاد  " مدير عاـ شركة مصباح, العميد "عمي حاجي نيا ليال باديالمركزي (, "
 جامعة مالؾ األشتر لمتقنية الدفاعية ) كيماوي برليـو (.

  وات الجوية لجيش حراس " قائد القحسين سميميالمواء " ىـ: لوف في برنامج القذائؼ التسياريةو األفراد المسؤ
" رضا قمي إسماعيمي" رئيس مؤسسة الصناعات الفضائية والجوية, " أحمد وحيد دست جردي "  الثورة
يحيى رحيم القطاع التجاري والمعامالت الدولية في مؤسسة الصناعات الفضائية والجوية, المواء "  رئيس
 S/RES/1737 (2006), Date 27 December" قائد الحرس الثوري اإليراني. انظر نص القرار صفوي

2006, Annex, p.p 8-9. 
 ,(ٛٛالعدد ), مجمة الممؾ خالد العسكرية, عمي المميجي عمي, الممؼ النووي اإليراني عمى طريؽ المواجية -ٖ

                             , متوفر عمى الرابط التالي:ٕٚٓٓ/ٖ/ٔتقرير منشور بتاريخ 

http//www.kkmaq.gov.sa/Detail.aspInNewsItemID219689                                                                                                                               
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                                        ً       ً                                  وقد اعتبرت اإلدارة األمريكية القرار انتصارا  سياسيا  ليا حيث وصؼ نائب وزيرة الخارجية 
إليراف, ويميد الطريؽ التخاذ المزيد مف  "توبيخ دولي"    ن و " القرار بأنيكوالس بيرنزاألمريكية " 

اإلجراءات خارج أروقة مجمس األمف الدولي بما في ذلؾ مواصمة الضغط عمى الياباف 
 . ٔ                                               ً                      واالتحاد األوروبي والمنظمات الدولية لغرض فرض مزيدا  مف العقوبات ضد طيراف

عقوبات دولية عمييا خطوة تتخطى                                أف  قياـ مجمس األمف الدولي بفرضوقد اعتبرت إيراف 
القانوف, وتخرج عف إطار ميامو, وتتعارض مع المبادئ والقواعد الصريحة التي نص عمييا 
                                                                                   ميثاؽ األمـ المتحدة, وأشارت وزارة الخارجية اإليرانية إلى أف  قياـ مجمس األمف بمثؿ ىذه 

ؤكدة لمدوؿ أو عرقمة استخداـ الخطوات المسيسة وغير القانونية ال يمكنو الحد مف الحقوؽ الم
                ً                                                                  ىذه الحقوؽ, مؤكدة  أف  فرض مثؿ ىذه العقوبات عمى إيراف لف يثنييا عف مواصمة برنامجيا 
                 ً                                        ً                          النووي السممي وفقا  لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية ووفقا  لمخطط الموضوعة لسير ىذا 

 .ٕالبرنامج
كانوف األوؿ/ديسمبر  ٕٚاني في                           ّ                    وكرد عممي عمى ىذا القرار صد ؽ مجمس الشورى اإلير 

عمى قانوف يمـز الحكومة اإليرانية بتسريع البرنامج النووي ومراجعة التعاوف مع الوكالة  ٕٙٓٓ
مف واجب الحكومة بعد المصادقة عمى القرار                              ذرية, ونص  القانوف عمى أن و )الدولية لمطاقة ال

وي ومراجعة تعاونيا مع الوكالة في مجمس األمف الدولي التسريع في البرنامج النو  ٖٚٚٔ
                                                                                          الدولية لمطاقة الذرية(, إال أف  القانوف ترؾ لمحكومة اختيار الطريقة التي ستراجع بيا تعاونيا 

                                                           

 .ٕٙٓٓ/ٕٔ/ٕ٘لألنباء بتاريخ  CNNوكالة  ٔ-
تشكؿ العقوبات ىذه      أف  مباشرة أشارت فيو إلى )  ٖٚٚٔبعد تبني القرار       ً بيانا  الخارجية اإليرانية أصدرت وزارة  -ٕ

لصريحة التي نص عمييا ميثاؽ األمـ لقوانيف اااألمف وتعارض مجمس طار مياـ إ    ً               ً     تخطيا  لمقانوف وخروجا  عف 
                                      ً  بعض األعضاء الدائميف في مجمس األمف وخصوصا                            صدور ىذا القرار يظير أف       أف  )وأضاؼ البياف:  (,المتحدة

ىذه الدوؿ ىي نفسيا لـ تمتـز                                 استغالؿ ىذه المؤسسة, في حيف أف   إلىالواليات المتحدة وبريطانيا ال يزالوف يسعوف 
اىدة حظر انتشار األسمحة النووية والمادة األولى منيا عمى وجو الخصوص والتي تنص عمى بتعيداتيا حسب مع

 أسمحتيـباقي الدوؿ, وكذلؾ المادة السادسة التي تمزميـ بنزع  إلىمنع نقؿ المواد واألجيزة العسكرية النووية 
قياـ مجمس     ف  ) أوتابع البياف: (, ةالنووي األسمحةلذلؾ تواصؿ ىذه الدوؿ تطوير ترسانتيا مف                  ً النووية, بؿ خالفا  

عرقمة استخداـ ىذه  أوبمثؿ ىذه الخطوات المسيئة وغير القانونية ال يمكنو الحد مف الحقوؽ المؤكدة لمدوؿ  األمف
(, انظر: جريدة الثورة السورية الصادرة بتاريخ اعتبارىا مجمس األمفف تفقد قرارات أ إلىالحقوؽ, بؿ سيؤدي فقط 

ٕٗ/ٕٔ/ٕٓٓٙ. 
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            أف  طيراف ال " )غالم عمي حدادوأوضح رئيس مجمس الشورى اإليراني "  .مع الوكالة الدولية
(,  معاىدة عدـ انتشار األسمحة النوويةتنوي االنسحاب مف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وال

                                                               أف  القانوف تحذير لمحكومة لكي ال تضع مصير إيراف بالكامؿ في أيدي                  إال أن و شدد عمى )
 .ٔالوكالة الدولية لمطاقة الذرية والرد بشكؿ يتناسب مع الضغوط المفروضة(

تابعيف لموكالة الدولية إلى       ً  ( مفتشا  ٖٛ      ً                                           وتطبيقا  ليذا القانوف رفضت الحكومة اإليرانية دخوؿ )
                       ً      ً                                                       أراضييا في خطوة شكمت ردا  أوليا  عمى العقوبات الدولية المفروضة عمييا بسبب برنامجيا    

" عالء الدين بروجرديلقومي في مجمس الشورى اإليراني "النووي, وقاؿ رئيس لجنة األمف ا
         أف  لجنة       ً   ( موضحا  )الدولية                                                          إن يا الخطوة األولى اليادفة إلى الحد مف التعاوف مع الوكالة)

                                                                                خاصة وضعت الئحة بأسماء المفتشيف الذيف لف يسمح ليـ بدخوؿ إيراف, وتـ  إبالغ الوكالة 
الدولية بيذا اإلجراء(, وفي رد عمى الخطوة اإليرانية قاؿ المتحدث باسـ وزارة الخارجية 

 ً                        دا  لجية محاولة اإليرانييف                      ً     قرار طيراف يشكؿ نموذجا  جدي       " إف  )شون ماكورماكاألمريكية " 
 .ٕ(فرض شروطيـ عمى المجتمع الدولي

, فقد ٖةالروسي المعارضة          ً                  و جاء ضعيفا  في محتواه نتيجة                               ويتضح مف مضموف ىذا القرار أن   
ّ      فرض حظرا  عمى تصدير المواد ثنائية االستخداـ, إال  أن   و ترؾ لكؿ دولة حؽ الحكـ بنفسيا        ً                                     

يراف وتقـو بإخطار مجمس األمف بالمواد ذات االستخداـ عمى المواد التي ستصدر إلى إ
المزدوج التي تصدرىا بالفعؿ مف دوف االلتزاـ بقائمة محددة ليذه المواد, أو استشارة ىيئة تتبع 

 .ٗاألمـ المتحدة قبؿ التصدير
                                                                  ً     الممنوعات الواردة في الشؽ األوؿ مف المواد المحظور تصديرىا وردت جميعا  في          كما أف  

بؿ في ؛ أخرى مثؿ: اتفاقات حظر االنتشار, وفي الئحة مجموعة التجييزات النوويةنصوص 
قرار اعتمد              أي أف  ىذا ال,      ً جديدا                   ً  القرار لـ يضؼ شيئا             لذلؾ فإف   .اتفاقية حظر االنتشار ذاتيا

ؤثر, إليو في ظؿ معارضة روسيا والصيف, وليس عمى ما يمكف أف ي ؿعمى ما يمكف التوص

                                                           
 . ٕٙٓٓ/ٕٔ/ٕٛصحيفة السفير المبنانية الصادرة بتاريخ  -1

 . ٕٚٓٓ/ٔ/ٖٕصحيفة السفير المبنانية الصادرة بتاريخ  -ٕ

   أحمد إبراىيـ محمود, الدور الروسي في األزمة النووية اإليرانية, ممؼ األىراـ االستراتيجي, المجمد الثالث عشر -ٖ
                                 .ٕٚٓٓنيساف/أبريؿ , ٛٗٔالعدد 

 مرجع سبؽ ذكره .عمى المميجي عمي, الممؼ النووي اإليراني عمى طريؽ المواجية,  -ٗ
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( عمى إيراف ىو ٖٚٚٔحظره بموجب القرار )        ما تـ       إف  : بعض إلى القوؿوىو ما دفع ال
ً       ً محظور أصال  عمميا   , (ً            ً       ً ا  أو حتى حظرا  نوويا  يعقاب     ً أمرا   إنذار نووي وليسالقرار ىو )        , وأف  ٔ        

                                             ً                                 وانحصر تأثيره في العامؿ النفسي باعتباره مستندا  إلى الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ 
 .ٕالمرة األولى التي يتـ فييا فرض )عقوبات( عمى إيراف المتحدة, وباعتباره

 ٚٗٚٔثالثة حـز مف العقوبات الدولية تمثمت بالقرارات ) ٖأصدر مجمس األمف الدولي    ً  والحقا  
 ٜٕٜٔ, والقرار ٕٛٓٓ/ٖ/ٖ خالصادر بتاري ٖٓٛٔ, والقرار ٕٚٓٓ/ٖ/ٕ٘الصادر بتاريخ 
ً   وبدال  م( ٕٓٔٓ يونيو /حزيراف ٜالصادر بتاريخ   ثنيف أف تسيـ ىذه القرارات والعقوبات في    

لتزداد  ,يا تسببت بنتائج عكسية     فإن        ً غربيا  إيراف عف المضي في بعض سياساتيا المرفوضة 
وترسخت  ,بذلؾ الفجوة بيف طيراف والدوؿ المعنية بفرض العقوبات, السيما الدوؿ الغربية

ىو تغيير موازيف القوة عمى األرض السبيؿ الوحيد لمتفاىـ مع الغرب                       قناعة لدى إيراف بأف  
 عبر حيازة أدوات القوة أو ىكذا تبدو األمور.

ً           فضال  عف السالح  -التالـز بيف الخوؼ مف امتالؾ إيراف التقنية النووية              والواضح أف        
الراسخة في سياسات القوى والتزاـ الغرب بحماية أمف إسرائيؿ, أصبح مف الحقائؽ  - النووي
                                ُ                            أية إجراءات دولية أو انفرادية ست تخذ ضد إيراف ستحمؿ بصمة ىذا         , وأف  الكبرى الدولية
التصعيد العسكري ال يحظى باألولوية لدى                             َ         لكف الظروؼ الدولية الحالية ت شي بأف  , التالـز

في حربيف مكمفتيف في أفغانستاف  غارقوففجنودىا  ,ألسباب تخص القوة األميركية واشنطف
مى ترتيب الوضع الداخمي في خضـ أزمة مالية عالمية ضارية والعراؽ, وجيدىا منصب ع

أصابت االقتصاد األميركي في العمؽ, وأربكت سياساتيا الخارجية وقدرتيا عمى المبادرة تجاه 
                                                           

 ٜٚالعدد , تقارير , ىؿ تثني العقوبات الدولية إيراف ؟ مجمة الممؾ خالد العسكرية, أشرؼ عبدالعزيز عبدالقادر -ٔ
, متاح عمى الرابط التالي :  ٜٕٓٓ/ٙ/ٔتاريخ منشور ب

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=319089   
شبكة اإلنترنت مقالة منشورة عمى (, مقدمة لحظر نووي شامؿ عمى إيراف , ٖٚٚٔعبدالسالـ محمد, القرار ) -ٕ

 , متاحة عمى الرابط التالي: ٕٙٓٓ/ٕٔ/ٕٚ, بتاريخ  كترونيإسالـ أوف اليف اإللموقع مف خالؿ 
http//www.islamonline.net/servlet/SatellitecArticleACcid117062069568pagenameZon

e-Arabic-News%2FNWALayout 
القرار  {أصدر مجمس األمف الدولي حتى اآلف ستة قرارات بخصوص البرنامج النووي اإليراني كاآلتي:  -ٖ

ٜٔٙٙ(ٕٓٓٙ ,)ٖٔٚٚ (ٕٓٓٙ ,)ٔٚٗٚ (ٕٓٓٚ ,)ٖٔٛٓ  (ٕٓٓٛ ,)ٖٔٛ٘  (ٕٓٓٛ ,)ٜٕٜٔ 
(ٕٓٔٓ){. 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=319089
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=319089
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فرض عقوبات عمى طيراف يبدو اإلجراء األنسب لواشنطف في            ليذا فإف  , العديد مف القضايا
      مى أف تكوف العقوبات مشددة كي تضمف إعاقة , وستحرص ععمى األقؿ المرحمة الراىنة

طموحات إيراف النووية", أو قدرتيا عمى التأثير الفعاؿ في جوارىا اإلقميمي, بما يمنح  "
 . ٔ                                         ُ                            واشنطف الفرصة إلعادة ترتيب األوراؽ قبؿ أف ت قدـ عمى خطوات الحقة أكثر قسوة

     ً           تقريرا  إلى مجمس ة الدولية لمطاقة الذرية موكاللعاـ المدير ال     قد ـ  ٕٚٓٓفبراير شير آذار/في و 
, وعمى خمفية ٕ(ٖٚٚٔإيراف لـ تمتـز بمقررات القرار رقـ )                  أشار فيو إلى أف  محافظي الوكالة 

 ٕٚٓٓمارس آذار/ ٕٗ( في ٚٗٚٔرقـ ) هقرار  الدولي مجمس األمف صدرىذا التقرير أ
                           ً  ة, ولـ يكف ىذا القرار مفاجئا  ( مف الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدٔٗبموجب المادة )

األخيرة سبؽ                                                                    ً      ألي مف الدوؿ المعنية بأزمة الممؼ النووي اإليراني بما فييا إيراف خصوصا  أف  
 .ٖ(, الذي ألزميا بوقؼ عمميات تخصيب اليورانيـوٖٚٚٔورفضت القرار )

الثقيمة, باألسمحة  ىاوعمى تزويد                    ً                          فرض ىذا القرار قيودا  عمى شراء األسمحة مف إيرافوقد 
وطمب مف جميع الدوؿ فرض قيود عمى دخوؿ أو عبور أراضييا ضد األشخاص المتورطيف 

إضافة إلى حظر بيع معدات أو تجييزات إلى  ,يففي البرنامجيف النووي أو الباليستي اإليراني
حتى  لطيراففنية أو وحظر تقديـ مساعدة مالية  ىذيف البرنامجيفإيراف يمكف أف تساىـ في 

 .ٗلكؿ ما لو عالقة بالبرنامجيف النووي والباليستي ت في مجاؿ التدريبلو كان
                                                           

سمسمة التقارير المعمقة , مركز الجزيرة لمدراسات, مآؿ العقوبات عمى إيراف ومواقؼ الدوؿ المؤثرة والمحيطة -ٔ
ز الجزيرة لمدراسات, وتولى بمرك الورقة بإشراؼ قسـ البحوث والدراساتىذه أعدت , ٕٓٔٓأيار/مايو  ,الدوحة( ٕ)

عزت شحرور, محمد نور , عمي باكير, نورىاف الشيخ ة )مساىم عمى واعتمدت الورقة تحرير التقرير شفيؽ شقير.
 .( , ونبيؿ شبيب عبد الجميؿ المرىوف, الديف

قؼ نشاطات تخصيب إيراف لـ تمتـز بالميمة الزمنية التي حددتيا ليا األمـ المتحدة لو                         جاء في ىذا التقرير أف   -ٕ
ً                                         و بدال  مف ذلؾ لجأت إلى توسيع العمؿ في البرنامج                اليورانيـو وأن   إيراف نصبت أكثر مف                      , وأضاؼ التقرير أف       

ّ            وس عت إنتاجيا يا                                         لتخصيب اليورانيـو عمى مستوى صناعي, وأن  نطنز ( جياز طرد مركزي جديد في منشأة ٖٓٓ)  
ف كانت قد                                            المستوى الصناعي, كما أشار التقرير إلى أف   لميورانيـو المخصب مف المستوى البحثي إلى                    طيراف وا 

ّ      وافقت عمى إجراءات مؤقتة تقـو بيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لمتحقؽ مف البرنامج النووي, إال  أن   يا لـ توافؽ                                                                                            
ً                    عمى عمميات مراقبة عف بعد لممنشأة, انظر: نص التقرير كامال  عمى الرابط التالي:                                                        

[[http//www.iranwatch.org/international/IAEA/iaea-iranreport-022207.pdf                                                                        

 , مرجع سبؽ ذكره .عبدالقادر أشرؼ عبدالعزيز -ٖ
  .ٕٙٓٓلعاـ  (ٚٗٚٔار مجمس األمف الدولي رقـ )انظر: نص قر  -ٗ
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يا نجحت في تكويف                       ً          ً                             ىذا القرار مث ؿ انتصارا  دبموماسيا  لمواليات المتحدة مف حيث إن            ورغـ أف  
حشد دولي ضد إيراف مف خالؿ استصدار قراريف دولييف بفرض عقوبات عمى إيراف في أقؿ 

الدوؿ غير مجبرة                                                     معظـ ىذه القيود التي فرضيا القرار اختيارية, أي أف              أشير, فإف  ثالثة مف 
ظؿ ىذا اإلجماع الدولي عند حدوده الدنيا بعد  ولذلؾعمى تطبيقيا في تعامميا مع إيراف, 

صدور ىذا القرار, ولـ يصؿ إلى درجة االتفاؽ الكامؿ بيف الدوؿ الخمس الكبرى عمى 
 .ٔارمة عمى إيراف لوقؼ عمميات تخصيب اليورانيـوضرورة فرض عزلة دولية وعقوبات ص

 ٕٛٓٓلعاـ  ٖٓٛٔأصدر مجمس األمف الدولي القرار  ٕٛٓٓآذار/مارس  ٖوبتاريخ 
     ً                                                                         متضمنا  الحزمة الثالثة مف العقوبات الدولية عمى إيراف حيث شجب رفض طيراف االمتثاؿ 

عادة لطمبات الوكالة الدولية بالوقؼ التاـ والدائـ لجميع األنشطة ذا                          ت الصمة بالتخصيب وا 
          ٜٙٙٔالمعالجة والمشاريع ذات الصمة بالماء الثقيؿ عمى النحو المقرر في القرارات 

( وعدـ استئناؼ تعاونيا مع الوكالة بموجب ٕٚٓٓ)ٚٗٚٔ( وٕٙٓٓ)ٖٚٚٔ( وٕٙٓٓ)
 البروتوكوؿ اإلضافي, وعدـ اتخاذ الخطوات األخرى التي طمبيا مجمس محافظي الوكالة,

وتضمنت العقوبات الجديدة في  .رارات مجمس األمف المذكورة أعالهوعدـ امتثاليا ألحكاـ ق
   ً                                                                   حظرا  عمى التبادؿ التجاري مع إيراف لمسمع ذات االستخداـ المزدوج العسكري, ىذا القرار 

لى إيراف في حالة وجود أي                                                                                   وسمح القرار بعمميات تفتيش لمشحنات البحرية والجوية مف وا 
, إضافة إلى تجميد األرصدة المالية في يا تتضمف السمع التي تتضمنيا العقوبات    أن  اشتباه في 

مرتبطة بالبرنامج النووي اإليراني ٔواثنتي عشرة مؤسسة إيرانية ٕ                     ً الخارج لثالثة عشر فردا  
 لمنعيـ مف شراء مواد خطيرة يمكف استخداميا في عمميات تطوير البرنامج النووي اإليراني.

                                                           
مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف (, ضربة لمجناح المحافظ في إيراف, ٚٗٚٔي, القرار )محمد عباس ناج -ٔ

 عمى الرابط التالي: ة, متاحاإللكتروني ٕٚٓٓ/ٖ/ٕٚبتاريخ إسالـ أوف اليف, خالؿ موقع 
http//www.islamonline.net/servlet/SatellitecArticleACcid117062069568pagenameZon

e-Arabic- News%2FNWALayout. 
 ( ىـ : ٕٛٓٓ)  ٖٓٛٔوىؤالء األشخاص ) كما ذكرىـ القرار  -ٕ
 المركزي الطرد أجيزة وىندسة تجميع إدارة في عمي )ضالع مؤيد أمير(. 
 دارة األمونيـو يورانيؿ كربونات إنتاج في )ضالع آشياني فدائي محمد  لمتخصيب( . مجمع " نطنز"        وا 

 الذرية الطاقة التابع لمنظمة والتعديف االستكشاؼ شؤوف مكتب في كبير )مسؤوؿ آشتياني رضائي عباس 

 اإليرانية(.

 المائة( . في ٜ,ٜٜ تركيزه يبمغ مغتريـو إنتاج في )ضالعة بختيار ىالة 
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 المركزي( . الطرد أجيزة مكونات صنع في )ضالع زاديب مرتضى 
 الدفاعية(  لمصناعات والبحث التدريب معيد )رئيس إسالمي محمد الدكتور. 

 بالماء يعمؿ " آراؾ " الذي مشروع مفاعؿ في ضالع اإليرانية الذرية الطاقة منظمة في )مسؤوؿ حسيني حسيف سيد 

 الثقيؿ(.

 ٚٗٚٔالقرار في اسميا حدد التي لمطاقة نوفيف شركة ثابت, رئيس كريمي جواد السيد (ٕٓٓٚ. ) 

 أصفياف( . في رانيـواليو  تحويؿ منشأة في اإلنتاج إدارة في مياجراني )ضالع رضا حميد 
 الصناعية والبحوث لشؤوف الموجستيات المسمحة القوات أركاف لرئيس السابؽ النائب( نقدي رضا محمد العميد, 

 المفروضة الجزاءات عمى االلتفاؼ إلى ترمي جيود في وىو مشترؾ التيريب, لمكافحة الحكومي الجياز رئيس

 ( . ٕٚٓٓ) ٚٗٚٔ( وٕٙٓٓ) ٖٚٚٔالقراريف  بموجب
 لمتخصيب("  " نطنز مجمع إدارة في )ضالع نوباري ىوشاف. 

 نطنز(. في التخصيب أعماؿ في )ضالع رشيدي عباس 

 صفند( في اليورانيـو منجـ في اليورانيـو تعديف عمميات )مدير سميماني قاسـ. 
1

 ( :ٕٛٓٓ) ٖٓٛٔوىذه الشركات والمؤسسات ىي ) كما ذكرىا القرار   -
 Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co.)  المركزي . الطرد أجيزة مكونات إنتاج في ضالعة 

 Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies and Saccal System companies    
 لصالح أحد الكيانات المشاركة في البرنامج النووي اإليراني . حساسة سمع شراء الشركة ىذه حاولت

 لإللكترونيات سناـ شركة Electro Sanam Compancy (E. S. Co/E.X.Co.) لمؤسسة ) شركة واجية 

 التسيارية(. القذائؼ برنامج في ضالعة الجوية الفضائية الصناعات

 التسيارية(. القذائؼ في برنامج ضالعة الجوية الفضائية الصناعات لمؤسسة واجية )شركة التقنية االتحاد مجموعة 

 بعض في الجوية الصناعات الفضائية مؤسسة ستخدمتيايتـ ا القياس أدوات )مصانع الدقيقة اآلالت مصانع 

 الشراء. محاوالت

 الوقود(. أنشطة دورة في ضالع اإليرانية الذرية الطاقة لمنظمة تابع )مختبر حياف بف جابر 

 Joza Industrial Co القذائؼ برنامج في ضالعة الجوية الفضائية الصناعات لمؤسسة واجية ) شركة 

 .)التسيارية

 في ضالعة العمميات الصناعية وىي إلدارة التابعة الذخائر صناعات موعةلمج ) فرع خراساف ديفتع صناعات 

 المركزي( . الطرد أجيزة مكونات إنتاج

 بالكيرباء اإلمداد صناعة وحدات ىو الصناعية, دورىا العمميات إلدارة فرع( البطاريات  لصناعة نيرو شركة 

 قذائؼ( .ال منظومات ذلؾ في بما اإليراني لمجيش

 أصفياف. اليورانيـو في تحويؿ منشأة بناء في لمطاقة, شاركت ) )الرائدة بشغـ صناعات 

 القذائؼ برنامج في الجوية ضالعة الفضائية الصناعات لمؤسسة واجية )شركة السالمة معدات شراء شركة 

 التسيارية( .
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ّ  توخ ي إلى دوؿال ودعا جميع  ِ َ  ق ب ؿ مف عبورىا, أراضييا, أو دخوؿ حياؿ النفس وضبط اليقظة   

 في أو االنتشار, حيث الحساس مف الطابع ذات النووية إيراف أنشطة في يشتركوف الذيف األفراد

 يقدموف أو مباشر األنشطة بشكؿ بهذه يرتبطوف أو األسمحة النووية, إيصاؿ منظومات تطوير

 األفراد المدرجيف دخوؿ دوف لمحيمولة الالزمة التدابير الدوؿ باتخاذ لب جميعالدعـ. كما طا ليا

 األشخاص اإلضافييف وكذلؾ ,العابر بيا مرورىـ أو أراضييا إلى ٔالقرار ليذا الثاني بالمرفؽ

 (ٕٙٓٓ) ٖٚٚٔ القرار مف ٛٔ بالفقرة    ً عمال   المجنة المنشأة أو األمف مجمس        يسم ييـ الذيف
 في أو االنتشار حيث مف الحساس الطابع النووية ذات إيراف أنشطة في مشتركيف بوصفيـ
 أو مباشر بشكؿ األنشطة بيذه مرتبطيف بوصفيـ النووية أو األسمحة إيصاؿ منظومات تطوير
 والمواد والمعدات والسمع األصناؼ شراء الضموع في منيا بطرؽ ليا الدعـ يقدموف

 لمتدابير والخاضعة (ٖٚٚٔ القرار مف ٗو ٖ لفقرتيفا ( في المحددة المحظورة والتكنولوجيات

 مع في أراضييا القائمة المالية المؤسسات أنشطة     َ حياؿ   اليقظة                    ّ  فييما, إضافة إلى توخ ي الواردة

 "ومصرؼ "سديرات " مممي" مصرؼ سيما وال ليا,     ً مقرا   إيراف مف تتخذ التي المصارؼ جميع
 النووية أنشطة إيراف في المؤسسات تمؾ مساىمة تفادي أجؿ مف بالخارج وتوابعيما وفروعيما

األسمحة النووية,  إيصاؿ منظومات تطوير في أو االنتشار حيث مف الحساس الطابع ذات
 التي السفف أو الطائرات في المحممة منيا, القادمة أو إلى إيراف المتجية الشحنات وتفتيش
 تكوف أف لممالحة بشرط إيراف يةجميور  وشركة الجوي إيراف لمشحف شركة تشغميا أو تممكيا

                                                                                                                                                         

  شركة TAMAS Company شركة  وتعد بالتخصيب, متصمة أنشطة في )ضالعة TAMASكيانا  رئيسيا        ً     

 .ونفاياتو( وتخصيبو اليورانيـو بمعالجة وآخر مكمؼ لتركيزه اليورانيـو الستخالص أحدىا ليا تابعة فروع أربعة أنشئت

 (:ٕٙٓٓ)ٖٚٚٔ القرار في أسماؤىـ المدرجة األفراد - ألؼ
 ير.والتطو  عف البحث المسؤوؿ اإليرانية الذرية الطاقة منظمة رئيس نائب   ّ    قن ادي, محمد 
 نطنز(.( التجريبي الوقود تخصيب مصنع رئيس جاني, - آغا داوود 

 آراؾ( العمميات مدير أصغربور, مافيب(. 
 (:ٕٚٓٓ)ٚٗٚٔ القرار في أسماؤىـ المدرجة األفراد - باء
 لمتخصيب نطنز منشآت في مدير( صفدري  جابر سيد(. 
 نتاج لبحوث أصفياف مركز رحيمي ) رئيس أمير  التابعة الوقود وشراء إنتاج شركة مف جزء ىوو  النووي, الوقود        وا 

 بالتخصيب(. متصمة أنشطة في الضالعة اإليرانية الذرية الطاقة لمنظمة
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 القرار أو بمقتضى ىذا محظورة     ً سمعا   تنقؿ السفينة أو الطائرة      بأف   لالعتقاد مبررات معقولة ىناؾ

 .}(ٕٚٓٓ) ٚٗٚٔ( ,ٕٙٓٓ)ٖٚٚٔ {القرارات السابقة 
 إلى آخر       ً تقريرا       ً يوما   (ٜٓغضوف ) في يقدـ أف الدولية لموكالة العاـ كما طالب القرار المدير

 برىنت قد إيراف كانت إذا األمف عما مجمس فيو ينظر       ً موازيا          ً وتقريرا   الوكالة محافظي جمسم

 وعف ودائـ كامؿ بشكؿ (ٕٙٓٓ) ٖٚٚٔ القرار في إلييا المشار األنشطة جميع تعميؽ عمى

 المنصوص األخرى ولألحكاـ الوكالة مجمس مف المطموبة الخطوات لجميع إيراف امتثاؿ عممية

 ( وفي ىذا القرار.ٕٚٓٓ)ٚٗٚٔ( والقرارٕٙٓٓ)ٖٚٚٔ قرارال في عمييا
                                                            ً             ىذا القرار قد فرض مجموعة مف العقوبات الجديدة ضد إيراف استنادا  إلى المادة           ورغـ أف  

ّ                                   ( مف أحكاـ الفصؿ السابع أيضا , وتوس ع في نطاؽ الحظر المفروض عمى إيراف ٔٗ)       ً                           
ّ      بالمقارنة بالقراريف السابقيف, إال  أن       ً     شكوكا  في  أثار    ً                   نوعيا  غير شامؿ, وىو ما           ً و ظؿ حظرا                                 

مدى فعالية ىذا القرار في ثني إيراف عف طموحاتيا النووية, رغـ موافقة روسيا والصيف عميو, 
المجتمع         ّ                                                                   لكنو تضم ف في الوقت ذاتو مثؿ القراريف السابقيف توصيؿ رسالة قوية إليراف بأف  

عقابية ضدىا في حالة عدـ استجابتيا  الدولي ومجمس األمف لف يترددا في اتخاذ إجراءات
 .ٔلممطالب الدولية )األمريكية( بشأف برنامجيا النووي

أيموؿ/سبتمبر  ٕٚإضافة إلى القرارات المذكورة أعاله فقد اتخذ مجمس األمف الدولي بتاريخ 
   ً                                                              وفقا  لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة, الذي طالب فيو إيراف بأف  ٖ٘ٛٔالقرار  ٕٛٓٓ

        ً                                                                         تثؿ تماما  ودوف تأخير اللتزاماتيا بموجب قرارات مجمس األمف السابقة, وأف تمبي متطمبات تم
 جديدة. تمجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية دوف أف يتضمف ىذا القرار عقوبا

أصدر المجمس بتاريخ          في مجمس األمف بعد مفاوضات طويمة بيف الدوؿ دائمة العضويةو 
دولة ومعارضة كؿ مف تركيا والبرازيؿ وامتناع لبناف  ٕٔبموافقة  ٕٓٔٓ/ يونيو حزيراف ٜ

مف الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ  ٔٗ   ً         وفقا  لممادة  ٜٕٜٔعف التصويت القرار رقـ 
         ً                                  األكثر شموال  واألثقؿ وطأة مف العقوبات الدولية  , وقد تضمف القرار الحزمة الرابعةٕالمتحدة

رنامجيا النووي في محاولة لدفعيا إلى تعميؽ نشاطاتيا النووية عمى إيراف عمى خمفية ب
 ."محمود أحمدي نجاد" فرض المزيد مف العزلة عمى نظاـ الرئيس و الحساسة 

                                                           
 هشجع سثق ركشٍ ., أشرؼ عبدالعزيز عبدالقادر -ٔ
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وفرض عقوبات جديدة                              ً الدولية التي تـ  فرضيا سابقا  نص القرار عمى تشديد العقوبات و 
عات العسكرية والنووية اإليرانية, تستيدؼ مؤسسات مالية تابعة لمحرس الثوري, وكذلؾ الصنا

وعدد مف اإلجراءات بحؽ القطاع المصرفي اإليراني,  باإلضافة إلى توسيع حظر األسمحة
استثمار مناجـ اليورانيـو وتطوير  :مثؿ, ومنع طيراف مف ممارسة أنشطة حساسة في الخارج

 ينطوي عمى أخرى دولة في تجاري نشاط أي في مف المشاركة ومنع إيراف ,صواريخ بالستية
, أو استخراج  المذكور في النحو عمى النووية والتكنولوجيا المواد استخداـ أو إنتاج اليورانيـو
عادة اليورانيـو تخصيب أنشطة      ً خصوصا   INFCIRC/254/Rev.9/Part1الوثيقة         وا 

 عمى القادرة التسيارية بالقذائؼ المتعمقة الثقيؿ الماء تكنولوجيا أو أنشطة المعالجة, وجميع
 واليتيا الواقعة تحت األراضي في استثمارات أي الدوؿ جميع وحظر إيصاؿ األسمحة النووية,

 القضائية, الخاضعة لواليتيا أو إيراف في المؤسسة والكيانات ورعاياىا إيراف قبؿ مف القضائية
 مف أو كيانات أشخاص أو مف توجيييا ضمف الكيانات, أو ىذه عف بالنيابة يعمؿ مف أو
  إيراف. في المؤسسة الكيانات تسيطر عمييا أو تممكيا التي الكيانات قبؿ

كما حظر القرار بيع إيراف دبابات قتالية وآليات مدرعة وأنظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية 
                                                   ً                    ومروحيات وسفف حربية وصواريخ وأنظمة صواريخ, وشمؿ أيضا  فرض حظر السفر عمى 

ميد أصوليـ في الخارج, ووقؼ التعامؿ مع عدد مف عدد مف المسؤوليف اإليرانييف وتج
                  ً      ً                           كما فرض القرار أيضا  نظاما  لمتفتيش عمى الحموالت يشبو , الجيات والشركات اإليرانية

                    ً                                                          التفتيش المفروض حاليا  عمى نظاـ كوريا الشمالية, وذلؾ مف خالؿ تشجيع الدوؿ األعضاء 
يا تنقؿ مواد وقطع ليا عالقة            يشتبو بأن  في األمـ المتحدة عمى اعتراض السفف والطائرات التي 

 . ٔبالجيود النووية اإليرانية
شركة إيرانية إلى القائمة السوداء لألمـ المتحدة تضـ شركات  ٓٗوأضاؼ القرار قائمة مف 

يا تدعـ البرامج الصاروخية اإليرانية,                                                 في أنحاء العالـ تجمد أصوليا بسبب االشتباه في أن  
جواد "اء الجديدة اسـ رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفياف وتتضمف القائمة السود

جراءات  "رحيقي                                              ً                                 إلى قائمة اإليرانييف األربعيف الذيف يواجيوف حظرا  عمى السفر إلى الخارج وا 
وقرر المجمس حظر امتالؾ إيراف حصة في أي نشاط تجاري  ,لتجميد أرصدتيـ في الخارج
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نتاج المواد والتكنولوجيا النوويةفي دولة أخرى ينطوي عمى استخراج  وطالب مجمس  .ٔ                                   وا 
األمف في قراره جميع الدوؿ بمنع تزويد إيراف بشكؿ مباشر أو غير مباشر أو بيع أو نقؿ, 

أو , أو مف جانب رعاياىا أو األفراد الخاضعيف لواليتيا القضائية, سواء منيا أو عبر أراضييا
ونظـ مدفعية ذات , ابات ومركبات قتالية مدرعةدب ؛باستخداـ طائرات أو سفف ترفع أعالميا

أو , وسفف حربية وصواريخ أو نظـ صواريخ, وطائرات مقاتمة ومروحيات ىجومية, عيار كبير
ودعا المجمس الدوؿ إلى حث رعاياىا عمى توخي                          ً             عتاد لو صمة بما يشمؿ أيضا  قطع الغيار.

القضائية بما فييا  تيالواليت في إيراف أو خاضعة الحذر عند التعامؿ مع كيانات تأسس
                                                           

 :والكيانات المشاركة في األنشطة النووية أو المتعمقة بالصواريخ البالستيةاألفراد المشاركوف  -ٔ
 ,مركز أبحاث التكنولوجيا والعمـو الدفاعية ,مجموعة صناعات التسمح ,                  مجم ع أميف الصناعي )   ً           أوال : الكيانات

 ,دوات القطعشركة كيفا أل, مصرؼ الشرؽ األوؿ لمتصدير, مجموعة صناعات فاراساخت ,شركة دوستاف الدولية
شركة ميزاف لتصنيع , وزارة تصدير الموجستيات الدفاعية ,جامعة مالؾ األشتر, مجموعة صناعات ـ. بابائي

شركة بجماف لمخدمات  ,مركز البحوث النووية الزراعية والطبية, شركة تقنيات الصناعات الحديثة, اآلالت
شركة سيند الصناعية لقطع غيار  اعية(شركة سبالف )اسـ وىمي لمجموعة الشييد ىمت الصن, الصناعية
مجموعة صناعات الشييد سيد , مجموعة صناعات الشييد ستاري, مجموعة صناعات الشييد كرازي, األلمنيـو
مجموعة  اسـ وىمي لمجموعة اؿ شييد ىمت الصناعية ( ) تراشبارس , مجموعة الصناعات الخاصة,  الشيرازي

 .(صناعات يزد لمتعديف 
 : رئيس المؤسسة اإليرانية لمطاقة الذرية , مركز أصفياف لمتكنولوجيا النووية (. جواد رحيقيراد )     ً       ثانيا  : األف

    ً                                                                                                   ثالثا : الكيانات الممموكة لفيمؽ الحرس الثوري أو التابعة لو أو التي تتصرؼ باسمو ) معيد فاطر: تابع لمؤسسة 
سة خاتـ األنبياء, غرب كربالء: ممموؾ أو تابع خاتـ األنبياء, غاراغاىيو سازانديجي غايـ: ممموؾ أو تابع لمؤس

: ممموؾ أو تابع لمؤسسة خاتـ األنبياء , شركة ىارا: ممموؾ أو تابع لغرب نوح,  لمؤسسة خاتـ األنبياء غرب نوح
معيد إيمانسازاف لمميندسيف االستشارييف ممموؾ لمؤسسة خاتـ األنبياء أو تابع ليا و يتصرؼ باسميا, مؤسسة 

ياء لمتشييد, ماكيف: ممموكة لمؤسسة خاتـ األنبياء أو تابعة ليا أو تتصرؼ باسميا ,عمراف ساىؿ: خاتـ األنب
ممموؾ أو تابع لغرب نوح, كيش الشرقية لمنفط: ممموؾ لمؤسسة خاتـ األنبياء أو تابع ليا أو يتصرؼ باسميا, راه 

يد راىاب لميندسة: ممموؾ لمؤسسة خاتـ ساىؿ: ممموؾ لمؤسسة خاتـ األنبياء أو تابع ليا أو يتصرؼ باسميا مع
األنبياء أو تابع ليا أو يتصرؼ باسميا, ميندسو ساىؿ االستشاريوف: ممموؾ أو تابع لغرب نوح , سيبانير: ممموؾ 
لمؤسسة خاتـ األنبياء أو تابع ليا أو يتصرؼ باسميا, شركة سيبازاد لميندسة: ممموكة لمؤسسة خاتـ األنبياء أو 

 . تصرؼ باسميا(تابعة ليا أو ت
شركة إيرانو )      ً                                                                                         رابعا : الكيانات الممموكة لشركة جميورية إيراف لمنقؿ البحري أو التابعة ليا أو التي تتصرؼ باسميا

 South شركة, شركة بينيموكس ف. ؼ لمنقؿ البحري التابعة لشركة إيراف لمنقؿ البحري, ىند لمنقؿ البحري

Shipping Line Iran). 
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أو أي أفراد أو كيانات تعمؿ نيابة عنيـ في حاؿ توفر معمومات لدييـ تعتقد , الحرس الثوري
مثؿ ىذه األعماؿ يمكف أف تسيـ في أنشطة إيراف النووية الحساسة. وكمؼ المجمس      أف  

ة خبراء لفترة أولية إنشاء لجنة تتكوف مف ثماني" ببان كي مون" العاـ لألمـ المتحدة  األميف
مدتيا سنة واحدة لجمع ودراسة وتحميؿ المعمومات الواردة مف الدوؿ واألطراؼ المعنية األخرى 

وشدد المجمس في مقدمة القرار عمى ضرورة وأىمية الجيود , فيما يتعمؽ بجميع ىذه التدابير
لبرنامج النووي الدبموماسية والسياسية إليجاد حؿ عف طريؽ التفاوض يكفؿ ضماف أف يكوف ا

 .ً                    ا  لألغراض السممية فقط    عد           ُ اإليراني م  
 ,فقد أيدت الواليات المتحدة األميركية وحمفاؤىا القرار متباينة,قرار بردود أفعاؿ القوبؿ وقد 

إيجابية لثني إيراف عف مشروعيا النووي وفرض مزيد مف العزلة عمى نظاـ  ةواعتبرتو خطو 
ي عف برنامج إيراف النووي, كما أيدتو كؿ مف الصيف لمتخم "محمود أحمدي نجاد"الرئيس 

 ـ                                                                               ً     وروسيا وفرنسا وبريطانيا, فيما انتقدت كؿ مف البرازيؿ وتركيا القرار واعتبرتو عائقا  أما
 فيما امتنعت لبناف عف التصويت عمى القرار.  ويجب إعادة النظر حولو, طريؽ المفاوضات

سياسية سمبية إضافية لـ تكف في الحسباف, فمنذ                                        بيد أف  القرار الدولي حمؿ إليراف مؤشرات 
                                                                                         بدأت الواليات المتحدة تعد لقرار عقوبات دولية جديدة, بنت القيادة اإليرانية حساباتيا عمى أف  

شيدت  حيثالمعارضة الروسية والصينية لمثؿ ىذه العقوبات ستجيض المخطط األميركي, 
   ً        ً          ً       ً             شاطا  إيرانيا  دبموماسيا  ممحوظا  تجاه موسكو ن ٜٕٜٔاألسابيع القميمة السابقة لصدور القرار 

وبكيف, لكف المفاجأة كانت في تصويت كؿ مف روسيا والصيف لصالح مشروع القرار 
 ٔ.بعد جيود متواضعة مف دبموماسية البمديف لتخفيؼ وطأة العقوبات المقترحة كيياألمر 

إلى اتفاؽ مع إيراف حوؿ المتيف كانتا قد توصمتا  ولـ تعارض القرار سوى تركيا والبرازيؿ
                                                     ً                         مبادلة اليورانيـو منخفض التخصيب بيورانيـو أعمى تخصيبا  عمى األرض التركية وبضماف

تركيا لـ تنشط في حقؿ الوساطة مع إيراف إال بعد أف تيقنت مف                 وبالرغـ مف أف   ,برازيمي
 –البرازيمي  –تركي وحمفاءىا أداروا ظيرىـ لالتفاؽ ال        َ المتحدة                             ِ موافقة واشنطف, لكف الواليات  

                                               لحؿ األزمة, أو أن و مجرد وسيمة لتوفير طوؽ نجاة                      ٍ معتبريف إياه غير كاؼ   اإليراني

                                                           
دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف اعيات التقارب الروسي األميركي عمى النووي اإليراني , بشير نافع, تد -ٔ

 مركز الجزيرة لمدراسات , متاح عمى الرابط التالي :خالؿ موقع 
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/66F19197-6331-44EA-B73E-8896848E99C2.htm        
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                                                                 ة شؾ أف  الموقؼ األميركي مف اتفاؽ التبادؿ كاف المؤشر األوؿ عمى أف           وليس ثم   ,لإليرانييف
ا مف الممؼ النووي                                      تتجو نحو التصعيد مع إيراف, وأف  موقفي" باراك أوباما"إدارة الرئيس 

 ."جورج بوش" مف موقؼ إدارة                           ً اإليراني لف يكوف أقؿ تشددا  
العقوبات الجديدة لف يكوف ليا أثر يذكر     ف  إلوف روس ؤو وفي لغة اعتذار ممتوية, قاؿ مس

؛ ربية والواليات المتحدة مع إيرافعمى إيراف, ودعوا إلى استئناؼ المفاوضات بيف الدوؿ الغ
(, ٕٓٔٓ يونيو/ حزيراف ٚٔفي )و  ٜٕٜٔاحد فقط عمى صدور القرار لكف خالؿ أسبوع و 

ىذه المرة  عمى إيراف طالت                  ً                    بصورة منفردة قرارا  بفرض عقوبات إضافية "أوباما" إدارة أصدرت
في اليـو و  ,                          ً                                            البنؾ المركزي اإليراني وعددا  مف الشركات والمؤسسات اإليرانية اليامة األخرى

 ت مشابية,تحاد األوروبي عف اتفاقيـ عمى تطبيؽ عقوبانفسو أعمف وزراء خارجية اال
ىذه                        ّ        األوروبية االنفرادية, واد عت أف   – األميركية فأعربت موسكو عف قمقيا مف اإلجراءات

                               ً                                               اإلجراءات تخالؼ ما اتفؽ عميو ضمنا  حوؿ عدـ تطبيؽ عقوبات إضافية لتمؾ التي تضمنيا 
 .ٔفي مجمس األمف دوف توافؽ الدوؿ دائمة العضوية ٜٕٜٔالقرار 

قرار العقوبات الصادر ضدىا لف يثنييا عف حقوقيا المشروعة,     ف  أكدت أ أما إيراف فقد
    وقاؿ الرئيس اإليراني, خطوة سمبية يستحؽ أف يرمى في سمة الميمالت      بأن والقرار       ً واصفة  

د لعقوبات الجديقرار ا)     إف   ٜٕٜٔالدولي لمقرار  األمفبعد تبني مجمس  "محمود احمدي نجاد"
بالده ستغمؽ باب      ً                       محذرا  في الوقت نفسو مف أف  ( يستحؽ أف يرمى في سمة الميمالت

ذ.ٕ    ً                                              داعيا  الدوؿ الكبرى إلى إعادة حساباتيا في ىذا الشأف التفاوض حوؿ برنامجيا النووي

ذذذثاـواذذ:ذاإلجراءاتذاإلقراـوةذدلواجهةذاؾعقوباتذاؾدوؾوةذ:ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذذ

                                                          التخفيؼ مف آثار العقوبات االقتصادية الدولية التي تـ  فرضيا ساعدت إيراف عدة عوامؿ في 
إضافة إلى العقوبات األمريكية المفروضة عمييا بشكؿ فردي منذ قياـ  ٕٙٓٓعمييا منذ العاـ 

النظاـ االقتصادي اإليراني المغمؽ, وضعؼ مستوى أىميا:  ٜٜٚٔعاـ اإليرانية الثورة 
 األخيرةقيقو معدالت نمو مرتفعة خالؿ السنوات تحو , ٖانفتاحو عمى االقتصاد العالمي

                                                           
                    . مرجع سبؽ ذكرهفع, بشير نا -ٔ

 . ٕٓٔٓ/ٙ/ٜتاريخ جريدة الحياة المندنية الصادرة ب -ٕ

3-Dealing with Iran's nuclear Program, ICG Middle East Report No 18,27 October 

2003. Available on : http//www.iranwaacth. org/privateview/ICG/perspex-icg-

irannuclear-102703.pdf 
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وتمتعو  ,إلى جانب عدـ معاناتو مف معدؿ ديوف مرتفع, الماضية, وتراكـ لرأس الماؿ والثروة
عمى طيراف العقوبات المفروضة                                     ُ                 بنسبة عالية مف االحتياطيات النقدية, ي ضاؼ إلى ذلؾ أف  

ضافة إلى ىذه العوامؿ ال يمكف إغفاؿ باإل ,                                   ّ   حتى اآلف ليست عقوبات شاممة ويسيؿ تحم ميا
التي أثبتت قدرة , و        ّ                                                           خبرة تحم ؿ النظاـ اإليراني آللية العقوبات األمريكية خالؿ السنوات األخيرة

وقد اتخذت إيراف خالؿ الفترة األخيرة سمسمة  .ٔالنظاـ عمى أقممة المجتمع مع تمؾ العقوبات
فروضة عمييا لمحد مف تأثيرىا عمى مف اإلجراءات لتقميص أثر العقوبات الدولية الم

اقتصادىا, وىو ما أكسب االقتصاد اإليراني بعض القدرة عمى التحمؿ والتأقمـ مع ىذه 
 :وأىم ىذه اإلجراءات, ٕالعقوبات ومحاولة التغمب وااللتفاؼ عمييا

  قياـ إيراف بعقد اتفاقيات سرية مع بعض دوؿ أمريكا الالتينية ودوؿ آسيوية وأفريقية
 آثار العقوبات االقتصادية. يةلمواج

  تحويؿ أرصدتيا المالية إلى بنوؾ أخرى بدال  مف البنوؾ الغربية التي أوقفت التعامؿ                                       ً                                       
 معيا بموجب العقوبات االقتصادية.

  اعتماد اليورو بدال  مف الدوالر األمريكي في تعامالتيا االقتصادية, سواء في مجاؿ                                                        ً                 
اؿ إعداد جاؿ تسعير وبيع النفط, وفي مجواألرصدة الخارجية, أو في م تاالحتياطيا

 .الموازنة العامة لمدولة
  قياـ إيراف بطرح العديد مف المشروعات النفطية المغرية مف أجؿ إغراء الشركات

العالمية المتعاقدة معيا, وعدـ االنصياع لقرار العقوبات والضغوط األمريكية التي 
 تمارس عمييا في ىذا المجاؿ. 

 العقوبات الدولية في بند القوة القاىرة في عقودىا النفطية, وجاء ىذا  قامت إيراف بإدراج
        ً      ً      ً                            ( امتيازا  بحريا  وبريا  لمنفط والغاز أماـ الشركات ٚٔ            ً              اإلجراء مصاحبا  لطرح إيراف )

 ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓكما قممت إيراف مف اعتمادىا عمى عوائد النفط في موازنة عاـ  العالمية.
مميار  ٖٛمف العممة األجنبية مف  ياتقميؿ نفقات وما تالىا حيث بنيت الموازنة عمى

 .ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓعاـ  رمميار دوال ٘.ٜٕإلى نحو  ٕٚٓٓ -ٕٙٓٓدوالر عاـ 
                                                           

 مرجع سبؽ ذكره . ,أشرؼ عبدالعزيز عبدالقادر -ٔ
مغاوري شمبي عمي, االقتصاد اإليراني بيف العقوبات الدولية واحتماالت الحرب, مجمػة السياسػة الدوليػة, العػدد  -ٕ

 .www.siyassa.org.eg , انظر موقع المجمػة عمػى الشبكة الدولية لإلنترنت ٕٚٓٓ, نيساف/أبريؿ ٛٙٔ

http://www.siyassa.org.eg/
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  إضافة إلى استمرار إيراف بحث منظمة أوبؾ عمى خفض اإلنتاج بما يحافظ عمى أسعار
ادة النظر النفط مرتفعة, ويحد مف تأثرىا بالعقوبات الدولية إلجبار الدوؿ الغربية عمى إع

 في ىذه العقوبات كونيا ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. 

التأثير عمى السموؾ اإليراني في األزمة النووية يتطمب      أف   بعض التحميالت إلى ذىبتلذلؾ 
واالفتراض الرئيس ىنا  ,االنتقاؿ مف آلية العقوبات الذكية إلى العقوبات االقتصادية الشاممة

الشاممة سوؼ تدفع بالشعب اإليراني إلى ممارسة الضغوط عمى النظاـ اإليراني  العقوبات     أف  
لكف محاوالت فرض ىذه النوعية مف , لمتجاوب مع الضغوط الدولية إلزالة تمؾ العقوبات

العقوبات الشاممة والصارمة ضد إيراف مف المتوقع أف تصطدـ بالموقفيف الروسي والصيني 
ت أخرى صادرة مف مجمس األمف, فمف تختمؼ عمى األرجح عف المذيف إذا وافقا عمى قرارا

 السابقة. األربعة                                ً   ّ                   نوعية العقوبات الواردة فييا كثيرا  عم ا تضمنتو القرارات 
                                 ّ                        كثرة عدد شركاء إيراف التجارييف يمث ؿ مشكمة أخرى في مواجية                          وبخالؼ روسيا والصيف فإف  

و إذا كاف اليدؼ مف العقوبات ىو                                                النجاح في فرض عقوبات اقتصادية صارمة عمييا, ألن  
                                          فذلؾ يعني في الوقت ذاتو التخم ص مف األسواؽ  منع إيراف مف استيراد البضائع والخدمات

اض نجاح الواليات المتحدة في فرض عقوبات ر و مع افت       بؿ إن   ؛ٔالرئيسة لمعديد مف دوؿ العالـ
قدرة ىذه العقوبات عمى                                                         شاممة وأكثر صرامة ضد إيراف, تذىب بعض التحذيرات إلى أف  

 تغيير السموؾ اإليراني تظؿ محؿ شؾ كبير.
العقوبات الدولية التي فرضت عمى إيراف حتى اآلف تكمف      إف   ؛يمكف القوؿ في ضوء ما سبؽو 

أىميتيا في داللتيا الرمزية والنفسية أكثر مف كونيا عقوبات مؤثرة عمى السموؾ اإليراني, رغـ 
ة الشاممة طويمة المدى كاف لو دور كبير في تغيير سموؾ أنظمة فرض العقوبات الدولي     أف  

يظؿ الجانب اآلخر مف سياسة العصا  لذلؾو , أخرى تسعى المتالؾ أسمحة الدمار الشامؿ
والجزرة, أي الجزرة )الحوافز( في إطار صفقة محتممة بيف إيراف والواليات المتحدة والغرب 

 ى الكثير مف المحمميف والمتابعيف لتطورات األزمة    ً                         ً    عموما , ىو السيناريو األكثر قبوال  لد
 .ٕالنووية, وىو سيناريو بدأت الكثير مف مالمحو تتبمور في الفترة األخيرة

 
                                                           

 مرجع سبؽ ذكره. محمد عباس ناجي, -ٔ
5

 , مرجع سبؽ ذكره .أشرؼ عبدالعزيز عبدالقادر - 
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 ادلبحثذاؾثاـي

ذاؾبنوةذاؾتحتوةذاؾنووقةذاإلقراـوة

 

تضـ عدد مف قوية  عمى إقامة بنية تحتية نووية القرف العشريف ستينياتعممت إيراف منذ 
 مكانتيا وتعزيز عيـ برنامجيا النوويلتدحاث العممية والمواقع والمنشآت النووية مراكز األب
نتاج المياه الثقيمة , حيثٔاإلقميمية                                                                       أقامت منشآت لتخصيب اليورانيـو وفصؿ البموتونيـو وا 

. كما بدأت عمميات التنقيب عف اليورانيـو وامتالؾ نماذج متطورة مف أجيزة الطرد المركزي
نشاء عدد مف المناجـ ليذا الغرضإليرانية و في األراضي ا  .                                ا 

ً             إلى جانب ذلؾ عممت إيراف عمى امتالؾ دورة الوقود النووي كاممة, ابتداء  مف استخراج                                                                   
نووي لتشغيؿ وانتياء بتخصيبو وتحويمو إلى وقود  وطحنو  وتعدينو انيـو مف الطبيعة ر اليو 

 .المفاعالت النووية
ييدؼ                                              في كثير مف المناسبات عمى أف  برنامجيا النووي                                وتجدر اإلشارة إلى أف  إيراف أكدت

ي مجاالت الطب والزراعة إلى توظيؼ استخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية ف
النووية, وذلؾ لتخفيض  المفاعالتالكيربائية بواسطة  الطاقة% مف ٕٓتأميف و والصناعة 

سكانية العالية وخطط التنمية االقتصادية تزيد                     السيما أف  الزيادة الز والنفط, ااستيالكيا مف الغ
 .ٕمف معدالت استيالؾ الطاقة في إيراف

ً              وبناء  عمى ما تقدـ   المراكز والمواقع والمنشآت النووية اإليرانية أىـفي ىذا المبحث  سنعالج    
, في حيف سنتحدث المطمب الثانيفي  دورة الوقود النووي اإليرانية تكويف, و المطمب األوؿفي 
 منو.ث المطمب الثالفي                       ُ                            الدوافع واألىداؼ التي ت حرؾ البرنامج النووي اإليرانيعف 
 

                                                           
 ٖٙيقدر الخبراء عدد المنشآت النووية اإليرانية, وفؽ ما نشرتو بعض وسائؿ اإلعالـ الغربية بما يتراوح بيف  -ٔ
منشأة,  ٕٓٓاطؽ اإليرانية, وجنحت بعض التقارير إلى رفع العدد إلى منشأة وىي موزعة عمى كؿ المن ٓٗو

ويأتي ىذا التضخيـ نتيجة القصور في النظاـ االستعالمي الغربي, وبسبب سياسة التمويو التي اعتمدتيا إيراف 
, مرجع سبؽ إلخفاء نشاطاتيا النووية, انظر: نزار عبد القادر, إيراف والقنبمة النووية, الطموحات اإلمبراطورية

 .ٖٚٔذكره, ص
5

البرنامج النووي اإليراني, آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد, مرجع سبؽ  أحمد إبراىيـ محمود, -
 .ٗٔذكره, ص
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ذادلطلبذاألول

ذادلراؽزذوادلواؼعذوادلنشىتذاؾنووقةذاإلقراـوة

 

تمتمؾ إيراف العديد مف المواقع النووية, بعضيا يخضع لمرقابة الدورية لموكالة الدولية لمطاقة 
ّ                  ُ             نووية, في حيف أف  ىناؾ مواقع سرية ك شؼ عف بعضيا الذرية بموجب اتفاقية الضمانات ال                   

آراؾ, فوردو( مف قبؿ المجمس الوطني لممقاومة اإليرانية بالتعاوف مع أجيزة المخابرات )نطنز,
 . ٔ                                    ُ             الغربية, وربما ال يزاؿ ىناؾ مواقع لـ ي كشؼ عنيا بعد

إليراني, في حيف توجد وتتوزع المواقع النووية اإليرانية بشكؿ متباعد وشاسع داخؿ العمؽ ا
بعض المواقع ضمف األماكف المدنية, وذلؾ بيدؼ تعذر استيدافيا مف الدوؿ الغربية في حاؿ 

 قررت ضرب ىذه المواقع. 
, لذلؾ لـ ٜٔٛٔ                        ً                                               وقد استفاد اإليرانيوف جيدا  مف الدرس العراقي وتدمير مفاعؿ " اوزيراؾ" عاـ 

                                       نظرية اإلبرة والقش, حيث تـ  إنشاء مواقع  يضعوا أسرارىـ النووية في سمة واحدة, واتبعوا

                                                           
في واشنطف أعمف فيو بعض       ً صحفيا    ً ا  مؤتمر  ٖٕٓٓمارس آذار/ المجمس الوطني لممقاومة اإليرانية في قدع -ٔ

 :اإليراني والمتمثمة في اآلتي خفايا البرنامج النووي
 .منشأة نووية سرية في )عيالي( بالقرب مف مدينة أصفياف -أ

 وتحتوي ٕٔٓٓكـ مف )كاشاف( بدأ العمؿ فييا عاـ  ٓٗ( عمى بعد نطنزمنشأة نووية سرية ثانية في ) -ب
 .طرد مركزي لتخصيب اليورانيـو جياز ٓٓٓ٘

إلنتاج الماء الثقيؿ  ٜٜٙٔكـ مف طيراف أنشئت عاـ  ٓ٘ٔبعد منشأة نووية سرية ثالثة في )أراؾ( عمى  -ج
 .فصؿ البموتونيـول طاواغمي ٓٗبطاقة 

وىو جزء مف كمية كبيرة كانت إيراف قد اشترتيا مف الصيف  UF6 كيمو جراـ مف اليورانيـو مف نوع ٜ.ٔاختفاء  -د
 .دوف عمـ الوكالة الدولية ٜٜٔٔطف يورانيـو عاـ  ٛ.ٔ بنحوتقدر 

ثالث  قبؿ, وقورنت بالصور التي التقطت  ت أقمار التجسس األمريكية واإلسرائيمية أكدت وجود ىذه المنشآتكانو 
, واعتبرت أجيزة المخابرات  كـ مف أصفياف ٓٓٔوثبت وجود المنشأة الجديدة في )عيالي( عمى مسافة  , سنوات

مدير       وأف                                       ً قصة في البرنامج النووي اإليراني, خاصة  ىذه المنشأة ىي الخمية السرية النا                 واإلسرائيمية أف   األمريكية
 نحو( اكتشؼ وجود نطنزخالؿ زيارتو لمجمع التجارب تحت األرض في ) "محمد البرادعي" الوكالة الدولية لمطاقة 

ىؿ يفمت البرنامج النووي اإليراني  ,حسام سويممانظر:  جياز طرد مركزي لتخصيب اليورانيـو قابمة لمزيادة ٓٓٔ
  ٚٗالعدد  ,مختارات إيرانية مركز األىراـ لمبحوث والدراسات االستراتيجية, مجمة ,اإلسرائيمي؟ –الفخ األمريكي مف 

 .ٕٗٓٓيونيو حزيراف/
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ّ             نووية مفترضة, لكنيا موزعة عمى امتداد المساحة الشاسعة لمبالد, في حيف أف  ىناؾ مواقع                                                                      
تتمتع بسرية تامة ال يسمح إال لقمة قميمة مف المسؤوليف اإليرانييف بدخوليا, أو معرفة مواقعيا 

جوفيا مواقع لبرامج نووية  ألرض تخفي فيباإلضافة إلى ما يتردد عف وجود أنفاؽ تحت ا
 .  حساسة
 التخصيب, ومواقع األبحاث, مراكز: ىي رئيسية أفرع أربعة بيف النووية المواقع وتتوزع

 .اليورانيـو ومناجـ النووية, والمفاعالت
 والتحويؿ لألبحاث حياف" بف جابر" ومركز جورغاف, مركز: ىي األبحاث مراكز وأبرز

        ومركز النووية, لمبحوث الشريؼ جامعة ومركز البالزما, فيزياء ألبحاث درمند""ومركز 
 ألبحاث "" كرج ومنشأة النووية, لمبحوث كاليو" " معالـ ومركز والتطوير, بوناب" لمبحث"

 .المركزي الطرد أجيزة ومراكز ,لألبحاث " أصفياف"ومجمع  الدوراف تسريع
         نطنز, وموقع ومنشأة آباد, ولشقر رامانده مركز): فيي اليورانيـو تخصيب مواقع أما
َ    م ع د       أن و      ُ   َ  الذي ي عت قد "دارخويف"   .(اليورانيـو خاـ لتنقية " أردغاف " ومركز لمتخصيب, ُ 

     ومفاعؿ الثقيمة, المياه إلنتاج " خونداب" مفاعؿ: ىي نووية مفاعالت أربعة وتمتمؾ إيراف
, لتحويؿ " فاسا" ومفاعؿ الخفيفة, لممياه "بوشير"  عؿومفا الثقيمة, " آراؾ" لممياه  اليورانيـو

 ."غشيف"  ومنجـ " ساغند" منجـ ىما لميورانيـو منجميف إيراف في كما يوجد
( ٓٔ) أعمنت الحكومة اإليرانية إقرار خطة لبناء ٜٕٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٜٕوفي 

اإليرانية بيدؼ الحصوؿ عمى محطات نووية جديدة لتخصيب اليورانيـو ضمف األراضي 
  .الطاقة النووية السممية

جديدة بعد ساعات مف مطالبة البرلماف اإليراني الحكومة التخصيب القرار بناء محطات  وجاء
الوكالة قياـ إيراف ببناء  عمى خمفية انتقاد بوضع خطة لخفض التعاوف مع الوكالة الذرية

دوف إعالـ الوكالة الدولية ) منشأة فوردو( قـ ة مدينمنشأة نووية سرية في منطقة جبمية قرب 
تشريف  ٕٚيـو الجمعة اـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  ّ ك        ُ مجمس ح            حيث تبن ى بذلؾ

دولة  ٕ٘صوتت , حيث النووية إيراف أنشطةيديف       ً قرارا   أعضائوبغالبية  ٜٕٓٓالثاني/نوفمبر
وامتنعت ست دوؿ عف التصويت  ,وبالصالح القرار وثالث دوؿ ضده ىي فنزويال وماليزيا وك
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 أذربيجافوتركيا, في حيف غابت  أفريقياوالبرازيؿ ومصر وباكستاف وجنوب  أفغانستافىي 
 .ٔعف االجتماع لحظة التصويت

, الواليات المتحدة ) اإليرانيوىذا القرار تقدمت بو الدوؿ الست الكبرى المعنية بالممؼ النووي 
         الوقؼ الفوري لبناء منشأة  إلىإيراف ودعا  ,(, ألمانياافرنس, روسيا ,الصيف, بريطانيا

, تكشؼ النقاب عنيا أفطيراف قبؿ  أمرىاقـ التي تكتمت عف  مدينة النووية قرب «ردوو ف» 
منذ شباط/فبراير  إيرافضد                  ً اـ الوكالة قرارا   ّ ك                       ُ التي يصدر فييا مجمس ح   األولىوىي المرة 

لمطاقة الذرية رعت مشروع اتفاؽ بيف إيراف والدوؿ الغربية وكانت الوكالة الدولية  .ٕٕٙٓٓ
إلى روسيا  % مف رصيدىا مف اليورانيـو المنخفض التخصيب ٘ٚيقضي بإرساؿ طيراف 

 وفرنسا بيدؼ معالجتو وتحويمو إلى وقود نووي ليستخدـ في مفاعؿ طيراف لألبحاث الطبية.
 قتراح تقدمت بو يقضي بإمكانية تخزيفعبر ا تركيا المساعدة في األزمة النوويةكما عرضت 

يا مستعدة                                                                            اليورانيـو اإليراني عمى األراضي التركية بعد موافقة طيراف, لكف إيراف قالت إن  
 مطاقة الذرية.ل الدولية وكالةاللتخزينو في األراضي اإليرانية تحت إشراؼ 

ا والبرازيؿ وافقت                                        تـ  اإلعالف عف اتفاؽ ثالثي بيف إيراف وتركي ٕٓٔٓأيار/مايو ٚٔوفي 
بموجبو إيراف عمى مبادلة اليورانيـو اإليراني منخفض التخصيب بوقود نووي عالي التخصيب, 
                                                                                 إال أف  الدوؿ الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة شككت في ىذا االتفاؽ واعتبرتو خطوة 

وطالبت لاللتفاؼ عمى الجيود الدولية الساعية لفرض عقوبات دولية صارمة ضد إيراف, 
بعرض االتفاؽ عمى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية كونيا الجية صاحبة االختصاص في ىذا 

                                                                    وبناء  عمى ما تقدم سنتحدث في ىذا المطمب عن المنشآت النووية اإليرانية . ٖالشأف
 .الرئيسة في الفرع األول, وعن المنشآت الثانوية في الفرع الثاني منو

                                                           
 .ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٕٚوكالة رويترز, بتاريخ  -ٔ
تاريخ  GOV/2003/69 {اعتمد مجمس المحافظيف عشرة قرارات بشأف تطبيؽ الضمانات في إيراف كاآلتي: -ٕ

تاريخ  GOV/2004/21, ٖٕٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٕٙتاريخ  GOV/2003/81, ٖٕٓٓيموؿ/سبتمبر أ ٕٔ
 ٛٔتاريخ  GOV/2004/79, ٕٗٓٓحزيراف/يونيو  ٛٔتاريخ  GOV/2004/49, ٕٗٓٓآذار/مارس  ٖٔ

 ٔٔتاريخ  GOV/2005/64, ٕٗٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٜٕتاريخ  GOV/2004/90, ٕٗٓٓأيموؿ/سبتمبر 
 ٗ تاريخ GOV/2006/14, ٕ٘ٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٕٗتاريخ  GOV/2005/77, ٕ٘ٓٓطس آب/أغس

 .} ٜٕٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٕٚتاريخ  GOV/2009/82, ٕٙٓٓشباط/فبراير 
 . ٕٓٔٓ/٘/ٛٔ, تاريخ ٜٗٗٔٔصحيفة الشرؽ األوسط, العدد  -ٖ
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ذاؾفرعذاألول

ةوةذاؾرئودقةذاإلقراـادلنشىتذاؾنوو
1

ذ

ذذأوالذذ:ذجممعذأصفهانذاؾتكنوؾوجيذاؾنوويذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ.Esfahanذ

, بالقرب مف مدينة   ٕٜ٘ٚٔ                ً                                        وقعت إيراف اتفاقا  مع فرنسا لبناء مركز أصفياف النووي عاـ 
بمساعدة الصيف, وىو عبارة عف مركز بحثي يتبع لجامعة  ٜٗٛٔ                         أصفياف, وتـ  افتتاحو عاـ 
  ً ا                                                           , ويمكف اعتباره قمب البرنامج النووي اإليراني, ألن و يضـ عددٖيةأصفياف مف الناحية اإلدار 

لمطاقة الذرية, ويطمؽ                                     ً                         مف مراكز البحوث واإلنتاج, ويخضع حاليا  لضمانات الوكالة الدولية
: مفاعؿ األول: ٘ويحتوي المجمع عمى مفاعميف نووييف ,ٗ(النووية رفسنجاني مدينة)عميو اسـ 

ميغا  ٕٚ, يستخدـ كمصدر لمنيوتروف بقدرة ٕٜٜٙٔف بناءه عاـ بحثي صغير أكممت الصي
   ُ                   , وي ستخدـ بصورة رئيسة ٜٜٗٔ                                 : فقد تـ  افتتاحو في حزيراف/يونيوالثانيواط؛ أما المفاعؿ 

                                                           
 خاضعة      أن يا إيراف أعمنتالتي يرانية النووية اإلوالمرافؽ انظر في "مالحؽ الرسالة" قائمة تتضمف المواقع  -1

 ٓعنيا المعمف النووية المواد تحريؼ عدـ مف التحقؽ الوكالة فييا تواصؿ والتي معيا المعقود الضمانات التفاؽ
2
- Hussein D. Hassan, Iranian Nuclear Sites ,CRS Report for Congress , The Library of 

Congress Prepared for Members and Committees of Congress, Order Code 

RS22531,Updated August 9, 2007, CRS-2. 
 .ٖٚٔذكره, ص  , مرجع سبؽرياض الراوي - ٖ
أبمغت إيراف  ٖٜٜٔبدأت إيراف بتشغيؿ مختبر لصنع الوقود النووي في أصفياف , وفي عاـ  ٜ٘ٛٔفي عاـ  -ٗ

لموكالة المعمومات الخاصة بتصميمو لموكالة الدولية, وال  ٜٜٛٔ الوكالة الدولية عف ىذا المختبر, كما قدمت عاـ
يزاؿ ىذا المختبر قيد التشغيؿ, وىو مناسب إلنتاج أقراص الوقود عمى نطاؽ ضيؽ , وكاف مف المقرر أف يدخؿ 

راء     ً                                          ( طنا  مف وقود ثاني أكسيد اليورانيـو ) بنسبة إثٓٗ, ويتوقع أف ينتج ىذا المرفؽ نحو ) ٕٚٓٓالخدمة عاـ 
 .GOV/2004/83. p.19%( ألغراض مفاعالت البحوث والقوى , انظر الوثيقة: ٘أقصاىا 

إيراف تخطط     ف  إ ٕٜٛٔتشريف األوؿ/ أكتوبر  ٕٓقالت وكالة أنباء منظمة الدوؿ المصدرة لمنفط ) أوبؾ ( في  -٘
في مركز أصفياف لمتكنولوجيا النووية عمماء     ف  إ                          ً          والى إنتاج اليورانيـو محميا , وأضافت  إلقامة محطة لمطاقة النووية

المرحمة األولى مف الخطة ستستكمؿ خالؿ عاميف     ف     ا  يعدوف خطة طويمة األجؿ إلنشاء محطة طاقة نووية, و 
إلى وأشارت الوكالة , الحكومة اإليرانية وفرت بالفعؿ األمواؿ والمعدات الالزمة لذلؾ    ف     ا  و  ,وستغطي أعماؿ األبحاث

العمؿ فيو                     مميار دوالر, إال أف    ٘.ٖجيا النووية قد أقيـ في عيد الشاه بواسطة شركة فرنسية بكمفة مركز التكنولو      أف  
 . ٕٜٛٔ/ٓٔ/ٕٓ, انظر جريدة السفير المبنانية الصادرة بتاريخ  ٜٜٚٔعاـ  اإليرانيةقد توقؼ بعد قياـ الثورة 

6
- Nuclear Engineering International ,World Nuclear Handbook 1996 (Surrey, U.K; 

Reed Business Publishing,1995),p.105. 
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      ُ                                        ُ           , كما ي ستخدـ ألغراض تدريب الميندسيف والفنييف, وت ستخدـ ىذه ٔلألغراض البحثية
َ                   لمركز عمى جيازيف أحدىما م ر ك ب لتغذية الوقود . كما يحتوي إ                        ً المفاعالت يورانيـو طبيعيا    ُ                         

%, واآلخر 4ٜٓالنووي بصورة عمودية مع قدرة عمى توليد النيوتروف كحد أعمى بمعدؿ 
َ                                                                 م ر ك ب لمغرض نفسو بصورة أفقية مع قدرة عمى توليد النيوتروف كحد أعمى  , ويحتوي 4ٛ%ُٖٓ 

, وحسب الوكالة ٗمف الصيف حصمت عميو إيراف« كاليوتروف»           ً           المركز أيضا  عمى جياز 
التي تستخدـ  «الخارصيف»                                      ُ                   الدولية لمطاقة الذرية فإف  ىذا الجياز ي ستخدـ إلنتاج نظائر 

. إضافة إلى ذلؾ يحتوي مركز أصفياف عمى مفاعؿ لتحويؿ اليورانيـو ٘لألغراض الطبية
رانيـو , ويسمح بتحويؿ الكعكة الصفراء ) مسحوؽ اليو ٕٗٓٓ                 ً      تم ت تجربتو صناعيا  عاـ 

(, اليورانيـو المركز( إلى غاز رباعي الفمورايد ) تترافمورايد( وسداسي الفمورايد )ىكسافمورايد
وىذاف الغازاف يتوجب فيما بعد إدخاليما في أجيزة الطرد المركزي إلنتاج اليورانيـو 

ة                                                                        وحسب المعمومات فإف  ىذا الموقع يخضع لتفتيش ورقابة الوكالة الدولية لمطاق ,المخصب
الذرية بانتظاـ. كما يوجد إلى جانب ذلؾ منشآت إلنتاج الوقود النووي دشنت في نيساف/أبريؿ 

                             ً                      ( أطناف مف الوقود النووي سنويا , ويستخدـ اليورانيـو ٓٔوتممؾ طاقة إلنتاج ) ٜٕٓٓ

                                                           
1-Chis Hedgese ,Iran May Be To Build An Atomic Bomb In 5Years ,U.S. and Israeli 

Officials Fear The New York Times, January 5,1995,p.A5. 
مرجع  ,ف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بي -ٕ

 .ٙٚ, ص سبؽ ذكره
3- Mark Hibbs, U.S, Warned Not to Try Using IAEA to Isolate or Destabilize Iran , 

Nuclear Engineering International ,World Nuclear Handbook 1996,pp.9-10. 
اع اإليراني ونائب مدير لجنة العمـو والتكنولوجيا والصناعات وقع وزير الدف ٜٜٓٔكانوف الثاني/يناير  ٕٔفي  -ٗ

ميغا واط في أصفياف,  ٕٚ                       ً                                                     الدفاعية في الصيف اتفاقا  لمدة عشر سنوات إلنشاء محطة إلنتاج البموتونيـو طاقتيا 
ىذا      أف   الكاليوتروف" وتكنولوجيات أخرى خاصة بتخصيب اليورانيـو إال عمى أف تقـو الصيف بتزويد إيراف بأجيزة "

   ً  عقدا   ٜٜٓٔكما وقعت منظمة الصناعة النووية الصينية في حزيراف/يونيو  االتفاؽ لـ يدخؿ قط حيز التنفيذ,
لتزويد منظمة الطاقة النووية اإليرانية بمفاعؿ بحثي نووي مصغر يتـ تركيبو في أصفياف, وبدأت الصيف في بناء 

انظر أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج , ٜٜٓٔؿ/سبتمبر ميغا واط في أصفياف في أيمو  ٕٚمفاعؿ نووي طاقتو 
 .ٕٛ -ٔٛص ,  مرجع سبؽ ذكرهالنووي اإليراني " آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " 

5- Michael Z. Wise , Atomic Team Reports on Iran Probe, The Washington Post, 

February 15,1992,pp. A29-A30.  
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يتضمف كما . ٔالمخصب في ىذه المنشأة إلنتاج الوقود النووي المخصص لممفاعالت النووية
ً                         أغمؽ ابتداء  مف تشريف الثاني/نوفمبر ً         ً              ا  كيميائيا  لميورانيـو )المركز مخبر  (, ومفاعؿ ٕٗٓٓ          

 .ٕ(Zirconiumلمماء الثقيؿ ومفاعؿ لمماء الخفيؼ, إضافة إلى إنتاج مادة الزيركونيـو )
                                                                                   , فقد تـ  تصميـ أبنية ىذا المركز ومنشآتو بشكؿ مماثؿ ألبنية المدينة, وتـ  تمويييا مف        أخيرا  
 .زاء منيا تحت األرض ألسباب أمنيةج, فيما بنيت أجالخار 

ذثاـواذذ:ذجممعذبوذهرذاؾنووي ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ
ذ:(BNPP)ذ3

ويقع عمى الساحؿ الشرقي لمخميج   , ٜ٘ٚٔ  عاـ المجمع في عيد الشاهىذا  بناءعممية  بدأت
 األلمانية قد أنيت "سيمنز" كانت شركة العربي, ويعتبر مف أىـ المنشآت النووية اإليرانية, و 

 ,ؼ األوؿ    وق           ّ ليحدث الت    ,ٜٜٚٔ عاـ اإليرانيةقامت الثورة  عندما   في المائة مف العمؿ فيو  ٘ٛ 
قبؿ معينة   ليتجمد المشروع لفترة  لمطاقة النووية                                             ً ولـ تكف القيادات اإليرانية وقتيا متحمسة كثيرا  

مف   الثمانينياتفي  اإليرانية -العراقية  حربالأف تقـو الطائرات العراقية بتدمير ىياكمو خالؿ 
لجأت إيراف  "بوشير" " األلمانية إكماؿ مشروع سيمنز" وبعد رفض شركة   القرف العشريف.
( مميوف ٓٓٛعمى إكماؿ المشروع مقابؿ ) ٜٜ٘ٔإلى روسيا التي وافقت عاـ      ثـ    إلى الصيف,

 ووبدء تشغيمو تمالالتي عرقمت اك   بدأت تجتاحو المشاكؿ الفنية والماليةوما لبثت أف   ,ٗدوالر
   .٘ عدة مرات

                                                           
 . ٜٕٓٓ/ٜ/ٕٛبتاريخ ة الصحافة الفرنسية, وكال -ٔ

2
-A Greenpeace Briefing, An overview Of Nuclear Facilities in IRAN, ISRAEL AND 

TURKEY Published by Greenpeace International, Netherlands, FEBRUARY 2007,p 5. 
كما يؤكد  ,الكيرباء فقط إلنتاجطاقة النووية يستخدـ الوس سيصبح أوؿ المفاعالت النووية اإليرانية العاممة -ٖ

وتضمنت االتفاقية بيف  ,دوالر مميوف (ٓٓٛ)وقد ساعدت روسيا في بناء ىذا المفاعؿ مقابؿ  اإليرانيوفالمسؤولوف 
وقد  ,وأف تقـو بترحيؿ كامؿ كميات الوقود المنضب الناتج ,الدولتيف أف تقـو روسيا بتزويد المفاعؿ بالوقود الروسي

الوقود المنضب الذي يتمتع بقابميتو  إلنتاجىذا المفاعؿ  إمكانيةضت الواليات المتحدة ىذا المشروع بسبب عار 
الضغوط ,ـعبد السالمحمد  انظر النووي حإلعادة المعالجة مف أجؿ البموتونيـو المالئـ لالستخداـ في السال

عمى شبكة اإلنترنت  دراسة منشورةاسة منشورة , در تحميالت عربية ودولية ,مفاعؿ بوشير اإليراني ىالمكتومة عم
  . ٕٚٓٓ/ٖ/ٖٔمف خالؿ موقع مركز األىراـ لمدراسات االستراتيجية اإللكتروني, بتاريخ 

4-Hussein D. Hassan, op.cit,CRS-2. 

ف كاو ", بوشيربناء محطة الطاقة النووية اإليرانية في "إكماؿ  " الروسيةإكسبورت يسترو  أوتومشركة "تولت  -٘
الوقود النووي لمحطة الطاقة                                  إال أف  الشركة أكدت أن يا لف تسمـ , ٕٚٓٓسبتمبر أيموؿ/ في ً                 ا  أف يتـ افتتاحيامقرر 
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               ً اتجاه قصفو جوا  ب ودرجة دفعتلكالعراؽ إليراف ألطراؼ عربية مجاورة      ً قمقا               ُ كاف المفاعؿ م   وقد
لمشروع                   ً و يمثؿ غطاء مدنيا                                       تعتقد اإلدارات األمريكية المتعاقبة أن  و  ,       ً عسكريا  خشية توظيفو 

ج العربي التي توجد لدييا ىواجس حقيقية لبعض دوؿ الخمي     ً قمقا                ُ يزاؿ المفاعؿ م   وال  , عسكري
  ,                       ً لكف األمور استقرت نسبيا     االستراتيجيةبصرؼ النظر عف األبعاد   , لو بشأف التأثيرات البيئية

, وفي حاؿ تشغيؿ  تزاؿ مستمرة مشاكؿ تشغيمو ال        إال أف    , وجوده ىولـ يعد أحد يعترض عم
           ويضـ مجمع  ,ٔ ً ا  و مف البموتونيـو سنويكيم ٖٕما يقارب  ينتجيمكنو أف ىذا المجمع 

            , تـ  إنجاز ٕميغا واط عمى التوالي ٖٓٓٓٔو ٓٓٓٔ" بوشير" النووي مفاعميف نووييف بقدرة 
ُ                       , ثـ  ع مؽ العمؿ بيما حتى عاـ اإليرانيةجزء منيما لدى قياـ الثورة  , كما يضـ ٖٜٗٛٔ      

كبير مف الفنييف النووييف, ويتضمف المجمع  المجمع كمية الطاقة النووية التي تدرب فييا عدد
         ميغا واط كاف في األصؿ قد خطط لبنائيما في منطقة ٖٓ٘بناء مفاعميف اثنيف بقدرة 

أبمغت إيراف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عف رغبتيا في إكماؿ  ٜٜ٘ٔ" كورجاف". وفي عاـ 
                           , وترى إيراف إف  إكماؿ ىذا ٗ(ٔبوشير بناء أحد المفاعميف الرئيسيف الذي بات يعرؼ بػ )

. وقد شيد العمؿ في إنشاء ٘% مف حاجتيا لمطاقة الكيربائيةٕٓ-ٓٔالمفاعؿ سيوفر ليا مف 

                                                                                                                                                         

المالية شيريف بسبب نقص  مدفوعاتيايا لـ تتسمـ                      , وأرجعت ذلؾ إلى أن  ٕٚٓٓمارس /رشير آذاالنووية في 
 , عمى إمداد مفاعؿ بوشير بالوقود النوويٕ٘ٓٓير العاـ في شباط/فبرا, وكانت روسيا قد وافقت التمويؿ اإليراني
اتفاقية تنص عمى إعادة الوقود النووي المستنفد الذي تسترجعو روسيا بعد مرور مع إيراف   ّ   وق عتو , لعشر سنوات

 شريف, انظر ٕٚٓٓالعاـ  عممية اإلمداد األولى في أوائؿ وقد تمت ,خمس سنوات عمى إفراغو مف المفاعؿ
مختارات , مركز األىراـ لمدراسات االستراتيجية, مجمة ىؿ بدأت روسيا في التخمي عف إيراف؟!!, كشعبان مبرو 

 .ٕٚٓٓمايو , أيار/ ٕٛالعدد  ,إيرانية
 ذكره. مرجع سبؽ ,مفاعؿ بوشير اإليراني ىالضغوط المكتومة عم ,ـعبد السالمحمد  -ٔ
 .٘ٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٕ

3- Leonard S. Spector, Nuclear Proliferation in the Middle East; The Next Chapter 

Begins, Non – Conventional – Weapons Proliferation in the Middle East ,ed, by Efraim 

Karsh ,Martin  S, Navias  and Philip Sabin (New York ; Oxford University Press , 

1993 ) . 
4- Reza Amrollahi is Chairman of AEOI and Since 1994, the assistant for nuclear 

affairs to president Rafsanjani, Al-Sharq Al-Awsat , February 12,1994,pp1-4. 
 ٔ% مف مفاعؿ بوشير ٓٛ                            ً                   نشرت صحيفة موسكو تايمز تقريرا  جاء فيو أف  نسبة  ٖٕٓٓ/ٙ/ٚٔبتاريخ  -٘

                                                           . Moscow Times , June 17,2003:أصبحت جاىزة , انظر
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محطة بوشير تطورات متباينة مف حيث اإلنجاز العتبارات تتعمؽ بتسوية الخالفات 
يراف, كما تأثر العمؿ باالعتبارات ال سياسية, وقد أثارت                                                                 والمشكالت العالقة بيف روسيا وا 

اإليراني خالفات متعددة بيف الجانبيف,  –الجوانب المالية التفاؽ التعاوف النووي الروسي 
, أو إدخاؿ كمة إعادة الوقود النووي المستنفدبفعؿ التعديالت المتالحقة عمى االتفاؽ ومش

ت مالية عناصر جديدة إلى االتفاؽ وغير ذلؾ, وقد رتبت ىذه اإلضافات الجديدة التزاما
جديدة عمى الجانبيف, وىو ما أثار في بعض األحياف خالفات بيف إيراف وروسيا بشأف كيفية 

 .ٔالتعامؿ مع ىذه األعباء المالية الجديدة
اإليراني حيز التنفيذ في األوؿ مف تشريف            –يدخؿ اتفاؽ التعاوف النووي الروسوقد 

                                      عالف عف أف  مدة تنفيذ التعاقد سوؼ تكوف , وجرى في بادئ األمر اإلٜٜ٘ٔاألوؿ/أكتوبر
     ً                                                                 ( شيرا , يجب عمى الجانب الروسي خالليا أف ينتيي مف استكماؿ إنشاء المفاعؿ ٘٘نحو)

                                                                                  األوؿ في محطة بوشير لمطاقة النووية, وجرى االتفاؽ مف البداية عمى أن و إذا كانت عممية 
ٍ     إنشاء مفاعؿ ثاف  في  الروسي ليشمؿ –                                                  اإلنشاء ناجحة, فإن و سوؼ يتـ تمديد التعاقد اإليراني               

" بوشير". وقد بدأ شحف الدفعة األولى مف المعدات النووية الالزمة لمعمؿ في محطة محطة 
بعد التأكد مف استيفاء كافة معايير السالمة واألماف  ٜٜٚٔبوشير في شير حزيراف/يونيو 

لنووي األوؿ عمى إشراؾ النووي, كما حرص الجانباف منذ بدء العمؿ في مشروع المفاعؿ ا
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في اتفاؽ التعاوف مف خالؿ إعطائيا الفرصة لإلشراؼ عمى 
خطوات تنفيذ المشروع, والحصوؿ عمى مساعداتيا الفنية في العديد مف النواحي, السيما تمؾ 

 محطة بوشير. المتعمقة بمراعاة شروط األماف والسالمة في بناء المفاعؿ النووي األوؿ في
ً                            واستكماال  لذلؾ, قاـ الجانباف الروسي  عمى اتفاؽ  ٜٜٚٔاإليراني بالتوقيع في تموز/يوليو  –       

في طيراف تمتـز بموجبو روسيا بالمساعدة في مراعاة شروط األماف والسالمة النووية وفؽ 
والدفاع  بوشير لمطاقة النووية, وتوفير مقومات الحماية المستويات العالمية بالنسبة لمحطة

                                                                 ً           عف محطة " بوشير" لمطاقة النووية ضد أي ىجـو جوي أو صاروخي معاد خوفا  مف تكرار 
, ال سيما في ظؿ ٜٔٛٔتجربة اليجـو اإلسرائيمي عمى المفاعؿ النووي العراقي في عاـ 

                                                                                        التيديدات العديدة التي كاف الجانباف األمريكي واإلسرائيمي يطمقانيا ضد ىذا المشروع, كما تـ  
                                                           

مرجع  ,البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود,  -ٔ
 .ٗٔٔص ,سبؽ ذكره
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( لمقوات المسمحة S-200لتباحث حوؿ قياـ روسيا ببيع نظاـ لمدفاع الجوي مف طراز )ا
, وتضمف اتفاؽ التعاوف النووي الروسي  ٔاإليرانية مف أجؿ حماية محطة بوشير النووية

اإليراني عمى بند ىاـ يتعمؽ بالتزاـ روسيا بتدريب الميندسيف والفنييف واإلدارييف اإليرانييف 
    كما وقع الرئيساف اإليراني  . المتعمقة بإدارة وتشغيؿ وصيانة المحطة النوويةعمى الجوانب 

" خالؿ القمة التي جمعتيما في موسكو في فالديمير بوتين" والروسي " محمد خاتمي "
عمى اتفاقية تقـو مف خالليا روسيا ببناء مفاعؿ ثالث ضمف منشآت  ٖٕٓٓآذار/مارس 

 .ٕٕٗٓٓعد أف يتـ تسميـ المفاعؿ األوؿ مباشرة في عاـ "بوشير" بقيمة مميار دوالر, ب
                                                                      أن و خالؿ المباحثات التي أجرتيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مع روسيا  إلى اإلشارةوتجدر 

يراف, اعتبرت الوكالة أف  محطة "بوشير" لـ تعد تشكؿ ىاجسا  ليا, كونيا محطة إلنتاج                                                           ً                        وا 
فتح المحطة لعمميات التفتيش المفاجئة مف قبؿ المفتشيف الطاقة الكيربائية, باإلضافة إلى 

      ً                                                                          , وطبقا  لموكالة الدولية والمسؤوليف الروس واإليرانييف فإف  المفاعؿ سيبدأ العمؿ في ٖالدولييف
                                                                    , ويبدو أف  روسيا تتعمد تأخير إمداد مفاعؿ بوشير بالوقود النووي بيدؼ ٕٗٓٔٓنياية عاـ 

  .ٔارات مجمس األمف الدوليلالمتثاؿ لقر  إيرافالضغط عمى 

                                                           
مرجع  ,نووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"البرنامج الأحمد إبراىيـ محمود,  -ٔ

 .ٚٔٔص سبؽ ذكره,
 .ٖٕٓٓتشريف األوؿ/ أكتوبر  ٚبتاريخ الصادرة جريدة الشرؽ األوسط  -ٕ
 .ٜٖٔ, ص إيراف والقنبمة النووية, الطموحات اإلمبراطورية, مرجع سبؽ ذكره, نزار عبد القادر -ٖ

 إيراف إلىمف روسيا  الوقود النوويمف  واألخيرةوصمت الشحنة الثامنة  ٕٛٓٓالثاني/يناير  كانوف ٕٛبتاريخ  -ٗ
شركة "اتـو إيراف, وكانت محطة لمطاقة النووية لدى  أوؿ إلى نوويبو روسيا مف وقود  ما تعيدتلتكمؿ تسميـ 

مف  األولىتسميـ الدفعة بت باشر       أن يا  ٕٚٓٓ/ديسمبر األوؿكانوف  ٙٔفي بياف في  قد أعمنت ستروي اكسبورت"
 اإليرانية األنباءونقمت وكالة  ,ٕٚٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر  ٘ٔالتي وصمت طيراف بتاريخ  الوقود لمحطة بوشير
محطة بوشير لمطاقة  إلىشحنة قدمت  آخر     أف  قوليا  اإليرانيةوتطوير الطاقة الذرية  إنتاجالرسمية عف شركة 

مف  األولىمف الوقود الخاص بالمرحمة     ً طنا   (ٕٛإجماليو )قد تمقت ما  إيراف     أف   ةاإليرانيوذكرت الشركة , النووية
    ف  أوزارة الخارجية الروسية ب وتعيدت ,مف روسيا إضافيةتزويد محطة بوشير لمطاقة النووية بالوقود مع تجييزات 

يكوف تحت س سوؼ يسمـ الذيالوقود كؿ  "      بأف        ً مشيرة  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية,  تحت رقابةالوقود سوؼ يكوف 
    وفي موسكو قاؿ مصدر في شركة  "اإليرانية  األرضعمى  ما داـرقابة وضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

يـو الخميس  لألنباءالروسيتاف « ريا نوفوستي» و« انترفاكس»في تصريح نقمتو وكالتا «  اتومستروي اكسبورت »
ً       نقال  عف مص ٜٕٓٓ/ٓٔ/ٔ ً  وضع محطة بوشير النووية في الخدمة المتوقع أصال       إف  ) قولو  الشركة در داخؿ                                               
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 عمى وروسيا إيراف حيث وقعت "بوشير" مفاعؿ          تـ  تدشيف ٕٓٔٓآب/أغسطس ٕٔوفي 
 الرغـ عمى النووي, الوقود تحميؿ عممية بدء شيد المذكور الذي المفاعؿ تشغيؿ بروتوكوؿ

 مت, ونقٕلمجدؿ المثير النووي برنامجيا بسبب طيراف عمى المفروضة الدولية العقوبات مف
 بتزويد بدأ العمؿ     أف   وروسية إيرانية رسمية عف مصادر الرسمية شبو اإليرانية( مير) وكالة
 المفاعؿ لوضع       ً تمييدا   أياـ عدة تستغرؽ قد إطار عممية في النووي بالوقود بوشير مفاعؿ

 رسمي إيراني بياف شيريف, وأعمف بعد الفعمية الخدمة قيد الكيربائية الطاقة إلنتاج المخصص
يرانييف روس ميندسيف بمشاركة انطمقت النووي الوقود نقؿ عممية    ف  أ  منظمة رئيس بحضور           وا 

 " ومراقبيفكيرينكو سيرغي" الروسي ونظيره "صالحي أكبر عمي"السابؽ  اإليرانية الذرية الطاقة
 مف      ً قضيبا   ٖٙٔ نقؿ ستشمؿ العممية     أف   البياف الذرية, وأوضح لمطاقة الدولية الوكالة مف
 مف -الالزمة  والفحص التفتيش عمميات ُ       ا ستكممت أف بعد - المفاعؿ قمب إلى وقودال

 الممسات وضع مف عقديف بعد التشغيؿ قيد المفاعؿ لوضع عممية خطوة في التخزيف مستودع
وطيراف, كما  موسكو بيف السياسي والتوتر والتوقؼ التأجيؿ مف فترات تخممتيا لبنائو األولى

 المفاعؿ تشغيؿ     أف   "شيرازديان عمي" الذرية لمطاقة اإليرانية المنظمة باسـ أعمف المتحدث
 يميو الذي الشير أو ٕٓٔٓ تشريف األوؿ/أكتوبر في سيبدأ دوالر مميار نحو كمفتو بمغت الذي
 .ٖالعامة بالشبكة ينتجيا التي الكيربائية الطاقة وصؿ يتـ عندما تقدير أبعد في

         مفاعؿ لصالح النووي الوقود مف    ً طنا   ٕٛبػ إيراف ودتز           أف  روسيا إلى اإلشارةوتجدر 
 .أخرى أغراض في الستخداميا     ً منعا   المستنفد الوقود قضباف استعادة تتـ أف عمى " بوشير"

 ال بوشير محطة     أف   "ريبياكوف سيرغي"  الروسي الخارجية وزير نائب أكد اإلطار ىذا وفي
" الفروف سيرغي" الخارجية وزير قالو ما بذلؾ    ً ررا  مك اإلطالؽ, عمى نووي تيديد أي تشكؿ

                                                                                                                                                         

مف الصعب القوؿ ما إذا كاف االنطالؽ الفعمي سيبدأ في               المصدر أن و ) وأوضح  (, قد يتأخر ٜٕٓٓفي نياية 
...! (, وكالة  فاألمف أىـ  لكننا لف نتسرع؛ و أمر واقعي مف الناحية المبدئية     إن   ..!, ديسمبر أـ الكانوف األوؿ/

 .www.xinhuanet.com شينخوا الصينية 
1
- Paul K. Kerr, Iran’s Nuclear Program: Status, CRS Report for Congress, 

Congressional Research Service, September 29, 2009, p 15, Available at                  

http:/ www.crs.gov. 
 .ٕٓٔٓ/ٛ/ٕٔحافة الفرنسية, بتاريخ وكالة الص - ٕ

 .ٕٓٔٓ/ٛ/ٕٔمير اإليرانية, بتاريخ  وكالة - ٖ
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 مرتبطة إيراف سيبقي بوشير"" مفاعؿ     أف   إلى أشار عندما ٕٓٔٓ/ٛ/ٛٔ األربعاء يـو
  .النووي االنتشار منع معاىدة إطار وضمف النووية لمطاقة السممي باالستخداـ

, ودعت إلى مزيد «قبوؿغير م», بوشيرانطالؽ محطة  اعتبرت أما الحكومة اإلسرائيمية فقد
اإلسرائيمي, عمى احتماؿ الخيار العسكري                                              ً مف الضغط الدولي عمى إيراف مبقية الباب مفتوحا  

 أمر بالوقود إيراني نووي مفاعؿ أوؿ تزويد     إف  : )ليا بياف في اإلسرائيمية الخارجية وزارة وقالت
 عمى لحمميا يراف,إ عمى الضغط زيادة الكبرى القوى وعمى اإلطالؽ, عمى مقبوؿ غير

نتاج اليورانيـو تخصيب في نشاطاتيا ووقؼ الدولية لمقرارات االنصياع (, الثقيمة المياه        وا 
 األمف مجمس قرارات فاضح بشكؿ ينتيؾ بمد يتمكف أف تصور يمكف ال      أن و ) البياف وأضاؼ
 (.النووية الطاقة فوائد مف االستفادة مف الذرية لمطاقة الدولية والوكالة

وزارة الخزانة األميركية عف اختتاـ وفد مف مسؤولييا  أعمنت بوشير" محطة ي يـو تدشيف فو 
اإلمارات, , تركيا, , الياباف, لبناف, كوريا الجنوبيةاألكوادور ,البرازيؿ, جولة شممت البحريف

, ميدديف بعزؿ المؤسسات المصرفية إيرافلمدفع في اتجاه تطبيؽ العقوبات المفروضة عمى 
وتؤكد ىذه الخطوة أىمية متزايدة تتخذىا العقوبات  ,رية التي تتعامؿ مع طيرافوالتجا

« ووؿ ستريت جورناؿ »صحيفة  كما نقمت, األميركيةاالقتصادية عمى إيراف بنظر اإلدارة 
الضوء األخضر لتدشيف محطة بوشير, جاء نتيجة      إف  : )عف مسؤوؿ في البيت األبيض قولو

فادىا أف توقؼ واشنطف معارضتيا إلكماؿ المشروع, مقابؿ روسية, م –صفقة أميركية 
 /يونيوحزيراف ٜفي  إيرافتصويت موسكو عمى العقوبات التي أقرىا مجمس األمف ضد 

  .(مف كؿ بنودىا "بوشير" , التي كانت روسيا شديدة الحرص عمى استثناء مفاعؿ ٕٓٔٓ
في صفقتيا مع روسيا,  ا القبوؿليذ " وموازنتيابوشير"واشنطف بانطالؽ محطة  قبوؿ    إف  

, تجنبيا «احتواء»بالتركيز عمى العقوبات االقتصادية, قد يعني ارتضاء واشنطف بصيغة 
اإليرانية مواجية عسكرية خطيرة, وتضمف عبرىا خنؽ أي امتداد محتمؿ لمقوة  الدخوؿ في

يثبت عدـ شير"                                                  , وقد اعتبرت الواليات المتحدة أف  انطالؽ مفاعؿ "بو بالتضييؽ االقتصادي
  .    ّ ً محمي ا   اليورانيـو لمواصمة جيود تخصيب إيرافحاجة 

ّ                            ً رفضت إيراف بالطبع ىذه التصريحات, وأصر ت عمى حقيا في التخصيب محميا   لتمبية                                      
لكنيا أكدت في الوقت نفسو عمى  ىا,المستقبمية في المفاعالت العشرة التي تنوي بناء حاجاتيا

في  ٕٓاستعدادىا لوقؼ تخصيب اليورانيـو إلى نسبة  "محمود احمدي نجاد" لساف الرئيس 
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المئة إذا نجحت المبادرة الثالثية مع تركيا والبرازيؿ في تأميف الوقود لمفاعؿ طيراف لألبحاث 
مالمح  بدتبيذا الشكؿ , واستخداماتو الطبية المتركزة عمى عالجات األمراض السرطانية

في  4ٖ٘التخصيب المحمي بمستوى منخفض ) جيود إيراف  ّ  تحد   أفوفحواه  اإليرانيالعرض 
مقابؿ حصوليا بضمانات  المئة(, يكفي لتزويد شبكة مستقبمية مف المحطات الكيروذرية

وتشغيؿ مفاعؿ  في المئة( لمعالجة مرضاىا ٕٓ) لية, عمى الوقود المتوسط التخصيبدو 
 طيراف.

شديدة عمى سوؽ واضحة وضوح المنافسة الفيي ىذه المجريات,  مفأما مكاسب موسكو 
بدء         , فإف  "روساتـو"الذرية الروسية الطاقة وكالة وبالنسبة لمكرمميف و ,                      ً الطاقة النووية عالميا  

, يعزز حممة كسب أسواؽ الطاقة النووية, ويؤكد                                  ً تشغيؿ مفاعؿ بوشير الذي تأخر كثيرا  
يح لكثير مف وما يتضمف مف مفات اإليرانيالموقع الروسي البارز في الدبموماسية حوؿ الممؼ 
الضوء األخضر لتدشيف          كما أف   ,بالعراؽ                                                ً الممفات اإلقميمية, مف أفغانستاف إلى لبناف, مرورا  

كمصدر  اإليراني                  ّ                                     بعد مماطمة طويمة شك ؿ بوابة لدخوؿ موسكو في الممؼ النووي « بوشير»
 .      محتمؿ لتزويد مفاعؿ طيراف باليورانيـو المتوسط التخصيب

ذثاؾثاذذ:ذؿرؽزذرهر ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ(ذ:ذTNRCانذؾلبحوثذاؾنووقةذ)ذذذ

يقع في ضاحية أمير آباد في العاصمة طيراف, ويتبع لمنظمة الطاقة النووية اإليرانية, وييتـ 
المركز بالفيزياء النظرية, ومنيا الفيزياء التي تتعمؽ بالطاقة العالية واإلشعاعية, وبضمنيا 

والرياضيات واإلحصاء, والفيزياء النظرية فيزياء الجزيئات, والفيزياء الفمكية والفيزياء النووية, 
 . ٔلمبالزما

( ميغا واط حصمت عميو إيراف مف ٘ويحتوي المركز عمى مفاعؿ بحثي حراري بقدرة )
بموجب اتفاقية لمتعاوف النووي بيف إيراف والواليات  ٜٛ٘ٔالواليات المتحدة األمريكية في عاـ 

فاعؿ في جامعة طيراف بموجب ضمانات , وقد بني المٜٚ٘ٔالمتحدة األمريكية وقعت عاـ 
                            ً  ويعمؿ المفاعؿ بشكؿ متقطع زمنا   ٖٜٚٙٔ, ودخؿ الخدمة عاـ ٕالوكالة الدولية لمطاقة الذرية

ً     ميغا واط فضال  عف  ٕ-ٔساعات في األسبوع الواحد, وبقدرة تتراوح بيف  ٛ-ٙال يتجاوز             

                                                           
 .ٜٖٔ-ٖٛٔ, ص ذكره رياض الراوي, مرجع سبؽ -1

2
- Hussein D. Hassan, op.cit,CRS-2.  

3
- Leonard S. Spector, Nuclear Ambitions (Boulder; Westview Press,1990) ,p218. 
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لتي حصمت عمييا إيراف الوقود, كما يحتوي المركز عمى خاليا التسخيف امشاكؿ في تجييز 
                                                      ً                 مف الواليات المتحدة في ستينيات القرف الماضي, ويحتوي أيضا  عمى مختبر لفصؿ 
. وبالرغـ مف المعمومات التي تفيد بأف  المركز يقـو بإنتاج نظائر مشعة, فإن يا                                                                                         البموتونيـو

تماالت , وفي أغمب االحٔليست بالدرجة التي يمكف استخداميا في صناعة األسمحة النووية
وجود معمومات  إلى                            ً                                      فإف  ىذا المركز لـ يعد مستمرا  في ميامو ألسباب تتعمؽ بتقادمو, إضافة 

                                                                                 مفادىا أف  معمؿ معالجة اليورانيـو في المركز قد توقؼ عف العمؿ بسبب عطؿ فني في عاـ 
ً                                                                    , فضال  عف ما تؤكده معمومات أخرى حوؿ نقؿ أجيزة ومعدات نووية مف ىذا المركز ٕٕٜٜٔ     

 . ٖٜٚٛٔى مركز أصفياف التكنولوجي النووي في عاـ إل
ذذرابعاذ:ذؿنشيةذجابرذبنذحوانذ)ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ ذ (jHLذ

4

ذ:

وىي متخصصة باألبحاث التطبيقية والفيزياء النظرية والطاقة   ٜٜٛٔأسست في طيراف سنة 
مف قبؿ  ٜٜٓٔشباط/فبراير  ٚ                  , تـ  افتتاحيا في ٘                       ً                   العالية, ويتـ فييا أساسا  تدريب عمماء الذرة

", وتعمؿ تحت إشراؼ منظمة الطاقة الذرية ميدي كروبي البرلماف اإليراني آنذاؾ " رئيس
      ُ                                                                        , وقد أ عمف عنيا ألوؿ مرة خالؿ زيارة مسؤولي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لطيراف ٙاإليرانية

                                                           
1

 - Leonard S. Spector, Nuclear Ambitions, op.cit, p206. 
 .ٓٗٔ-ٜٖٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -3

3
 - Journal of International Affairs, Vol , VIII, No 1, spring 1996,p153. 

( الصادر عف مجمس األمف الدولي عمى تجميد األمواؿ واألصوؿ المادية والموارد ٕٛٓٓ)  ٖٓٛٔنص القرار  -ٗ
األخرى التي توجد عمى أراضييا التي يممكيا أو يتحكـ فييا األشخاص أو الكيانات المحددة في المرفؽ  االقتصادية

 و ٕٔ الفقرات في المحددة                   ( عمى أف  التدابيرٕٛٓٓ) ٖٓٛٔحيث نص القرار ) منيا مختبرات جابر بف حياف (,
 المرفقيف في أسماؤىا المدرجة اتوالكيان األشخاص عمى     ً أيضا   ( تنطبؽٕٙٓٓ)ٖٚٚٔالقرار مف ٘ٔ و ٗٔ و ٖٔ

 عنيـ, أو نيابة تعمؿ كيانات أو يعمموف أشخاص وأي القرار ) منيا مختبرات جابر بف حياف( ليذا والثالث األوؿ

 الذيف والكيانات األشخاص سيطرتيـ وعمى تحت تكوف التي أو ليـ الممموكة الكيانات عمى وكذلؾ ,تهملتوجييا وفقا

 تفادي عمى أسماؤىا المحددة الكيانات أو المحددة أسماؤىـ األشخاص ساعدوا      أن يـ ةالمجن أو المجمس يحدد

, (ٕٚٓٓ ( ٚٗٚٔ القرار أو (ٕٙٓٓ)ٖٚٚٔأو في القرار  يفي القرار الحال ترد التي األحكاـ انتياؾ أو الجزاءات
                                                                                         .S/RES/1803 (2008) انظر الوثيقة :

                            

 .ٜٔ, ص ٕٚٓٓ, شباط/فبراير ٜٖمجمة معمومات, الممؼ النووي اإليراني, المركز العربي لممعمومات, العدد  -٘
6
- Anthony H. Cordesman , Khalid R. Al-Rodhan, Iranian Nuclear Weapons? The 

Uncertain Nature of Iran’s Nuclear Programs, CSIS Center for Strategic and 

International Studies , Working Draft, Revised: April 12, 2006,P25. 
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, وىي منشأة متعددة األغراض, تقع في مركز طيراف لمبحوث النووية ٖٕٓٓفي شباط/فبراير 
( ميغا واط )حراري( مطابؽ لمضمانات الدولية. وحسب الوكالة ٘قدرتو ) أبحاثؿ وتضـ مفاع

                                                                               الدولية فإف  منشأة " جابر بف حياف" جرت فييا اختبارات غير مصرح عنيا بواسطة مواد 
تحويؿ  ٕٓٓٓ                أن و جرى في عاـ  اإليرانيوف, وقد صرح ٔمعدف اليورانيـو إنتاجنووية بما فيو 

 فمز اليورانيـو في ىذه المنشأة. إلىيورانيـو شحنة رابع فموريد ال
" ىينونينوغولدشميث زار مسؤولي الوكالة الدولية " ٖٕٓٓفي مطمع شير آذار/مارس 

    ً                                      موجزا  عف توزيع مادة اليورانيـو التي حصموا  اإليرانيوف" جابر بف حياف" حيث عرض منشأة 
ُ                                عمييا مف الصيف, كما ع رض عمى مسؤولي الوكالة مستوعب كب واحد ) يحتوي عمى ير                     

( مف فموريد كيمو غراـ ٓٓٗؿ منيما عمى حتوي كي( ومستوعباف صغيراف )كيمو غراـ ٓٓٓٔ
, وادعى                                                        أن يا تحتوي عمى كافة الكميات المستوردة مف سادس فموريد  اإليرانيوفاليورانيـو

, عندئذ شرح  فمز اليورانيـو  إلىـ كيؼ قاموا بتحويؿ رابع فموريد اليورانيو  اإليرانيوفاليورانيـو
                                                                     أف  تمؾ العممية قد اكتممت, وأن و تـ  تفكيؾ المعدات التي استخدمت فييا  اإليرانيوفوصرح 

 ووضعت في مستوعبات لتخزينيا. 
                                                                  ممثمي الوكالة أن يـ يعمموف عمى تجديد قسـ مف منشأة " جابر بف حياف"  اإليرانيوفكما أخبر 

, ووعدوا بتوفير كافة ما لدييـ مف معمومات حوؿ الستخدامو كمختبر لمعالجة فمز ال يورانيـو
 فمز اليورانيـو وكافة المواد المبتذلة المصاحبة لو لموكالة الدولية.

                                                                     ممثمي الوكالة الدولية بأن يـ استخدموا بعض الكميات المستوردة مف أكسيد  اإليرانيوفوأبمغ 
تنقية والتحويؿ المترافقة مع منشأة تحويؿ اليورانيـو في إجراء االختبارات المتعمقة بعمميات ال

, وقدموا لموكالة وصفا  تقنيا  لكيفية قياميـ بذلؾ, ولممواد التي استخدمت في تمؾ                                ً      ً                                                  اليورانيـو
. وأخذ مفتشو الوكالة الدولية عينات بيئية مف منشأة " جابر بف حياف" وفحصوا ٕاالختبارات

اليورانيـو في المنشأة, ولدى وزف ىذه  العمب الصغيرة التي تحتوي عمى غاز سادس فموريد
كيمو غراـ مف غاز سادس فموريد اليورانيـو  4ٜٔكتشؼ المفتشوف فقداف ما مجموعة العمب ا

                أف  ذلؾ ناجـ عف  اإليرانيوف( وصرح كيمو غراـ ٓٓٗالتي تحتوي عمى مف العمب الصغيرة )
الضوء في أذىاف مفتشي  تسرب مف الصمامات المركبة عمى تمؾ العمب, وسمط ىذا التطور

                                                           
 .ٕٚذكره, ص  مرجع سبؽمجمة معمومات, الممؼ النووي اإليراني,  -ٔ

 .ٔٔٔ, ص تقاسالوشجع ال -ٕ
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بإجراء اختبار عمى جياز طرد مركزي باستخداـ  اإليرانيوفالوكالة الدولية عمى احتماؿ قياـ 
, وليس باستخداـ غاز خامؿ كما قالوا أثناء الزيارة التي جرت في  غاز سادس فموريد اليورانيـو

 .ٖٕٓٓشباط/فبراير 
" تقريره المتعمؽ بالتحقيقات الجارية في محمد البرادعيرفع "  ٖٕٓٓحزيراف/يونيو  ٙٔوفي 
مجمس محافظي الوكالة الدولية, وبناء عمى ىذا التقرير أصدر المجمس بيانو  إلى إيراف

فشمت في الوفاء بالتزاماتيا  إيراف    إف  » الذي قاؿ فيو  ٖٕٓٓحزيراف/يونيو  ٜٔالخاص في 
غ عف المواد النووية والمعالجة المتوجبة عمييا بموجب اتفاقية الضمانات فيما يختص بالتبمي

تخزيف تمؾ المواد                                                                        التالية لتمؾ المواد, واستخداـ تمؾ المواد والتصريح عف المنشآت التي تـ  
 .ٔ«ومعالجتيا فييا

ً                                  وبناء  عمى اعتراؼ الوكالة الدولية بأف   انتيكت اتفاقية الضمانات ضغطت الواليات  إيراف    
في حالة خرؽ لمعاىدة  إيراف     بأف   اإلعالفلية عمى المتحدة بشدة مف أجؿ حمؿ الوكالة الدو 

الدولي. وخالؿ اجتماع  األمفمجمس  إلىالنووية بيدؼ رفع القضية  األسمحةعدـ انتشار 
ىؿ يمكف لموكالة الدولية : » " كينيث بريل" األمريكيمجمس محافظي الوكالة سأؿ السفير 

رية الظروؼ مف عدـ وجود منشآت س لمطاقة الذرية أو أية ىيئة أخرى التأكد في مثؿ ىذه
 «.بعد ...؟!أخرى لـ يتـ الكشؼ عنيا 

والواليات المتحدة في البياف  اإليرانييفوقد انعكس مستوى االستقطاب الذي كاف يجري بيف 
عمي أكبر صالحي" " اإليرانيمجمس المحافظيف الذي أقر فيو السفير  إلىالذي رفع  اإليراني

في تأخير تصريحيا عف كمية صغيرة مف المواد النووية التي  افإير بوقوع إىماؿ مف جانب 
                                                                          أن يا تقع دوف مستوى التفتيش الذي حددتو الوكالة الدولية ) بمغت كمية المواد  اإليرانيوفيعتقد 
, بينما يبمغ السقؼ الذي حددتو الوكالة ٖٕ٘ - كيمو غراـ فاعؿ مف اليورانيـو 4ٖٔٓ اإليرانية

            ً     ً  خمسة عشر بمدا  عضوا   إلى اإليرانيوف(, وأشار                 ً عشريف كيمو غراما   ٖٕ٘ -الدولية لميورانيـو 
آخر فشموا في التصريح عف تقارير المواد التي حددتيا الوكالة الدولية, ولـ يكف في نية 

يرافمجمس المحافظيف الدخوؿ في الجداؿ الدائر بيف الواليات المتحدة  , لكنو استمر في        وا 
عمى  إيراف, ورحب بإعادة تأكيد اإلضافيعمى البروتوكوؿ  لكي توقع إيرافالضغط عمى 

                                                           
 .ٖٗٔسكوت ريتر, مرجع سبؽ ذكره, ص  -ٔ
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أف تمنح الوكالة كافة التسييالت الضرورية التي  إيرافااللتزاـ المطمؽ بالشفافية, وتوقع مف 
 . ٔتطمبيا لكي تبني الثقة الضرورية لدى المجتمع الدولي

ذذخاؿداذ:ذحمطةذـطنزذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ ذ.Natanzذذ

كـ شماؿ أصفياف, قرب قرية  ٓٙٔد نحو تقع محطة نطنز بيف أصفياف وكاشاف, وتبع
, وىي منشأة نووية كبيرة ٕكـ جنوب شرؽ كاشاف ٓٗالتي تبعد نحو  "Deh-Zirah" تدعى

  ً                                                                    جدا , بني قسـ منيا تحت األرض كشفت عف وجودىا معمومات قدميا المجمس الوطني 
 "نطنز" وتتضمف محطة  ٖٕٕٓٓآب/أغسطس عاـ  ٘ٔ( في NCRI) لممقاومة اإليرانية

( ومحطة لمتخصيب التجاري محطة بايموتدد مف الوحدات اليامة, أبرزىا محطة مركزية )ع
, وتعتمد المحطتاف عمى تكنولوجيا الطرد المركزي في التخصيب, وتتألؼ المحطة  لميورانيـو

ي : ىي المنطقة الموجودة فوؽ سطح األرض, وتضـ ستة مباناألولىمف ثالث مناطؽ : 
: ىي المنطقة الموجودة تحت سطح الثانيةالمركزي, و ات الطردكبيرة تقـو بتجميع وحد

يتولى تقديـ الخدمات عف مبنى كبير منفصؿ  األرض, وتضـ ثالثة أقساـ كبيرة, وىي عبارة
 اإلدارية والفنية لألقساـ األخرى. 

( ألؼ وحدة لمطرد المركزي ٓ٘ما ال يقؿ عف ) "نطنز" وكاف مف المخطط أف تتضمف محطة 
( ٓٓ٘قابمة لمتشغيؿ عمى نطاؽ تجاري, أي أف تكوف قادرة عمى إنتاج نحو ) حتى تصبح

كمغـ مف اليورانيـو عالي التخصيب لمستويات قابمة لالستخداـ في األغراض العسكرية في 
                                                                , إال أف  اكتشاؼ أنشطة ىذه المحطة مف جانب الوكالة الدولية لمطاقة ٕ٘ٓٓأوائؿ عاـ 

, وأظيرت الصور المأخوذة عبر األقمار الصناعية ٗلخططالذرية حاؿ دوف استكماؿ ىذه ا
              ً                                    بأف  ىناؾ مؤشرا  عمى استعماؿ ىذه المنشأة في عمميات  ٕٕٓٓفي كانوف األوؿ/ديسمبر عاـ 

 .  ٘تخصيب اليورانيـو بواسطة تقنية الطرد المركزي

                                                           
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔسكوت ريتر, مرجع سبؽ ذكره, ص  -ٔ

2
- Hussein D. Hassan, op.cit,CRS-2. 

 .ٕٖٓ-ٜٖٔنزار عبد القادر, إيراف والقنبمة النووية, الطموحات اإلمبراطورية, مرجع سبؽ ذكره, ص  -ٖ
, مرجع التصعيد" البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطرأحمد إبراىيـ محمود,  -ٗ

 .ٗ٘ٔص, سبؽ ذكره
5
 - "Natanz"GlobalSecurity,http;//globalsecurity.org/wmd/world/Iran/natanz.htm 
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     منشاة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لزيارة  ٖٕٓٓوقد دعت إيراف في وقت مبكر مف عاـ 
, ورفع المفتشوف الدوليوف إلى مدير الوكالة الدولية ٔ" نطنز" التي كانت ال تزاؿ قيد اإلنشاء

ّ                                    تقريرا  كاشفيف فيو بأف  المنشأة عمى وشؾ اإلنجاز, وستخصص مف  ٖٕٓٓفي شباط/فبراير                 ً     
, مف خالؿ إقامة )    ( جياز طرد مركزي مف طراز ٓٓٓٔأجؿ عمميات تخصيب اليورانيـو

(P-1 وفي تقرير الحؽ تعارضت معمومات الوكالة الدولية مع المزاعـ اإليرانية بنفي قياميا ,)
, واتجيت شكوؾ الوكالة إلى إمكانية  استعماؿ المنشأة بأية عمميات لتخصيب اليورانيـو

, وتأكدت شكوؾ الوكالة Pilot Fuel Enriching Plant  (PFEP) بػكمحطة لما يعرؼ 
افيا لذرات مف اليورانيـو المخصب في عينات مأخوذة مف البيئة في    ً             الحقا  مف خالؿ اكتش

ً                                                              إيراف, مما اعتبر دليال  عمى أف  إيراف تقـو بتقنية تخصيب اليورانيـو دوف إبالغ الوكالة                      
الدولية, حيث أظير تحميؿ ىذه العينات وجود مستويات عالية مف اليورانيـو المخصب بصورة 

ة في المواد المستخدمة في إنتاج السالح النووي, وكانت تتطابؽ مع المستويات الموجود

                                                           
" المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية  محمد البرادعيوصؿ إلى طيراف "  ٖٕٓٓشباط/فبراير  ٕٔبتاريخ  -1

" رئيس  أولي ىينونيناـ والمشرؼ عمى تطبيؽ اتفاقية الضمانات, و" " نائب المدير الع " بيار غولدشميثيرافقو 
قسـ العمميات )ب( المسؤوؿ عف الممؼ النووي اإليراني في الوكالة الدولية, حيث استقبميـ عمى الفور كبار 

ميدي ؽ " " ورئيس البرلماف اإليراني الساب محمد خاتميالمسؤوليف اإليرانييف بما فييـ الرئيس اإليراني السابؽ" 
" وفي أعقاب المناقشات التمييدية بيف  عمي أكبر ىاشمي رفسنجاني" ورئيس مصمحة تشخيص النظاـ " كروبي

تشكالف  نطنزبوجود منشأتيف في  لمبرادعي                                                             ً  الوكالة الدولية وكبار المسؤوليف اإليرانييف, صرح اإليرانيوف رسميا  
, وىاتاف المنشأت , التي كاف بناؤىا  يموتاباف ىما منشأة "    ً                                             جزءا  مف برنامج لتخصيب اليورانيـو " لتخصيب اليورانيـو

عمى وشؾ االنتياء, ومنشأة تخصيب الوقود ذات المستوى التجاري التي كانت ال تزاؿ قيد البناء, كما أكد 
ر األسمحة ", لكنيا غير مشمولة بمعاىدة عدـ انتشا أراك                                                        اإليرانيوف بأن يـ يشيدوف منشأة إلنتاج المياه الثقيمة في "

 مف اإليرانييف أف يسمحوا لو ولوفده بزيارة منشأتي نطنز. البرادعي النووية أو اتفاقية الضمانات عندىا طمب
                             ُ              جياز طرد مركزي سبؽ تركيبيا , ذ ىؿ المسؤولوف  ٗٙٔ", وجدوا  " بايموتولدى وصوؿ وفد الوكالة إلى منشأة 

ُ                                           , كما ص عقوا مف رؤية أجيزة الطرد المركزي مف تصميـ في الوكالة الدولية مف الوضع المستجد الذي شيدوه        
" يورينكو أوروبي التي يستخدميا اإليرانيوف, وبدت شبيية بأجيزة الطرد المركزي التي كانت تستخدـ في البرنامج "

زة الطرد , ورفض اإليرانيوف الحديث عف بمد المنشأ الذي جاءت منو أجيسبعينات القرف الماضي في ىولندا في
ُ                                 , باستثناء أن يـ أشاروا أن يا ص نعت في إيراف, كما احتوت منشأة " ركزيالم / جياز ٓٓٓٔ" عمى مكونات لػ/ بايموت                              

                                                      , وقاؿ اإليرانيوف لوفد الوكالة إن يـ يتوقعوف أف تستوعب ٖٕٓٓطرد مركزي مف المقرر تركيبيا مع نياية العاـ 
 .    ٜٓٔ-ٚٓٔ, مرجع سبؽ ذكره, صكوت ريترس( ألؼ جياز طرد مركزي, انظر : ٓ٘المنشأة أكثر مف )
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مستويات التخصيب مرتفعة بدرجة تثير قمؽ الوكالة الدولية وىو ما زاد الشكوؾ األمريكية 
                                                                              والدولية مف أف  الطموحات النووية اإليرانية تتجاوز مجرد االستخدامات السممية ليا.

                                             ألزمة النووية اإليرانية, ألن يا انتقمت مف مرحمة أدت ىذه التطورات إلى نقمة نوعية ىامة في ا
الشكوؾ غير القابمة لإلثبات إلى مرحمة االتيامات الصريحة المستندة إلى ما يعتبر أدلة 
عممية عمى وجود أنشطة سرية تجري في إطار البرنامج النووي اإليراني, وأعطت ىذه 

يات المتحدة والعديد مف الدوؿ األخرى االكتشافات قوة دفع إضافية لمشكوؾ التي تثيرىا الوال
بقائيا بعيدا  عف الرقابة الدولية وىو                                                                   ً                         بشأف قياـ إيراف بإخفاء بعض مكونات برنامجيا النووي, وا 
                                                                                سموؾ كاف التفسير الوحيد لو مف جانب ىذه األطراؼ يتمثؿ في أف  إيراف تسعى إلى امتالؾ 

                          ّ   ه الشكوؾ ادعت إيراف أف  ذر ات . ومف أجؿ تبديد ىذٔالقدرة عمى صنع السالح النووي
ىي نتيجة تموث المعدات  "نطنز" اليورانيـو المخصب التي وجدت عمى المعدات في منشأة 

   في بمد المصدر, وأىـ ما كشفتو عمميات التفتيش وجود معمؿ لمطاردات المركزية في موقع 
منيا لـ يركب ( جياز طرد مركزي, جزء ُٓٓٓٔ  ّ                       م شي د تحت األرض يحتوي عمى ) ٕ" نطنز"

( جياز مف ىذا النوع, وكانت ٓٓٓ٘, وىذا العدد يأتي ضمف خطة لمحصوؿ عمى )ٖبعد
قد حصمت عمى المخططات والمكونات الرئيسة الخاصة بأجيزة الطرد المركزي مف  إيراف

                ", وتـ  تعديميا عبد القدير خان والثاني مبنية عمى تصميمات استولى عمييا " األوؿالجيميف 
                     . ويقدر العمماء بأف  ٗالنووي الباكستاني عبر الشبكة التابعة لو األسمحةيا في برنامج الستخدام

                                                           
  .ٖٕ-ٕٕ, ص , مرجع سبؽ ذكرهعدناف حسيف أبو ناصر -ٔ

2- http;//www.isis-online.org. 

             أف  انتياكات  ٕ٘ٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٕٗىذه المعمومات فرضت عمى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أف تعمف في  -ٖ
                                             ً                                يا تعد عدـ التزاـ باتفاقية الضمانات ووفقا  لمنظاـ األساسي لموكالة الدولية إيراف ومحاوالت عدـ وفائيا بالتزامات

                                                                                                   الفقرة ج ( فإف  الوكالة الدولية عندما تقرر أف  دولة ما قد أخمت بالتزاماتيا, فإف  مجمس حكاـ الوكالة  ٕٔ) المادة 
معية العامة لألمـ المتحدة, انظر: سوؼ يخطر بأمر المخالفة جميع األعضاء في الوكالة ومجمس األمف والج

, بحث منشور ضمف ٕ٘ٓٓ, البرنامج النووي اإليراني بعد االنتخابات الرئاسية اإليرانية عاـ جورج بيركوفيتش
كتاب " البرنامج النووي اإليراني, الوقائع والتداعيات " مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية, أبو ظبي, 

 .ٔ٘, ص ٕٚٓٓالطبعة األولى 
مكانية تطوير أسمحة نووية, بحث منشور ضمف كتاب " البرنامج  -4                                                                                                  جوف سيمبسوف, القدرات النووية اإليرانية وا 

النووي اإليراني الوقائع والتداعيات" مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية, الطبعة األولى, أبو ظبي, 
 .ٔٗ, ص ٕٚٓٓ
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كمية مف الوقود النووي  إنتاج( جياز لمطرد المركزي عمى ٓٓٓ٘ىذه المنشاة قادرة بواسطة )
ً                      وبناء  عمى ىذه المعمومات و                     ً   عدة قنابؿ نووية سنويا ,  إلنتاج ضعت ىذه المنشأة تحت الرقابة     
في عممية  األساسي                                                             دة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية, عمى أساس أن يا تشكؿ الياجس المشد

 .ٔلموقود الالـز لصنع القنبمة النووية عف طريؽ تخصيب اليورانيـو إيرافتطوير 
    ً                                 رسميا  أن يا بدأت بنجاح استخداـ سمسمة  إيرافأكدت  ٕٙٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٕٛوفي 

, وقاؿ نائب مدير المنظمة ٕلمركزي المخصصة لتخصيب اليورانيـوثانية مف أجيزة الطرد ا
بدأت و , "نطنز" السمسمة الجديدة موجودة في     ف  إ» " : محمد غنادلمطاقة الذرية "  اإليرانية

   " غناد, وأضاؼ " «العمؿ منذ أسبوعيف, وقد حصمنا عمى منتج ىذه السمسمة وجرى تخزينو
سبوعيف األخيريف ستكمؿ مرحمة األبحاث لخبراء الجميورية                          ف  نتائج األبحاث ىذه في األأ» 

لقد ضخخنا غاز " » غناد وأشار "«, وتفتح الطريؽ أماـ مرحمة التخصيب الصناعياإليرانية 
وأوضح «                                                                            اليورانيـو في سمسمة محركات الطرد المركزي الجديدة, وأف  السمسمتيف تعمالف اآلف 

 . ٖ% «٘% وٖ                               أف  درجة التخصيب تتراوح ما بيف» 
ذذذدادداذذ:ذؿنشيةذآراكذ: ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذذ

تقع بالقرب مف مدينة " آراؾ", وتخضع لضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وتحتوي عمى 
                                         ( ميغا واط, وتقوؿ إيراف إف  اليدؼ مف ىذا ٓٗمفاعؿ أبحاث يعمؿ بالماء الثقيؿ بقدرة )
عؿ قمؽ الوكالة الدولية كونيا ويثير ىذا المفا .ٗالمفاعؿ ىو إنتاج النظائر الطبية المشعة

وحسب الممثؿ الدائـ  ,لمحصوؿ عمى الوقود النووي ٘                                     تعتقد أن و ييدؼ إلى إنتاج البموتونيـو

                                                           
 .ٕٖٓقنبمة النووية, الطموحات اإلمبراطورية, ,مرجع سبؽ ذكره, ص نزار عبد القادر, إيراف وال -ٔ
تشريف الثاني/نوفمبر  ٙٔأشار المدير العاـ لموكالة الدولية في تقريره المقدـ إلى مجمس المحافظيف بتاريخ  -ٕ

, طاردة مركزية بسادس فموريد اليور  ٖٜٖٙكاف يجري تمقيـ  ٜٕٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٕ        أن و في  ٜٕٓٓ انيـو
, ٙ٘ٚٗوكاف قد تـ تركيب                           طاردة مركزية إضافية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيـو

  GOV/2009/74.انظر : الوثيقة

 .ٕٙٓٓ/ٓٔ/ٜٕجريدة الحياة الصادرة بتاريخ   -3
4

- Paul K. Kerr,op.cit, p 14. 
: ىو مادة انشطارية حساسة  -٘ تولد لدى انشطارىا طاقة أكبر بكثير مف تمؾ التي تتولد مف انشطار البموتونيـو

اليورانيـو  لذلؾ كانت الوقود األىـ لمقنبمة االنشطارية الحديثة, والبموتونيـو غير موجود في الطبيعة, لكف يمكف 
عمنت عف إنتاجيا                                                                                      إنتاجو مف خالؿ معالجة اليورانيـو داخؿ مفاعؿ نووي يعمؿ بالماء الثقيؿ, وصحيح أف  إيراف أ
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                            " فإف  ىذا المفاعؿ سيحؿ محؿ عمي أصغر سمطانيةلذرية "الوكالة الدولية لمطاقة اإليراف لدى 
( ميغا واط ٘اف ويعمؿ بطاقة )المفاعؿ الذي يعمؿ بالماء الخفيؼ الذي يوجد في جامعة طير 

محمد "  لموكالةالسابؽ , وحسب تقرير المدير العاـ ٜٚٙٔوالموضوع في الخدمة منذ عاـ 
                                                فإف  صور األقمار الصناعية تفيد بأف  المفاعؿ يعمؿ  ٜٕٓٓ" لشير حزيراف/يونيو البرادعي

ة اإليرانية فقد أشار إلى , أما الناطؽ باسـ وزارة الخارجيٜٕٓٓبشكؿ متقطع منذ شباط/فبراير 
 .  ٔربع سنوات القادمةاألثالث أو ال                      ً            أف  المفاعؿ سيكوف جاىزا  لمعمؿ خالؿ 

تشابو في  2وكانت صور األقمار الصناعية قد أظيرت وجود منشأة نووية في مدينة " آراؾ"
ؿ مظيرىا معمؿ الماء الثقيؿ الذي تممكو باكستاف, وقد استدؿ الخبراء األمريكيوف مف خال

                                                                                ىذه الصور أف  حجـ ىذه المنشأة والسرية التي تحيط بيا توحي بأن يا قد تستخدـ ألغراض 
                                               ُ     لـ تكف تعترؼ إيراف بوجود مثؿ ىذه المنشأة عندما أ عمف و  .ٖتتعمؽ بصنع األسمحة النووية

حتى  ٕٕٓٓآب/أغسطس  ٗٔعنيا ألوؿ مرة مف قبؿ المجمس الوطني لممقاومة اإليرانية في 
                                  , إال أف  تقارير مفتشي الوكالة حوؿ ٗنياية األمر إلى إبالغ الوكالة الدولية عنيااضطرت في 

, وضخ الماء الثقيؿ في مدينة "  محطة نطنز لتخصب " قوضت مصداقية آراؾاليورانيـو
زت مبررات الضغوط األمريكية المتزايدة التي   , طيراف بشأف طبيعة برنامجيا النووي ّ                                          وعز    

ناؽ حوليا ووضعيا في قفص االتياـ بحيث لـ يعد أماميا سوى أف تيدؼ إلى تضييؽ الخ
أوليما: الكشؼ عف أدؽ أسرار وتفاصيؿ   تختار بيف بديميف كالىما أصعب مف اآلخر,

                                                                                                                                                         

لمماء الثقيؿ في منشأة إيراف  لكف مف الناحية العممية ىذا ال يعني شيء إذا لـ يوضع ىذا الماء داخؿ مفاعؿ نووي 
ً                                          جاىز لمتشغيؿ, ومف المعمـو أف  إيراف ال تممؾ حتى اآلف مفاعال  كيذا ما عدا مفاعؿ بوشير الذي ال يزاؿ قيد                                                         

                                                                       ف شروط تشغيمو إعادة النفايات النووية الناتجة إلى روسيا, الف  معالجة ىذا االنجاز تحت إشراؼ روسي كامؿ, وم
, إيراف والقنبمة النووية , وجية نظر تقنية , مقالة منشورة رشيد سعد, انظر : فايات ىو أساس إنتاج البموتونيـوالن

 .   ٖ٘ٔذكره , ص  مرجع سبؽفي مجمة معمومات , الممؼ النووي اإليراني , 
1
-Paul K. Kerr, op.cit, p 14. 

أبمغت إيراف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عف نيتيا بناء مفاعؿ أبحاث لممياه الثقيمة  ٖٕٓٓفي نياية أيار/مايو  -ٕ
                                                         , وحسبما أفادت بو إيراف فإف  مف المقرر أف يبدأ تشغيؿ ىذا ٕٗٓٓفي "آراؾ", وكاف مقرر بدء العمؿ بو في عاـ 

 . ٖٕٔٓالمفاعؿ في عاـ 
3- The Financial Times , 21 October 2003,  

 .ٚٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٗ
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حظر يع البروتوكوؿ اإلضافي لمعاىدة برنامجيا النووي والجيات التي تعاونت معيا, وتوق
عمى حؽ مفتشي الوكالة في الدخوؿ ة المفروضالنووي الذي يسقط كؿ القيود االنتشار 

, وثانييما: التعرض لفرض عقوبات سياسية واقتصادية  المباغت إلى أي مواقع يريدوف تفتيشيا
  .                                                   ً ترغميا عمى تفكيؾ منشاتيا النووية أو تدميرىا عسكريا  

لمنظر في التقرير المقدـ   اجتمع مجمس محافظي الوكالة  ٖٕٓٓ  أيموؿ/سبتمبر عاـ ٕٔ وفي 
"  الذي اتيـ فيو إيراف بالمماطمة وطالبيا باإلجابة محمد البرادعيف المدير العاـ  لموكالة " م

كما طالبيا مرة أخرى بسرعة   الشفافة عف عدد مف األسئمة تتعمؽ بخفايا برنامجيا النووي,
 الذي يتيح لخبراء ومفتشي الوكالة القياـ بعمميات تفتيش  التوقيع عمى البروتوكوؿ اإلضافي
وفي ىذا االجتماع تبنى مجمس محافظي الوكالة مشروع                 ً              مفاجئة أكثر شموال  وكثافة ودقة.

                   إلثبات أف  برنامجيا  ٖٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٖٔقرار يمنح إيراف ميمة نيائية أقصاىا 
كما طالب القرار طيراف بالكشؼ الكامؿ عف دقائؽ   , النووي ال يحمؿ أية طبيعة عسكرية

جابات دقيقة عف مصادر وأنواع المواد والمعدات وتق  برنامجيا                                                                  ديـ تفسيرات واضحة وا 
كما دعا القرار إيراف إلى تعميؽ كؿ   ,                                                   والمكونات التي تـ  استيرادىا لخدمة البرنامج النووي

وبالطبع وافؽ عمى القرار الواليات المتحدة ومجموعة مف الدوؿ   أنشطتيا لتخصيب اليورانيـو
التي حثت إيراف عمى التعاوف مع مطالب مجمس محافظي الوكالة    روسياالغربية إضافة إلى 

ٌ                    وعدـ النظر إلى القرار وكأن و إنذار  أخير  مف الوكالة الدولية      ٌ                                   ٔ.  
ذذذدابعاذ:ذؿنجمذغشنيذ. ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ ذذذ

يقع في جنوب إيراف بالقرب مف منطقة بندر عباس, ويوجد فيو مصنع لتعديف خامات      
, وتبمغ القدرة الت . وذكرت ٕ    ً                     ً ( طنا  مف اليورانيـو سنويا  ٕٔصميمية التقديرية اإلنتاجية )اليورانيـو

     َ        حيث تـ  إجراء  ٕٕٓٓ                                                  ً                إيراف أف  عمميات التعديف في ىذا المنجـ بدأت اعتبارا  مف تموز/يوليو 
, تـ  خاللو إنتاج كمية مف الكعكة الصفراء تتراوح بيف                                                                                       اختبار ساخف لمصنع تعديف اليورانيـو

                                                           
وافقت إيراف بالسماح لممفتشيف الدولييف بزيارة موقع " آراؾ ", وذلؾ بعد أربعة  ٕٚٓٓفي شير تموز/ يوليو  -ٔ

رضت عمييا مف قبؿ مجمس األمف أشير مف منع إيراف لمثؿ ىذه الزيارات, كخطوة احتجاجية عمى العقوبات التي ف
  The West Delays To September New Sanctions Against Iran , 12 July 2007.الدولي انظر: 

                                                                                                  كاف منجـ "غشيف" يحتوي عمى مرافؽ مؤقتة تـ  تفكيكيا فيما بعد , وقد استطاعت بموجبيا إيراف إنتاج مئات  -ٕ
 . .OV/2004/83, p3 تقنية تسمى" النض بالترشيح ", انظر الوثيقة:الكيموغرامات مف الكعكة الصفراء باستخداـ 
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ت زودت إيراف الوكالة الدولية بمعموما ٕٗٓٓأيار/مايو  ٕٔوفي  .ٔغـ( كٓ٘( كغـ و)ٓٗ)
غشيف" وعف الحالة التشغيمية والقدرة اإلنتاجية السنوية لكؿ مصنع( ") عف مكاف منجـ ومفرزة

وخالؿ  غشيف".بإجراء معاينة تكميمية لموقع " ٕٗٓٓتموز/يوليو  ٚ منيما, وقامت الوكالة في
ُ                                        ع قد اجتماع في طيراف بيف الوكالة الدولية  ٕٛٓٓنوف الثاني/يناير كا ٖٕو ٕٕالفترة ما بيف 

ومسؤوليف إيرانييف قدمت خاللو إيراف إجابات عف مجموعة مف األسئمة وجيتيا الوكالة 
بغية تحقيؽ فيـ أفضؿ لمترتيبات المعقدة  ٕٕٚٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٘ٔبموجب رسالتيا المؤرخة 

           ووحدة المعالجة المتصمة بو في  ة لمنجـ اليورانيـوالتي تحكـ اإلدارة السابقة والحالي
غشيف" وأنشطة ية استغالؿ اليورانيـو في منجـ "                         وقد أوضحت إيراف أف  مسؤول .ٖغشيف""

                                                                       ً                 معالجة ركاز اليورانيـو في محطة " غشيف " لتركيز خاـ اليورانيـو كانت دائما  وما زالت واقعة 
          تـ  تحديد  ٜٜٛٔ                             , كما ذكرت إيراف أن و في عاـ ٗة اإليرانيةعمى عاتؽ منظمة الطاقة الذري

حجـ احتياطات اليورانيـو في "ساغند" بالتعاوف مع خبراء صينييف وبالنظر إلى النتائج 
ساغند" لتجييز منجـ " ٜٜ٘ٔ                      ُ                              الواعدة ليذه المنطقة أ بـر عقد مع شركات روسية في عاـ 

, لكف االعتمادات التي خ صصت لمنظمة بالمعدات وتصميـ محطة لمعالجة ركاز اليور  ُ            انيـو                           
افية كانت غير ك ٜٜٛٔ-ٜٜٗٔالطاقة الذرية اإليرانية في الخطة الخمسية الحكومية لمفترة 

           ً                                ونظرا  ألف  حجـ اليورانيـو الموجود في غشيف وساغند" اصمة األنشطة في كؿ مف "لمو 
  ً       ً            طنا  تقريبا ( فقد تقرر  ٓٗغشيف" )د في "( كاف أكبر مما ىو موجو          ً طف تقريبا   ٓٓٓٔ) ساغند""

 ساغند".ؽ االعتمادات المتاحة عمى منجـ "إنفا
                                     تـ  إقرار خطة لتمويؿ المزيد مف أعماؿ   ٖٕٓٓ-ٜٜٜٔوخالؿ الخطة الخمسية لمفترة 

صدر قرار بتشييد  ٜٜٜٔآب/أغسطس  ٕ٘التنقيب واالستغالؿ في منجـ "غشيف", وفي 
           وتـ  إسناد  » ٘/٘ٔالمشروع » فيما يعرؼ باسـ  "غشيف"ـو في محطة لتركيز خاـ اليوراني

,  KIMIA MAADANمشروع تشييد محطة غشيف لتركيز خاـ اليورانيـو إلى شركة

فنييف خبراء مف  KM                                                                بموجب عقد تـ  إبرامو مع منظمة الطاقة الذرية اإليرانية, وتضـ شركة 
لمذكورة إعداد تصميـ تفصيمي وشراء الجامعات ومقاوليف مف الباطف, وكانت ميمة الشركة ا

                                                           
1
 - GOV/2004/83, p3. 

2
 - GOV/2007/58, paragraph 27.  

3
 - GOV/2005/67, paragraphs 26-31.  

4
 - GOV/2008/4, p .5. 
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غشيف" لتركيز خاـ اليورانيـو قيد العمؿ, وقد فرض العقد المعدات وتركيبيا ووضع محطة "
    ً                                                                         قيودا  زمنية قاسية مما أدى إلى ارتكاب بعض األخطاء, وبعد إتماـ التصميـ التفصيمي 

 .KM شركة مما أسفر عف مشاكؿ مالية واجيتيااقتضى األمر إجراء تغييرات 
ساىمت في عمميات شراء تخص منظمة الطاقة الذرية  KM                     وصرحت إيراف أف  شركة 

اإليرانية بسبب قيود الشراء المفروضة عمى المنظمة نتيجة العقوبات الدولية التي تواجييا, 
وىو نفسو  ٖٕٓٓوقد أوقفت الشركة المذكورة العمؿ في مشروع غشيف في حزيراف/يونيو 

لمبـر بينيا وبيف منظمة الطاقة الذرية اإليرانية الذي أمتد لثالث سنوات, تاريخ انتياء العقد ا
 KMوبعد توقؼ شركة  .ٖٕٓٓحزيراف/يونيو  ٛ    ً     رسميا  في    KM    ُ               كما أ وقؼ تسجيؿ شركة

كز معالجة ركاز اليورانيـو التابع لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية الكائف في مركز تولى مر 
 .لتركيز خاـ اليورانيـو "غشيف" طيراف النووي مرة أخرى العمؿ في محطة 

إحراز تقدـ   ٕٓٓٓاستطاعت منذ إنشائيا في أيار/مايو  KM                          وتجدر اإلشارة إلى أف  شركة 
محطة تركيز خاـ اليورانيـو بنياية كانوف األوؿ/ديسمبر  حثيث, فقد تمكنت مف تركيب أساس

, حيث كاف مركز معالجة الركاز في طيراف قد انتيى مف وضع التصميـ النظري ٕٓٓٓ
التي  KMإلى شركة « المعارؼ التقنية»لممحطة, وقدـ ىذا التصميـ النظري وسائر 

ونتيجة لذلؾ تمكنت  .ةلتصميـ التفصيمي لمعدات المعالجاستخدمت ىذه المعمومات في ا
صدار أوامر الشراء, وخمصت الوكالة الدولية  KMشركة                                                                      بسرعة مف إعداد الرسومات وا 

                                                                                          لمطاقة الذرية إلى أف  المعمومات والشروح المقدمة مف إيراف أيدتيا الوثائؽ التي يتسؽ محتواىا 
 .ٔمع المعمومات المتوفرة بالفعؿ لدى الوكالة

ذثاؿناذ:ذؿنجمذداغندذ)ذصفند( ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ Saghand Mine & Mill  2ذذ

ذ.

                                ً                                                     يقع في محافظة " يزد" ويسمى أحيانا  باسميا, وىو عبارة عف منجـ لميورانيـو كاف مف المقرر 
( ٓ٘, وتبمغ القدرة التصميمية التقديرية اإلنتاجية السنوية )ٕٔ٘ٓٓأف يتـ تشغيمو في عاـ 

                                                           
1
- GOV/2008/4, p .7. 

                                    مة الطاقة الذرية اإليرانية آنذاؾ أف  " رئيس منظ رضا أمر اهللأعمف "  ٜٔٛٔكانوف األوؿ/ديسمبر  ٕٔفي  -ٕ
كميات ضخمة مف اليورانيـو قد اكتشفت في عدة مواقع في إيراف أبرزىا يزد وأصفياف وأذربيجاف وخراساف 
وسيستاف , وكاف مف بيف ىذه المواقع اكتشاؼ كميات مف اليورانيـو عالي الجودة في منطقة ساغند في إقميـ يزد, 

" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "  ,البرنامج النووي اإليراني ,ود: أحمد إبراىيـ محمانظر
 . ٜٚص, مرجع سبؽ ذكره
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, وكاف مف المقرر أف يبدأ إنتاج خامات اليوران , ٕٙٓٓيـو في نياية عاـ   ً                                                           طنا  مف اليورانيـو
الكعكة الصفراء( في مصنع إنتاج حيث يتـ تحويؿ ىذه الخامات إلى ركاز خاـ اليورانيـو )

     أردغاف" شماؿ شرؽ مدينة شيراز, وتبمغ القدرة التصميمية لمصنع " الكعكة الصفراء في
ترسبات خاـ  , ويحتوي عمى كميات مفٕ    ً                     ً ( طنا  مف اليورانيـو سنويا  ٓ٘نحو )« أردغاف » 

     في  –        ُ     , وكاف ي عتقدكـ مربع ٕٓٓ-ٓ٘ٔتراوح سعتيا بيف اليورانيـو تغطي مساحة ت
         , إال أف  ٖطف ٓٓٓ٘-ٖٓٓٓ                                                   أن و يحتوي عمى كمية مف اليورانيـو الخاـ تتراوح بيف  –البداية 

عمنت . وكانت الحكومة اإليرانية قد أٗ         ً طف تقريبا   ٓٓٓٔىذه التقديرات تراجعت فيما بعد إلى 
اعتزاميا بناء وحدة إلنتاج الكعكة الصفراء في إقميـ " يزد" وبدأت عممية  ٜٚٛٔفي عاـ 

 ( موظؼ.ٓٓٛويعمؿ بيا نحو ) ٜٜ٘ٛٔاإلنشاء بالفعؿ في عاـ
ويعتبر منجـ " يزد" لميورانيـو بصفة خاصة أكبر مصدر لميورانيـو الخاـ في إيراف, وقد جرت 

عمى بمورة تقديرات إيرانية  ٜٜٛٔما ساعد بحموؿ عاـ عمميات مكثفة الستكشافو وتطويره م
أعواـ,  ٗ-ٖمحددة تشير إلى إمكانية تشغيؿ منجـ يزد لميورانيـو في غضوف فترة تتراوح بيف 

                                                                             وأشارت التقديرات حينيا إلى أف  طاقة ىذا المنجـ تصؿ إلى ما يقارب خمسة آالؼ طف, 
, وقد أعمنت إيراف وقتذاؾ اعتزاميا يمكنيا أف تغطي االحتياجات المحمية مف اليوران يـو

كما توصؿ معيد  .ٙ( مالييف دوالر في ىذا الموقع خالؿ الفترة المذكورةٗاستثمار نحو )
إلى اتفاقية لتزويد إيراف بمعمؿ  ٜٚٛٔ( في عاـ INVAPالبحوث التطبيقية األرجنتيني )

 ٕٜٜٔ        ُ            الصفقة أ لغيت في عاـ                         ُ                                 تجريبي لطحف اليورانيـو ي بنى بالقرب مف ىذا المنجـ, إال أف  
 .ٚ" بسبب ضغوط أمريكية مورست عمى بالدهكارلوس منعممف قبؿ الرئيس األرجنتيني " 

                                                                                                                                                         
1
-Jalil Roshandel, Iran Nuclear Technology and International Security, In The Iranian 

Journal of International Affairs, Vol VIII, No 1,and spring 1996,p154.  
2
- GOV/2004/83, p. 3. 

 .ٕٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٖ
4
- GOV2008/4.p5. 

مرجع البرنامج النووي اإليراني " آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد" أحمد إبراىيـ محمود,  -٘
 .٘ٚص ,سبؽ ذكره

 .ٜٚص, ابؽسالمرجع ال -ٙ
7
-Richard Kessler, General Atomic, INVAP Explore Research Reactor, Nuclear Ties 

Nucleonics Week, April 4,1992,p15. 
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                                                                       تـ  تحديد حجـ احتياطيات اليورانيـو في ىذا المنجـ بالتعاوف مع خبراء      ٜٜٛٔوفي عاـ 
اغند" سً                              ا  مع شركات روسية لتجييز منجـ "أبرمت إيراف عقد ٜٜ٘ٔصينييف, وفي عاـ 

, كما ساىـ معيد بكيف لجيولوجيا ٔبالمعدات وتصميـ محطة لمعالجة ركاز اليورانيـو
اليورانيـو بتقديـ مساعدتو إلى إيراف في مجاؿ التحري عف اليورانيـو واستكشافو في ىذا 

 .ٕالموقع ومواقع أخرى
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
1
- GOV2008/4.p5. 

 .ٖٗٔص, ذكره مرجع سبؽ رياض الراوي, -ٕ
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ذاؾفرعذاؾثاـي

ذادلنشىتذاؾنووقةذاإلقراـوةذاؾثاـوقةذ

ذأوالذ: ذ  ذ ذؿنشيةذػوردوذاؾنووقةذ:ذذ

 ىي منشأة نووية سرية محمية بشكؿ كثيؼ ومخفية بدرجة عالية, تقع في منطقة جبمية عمى
                         ( كـ, تـ  تشييدىا لتخصيب ٕٓطيراف, شماؿ مدينة قـ بنحو ) جنوب         ً كيمومترا   ٓٙٔ نحو بعد

,         وقد تـ   اليورانيـو في حاالت الطوارئ في حاؿ استيداؼ منشاة نطنز لتخصيب اليورانيـو
, ٜٕٓٓالكشؼ عنيا في شير أيموؿ/سبتمبر                                         , ويعتقد أن يا مخصصة لتخصيب اليورانيـو

بعد أف يتـ تركيب جميع  ٕٓٔٓ                                                ويرجح األمريكيوف أن يا ستصبح جاىزة لمعمؿ خالؿ عمـ 
                                                                 , أما اإليرانيوف فيقولوف أن يا ستصبح جاىزة لمعمؿ خالؿ سنة أو سنتيف ٔأجيزة الطرد المركزي

 .( جياز طرد مركزيٖٓٓٓ)                        أن يا مصممة الستيعاب نحوالمعمومات إلى  وتشير
وجيت إيراف رسالة إلى المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة  ٜٕٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٕٔفي 

% ٘                                                                                الذرية أبمغتو بموجبيا أن يا قررت إنشاء مصنع تجريبي جديد إلثراء الوقود )حتى مستوى 
                                                        في رسالتيا أن و تـ  إنشاء ىيكؿ المصنع األساسي وأن و يجري  مف اإلثراء( كما ذكرت إيراف

طمبت الوكالة مف إيراف أف تقدـ  ٜٕٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٕ٘    ً                          حاليا  تشييده, وفي رسالة مؤرخة 
معمومات إضافية عف الوضع الراىف لعممية التشييد وعف خطط إيراف المتعمقة بإدراج مواد 

                           ً        ً                 لة مف إيراف أف تقدـ استبيانا  تفصيميا  بشأف المعمومات نووية إلى المرفؽ, كما طمبت الوكا
 . ٕالتصميمية والسماح بإجراء معاينة لممرفؽ في أقرب وقت ممكف

 " رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانيةعمي أكبر صالحيأشار " ٜٕٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٜٕوفي 
عمي يش منشأة " فوردو", أما "                                                      إلى أف  إيراف ستزود الوكالة الدولية بجدوؿ مواعيد لتفت السابؽ

           بأف  إيراف  ٜٕٓٓأيموؿ/سبتمبر  ٕٚ" رئيس مجمس الشورى اإليراني فقد أشار في الريجاني
( جياز  ٖٓٓٓتعمؿ عمى تشييد ىذه المنشأة منذ ثالث سنوات, وىي مصممة الحتواء نحو )

 .ٖطرد مركزي
                                                           

 في أو ٕٓٔٓ عاـ أواخر الخدمة وستدخؿ اإلنشاء تحت ال تزاؿ  "فوردو" منشأة       فإف   اإليرانية, لمبيانات وفقا -ٔ
 .ٕٔٔٓ عاـ آذار/مارس

2- GOV/2009/74,p3. 

3- Paul K. Kerr, op.cit, p.p 12-13. 
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ً                         ا  لممعمومات التصميمية عف                   ً      قدمت إيراف استبيانا  أولي ٜٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٛٔوفي 
, كما وافقت خالؿ اجتماع المدير العاـ لموكالة الدولية مع  مصنع " فوردو" لتخصيب اليورانيـو

ماح لموكالة بإجراء عمى الس ٜٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٗالمسؤوليف اإليرانييف بطيراف في 
 ى طيراف فريؽ مفوصؿ إل ٜٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٕ٘" فوردو", وفي معاينة لموقع 

وفي اليـو التالي  ."ىيرمان ناكيرتس" برئاسة  التابعيف لموكالة الدولية لمطاقة الذرية المفتشيف
 , حيث أجروا مقارنة«ة الطابع السممي لممنشأ « التأكد مفبيدؼ  قاموا بزيارة منشأة " فوردو"

 كانت إذا ما لتحديد تيشتف عمميات كما أجروا ليا, الواقعي بالتصميـ لممنشأة الفنية لمخطط
 .ٔاإليراني النووي البرنامج إطار في المنشأة دور ومناقشة نووية مواد ىناؾ

قامت الوكالة بالتحقؽ مف المعمومات  ٜٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٕٚو ٕٙوخالؿ يومي 
تشريف  ٕٛو ٕ٘التصميمية في موقع " فوردو", كما عقدت الوكالة اجتماعيف في طيراف في 

الستعراض استبياف المعمومات التصميمية ومناقشة التسمسؿ الزمني  ٜٕٓٓكتوبر األوؿ/أ
 .نع والغرض منو, واستعراض حالة ىذا المص«فوردو» لتصميـ وتشييد مصنع 

ضـ ست عشرة سمسمة تعاقبية                                                        وقد تأكدت الوكالة مف أن و يتـ تشييد مصنع " فوردو" لكي ي
                                    ذكرت إيراف أن يا تخطط لتركيب طاردات جياز طرد مركزي, و  ٖٓٓٓما مجموعو مؤلفة 

                                                               فقط في ىذا المصنع, إال أف  الوكالة أشارت إلى أن و قد يعاد تشكيؿ  IR-1مركزية مف طراز 
                                                ً                                    ىذا المصنع ليضـ طاردات مركزية مف أنواع أكثر تقدما  إذا ما قررت إيراف استخداـ مثؿ ىذه 

 الطاردات في المستقبؿ.
                                                         دات الموجودة في مصنع " فوردو" مصدرىا منشأة " نطنز", وأف                           كما أشارت إيراف بأف  المع

, مثؿ تجميع أجيزة الطرد المركزي «فوردو»                        ً       ً        األخيرة يمكف أف تقدـ دعما  وظيفيا  لمصنع 
زالة التموث عف المعدات, كما ذكرت إيراف أن و لـ يتـ إدراج أي مواد نووية إلى مصنع                                                                                           وا 

قؽ التي أجراىا مفتشو الوكالة إجراء فحص بصري مفصؿ وتضمنت عمميات التح " فوردو".
لجميع مناطؽ المصنع والتقاط صور األنابيب التعاقبية وغيرىا مف معدات العمميات, وأخذ 
جراء تقييـ مفص ؿ لتصميـ مختمؼ مكونات ونظـ المصنع وتشكيميا وسعتيا,  ّ                                                    عينات بيئية وا                              

 . ٕ" فوردو"وقد سمحت إيراف بإجراء معاينة لجميع مناطؽ موقع 
                                                           

 .ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٕٗلألخبار, بتاريخ  CNNوكالة  -ٔ
2
 - GOV/2009/74,p3. 
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                                                        أف  مصنع " فوردو" يطابؽ المعمومات التصميمية التي قدمتيا وأشارت الوكالة الدولية إلى 
المرفؽ في مرحمة متقدمة مف عممية التشييد رغـ عدـ نصب أي طاردة مركزية              إيراف, وأف  

ية                                                                              فيو, حيث تـ  وضع المنصات الساندة لمطاردات المركزية, ونظـ أنابيب التوصيؿ األمام
                                                                                     والفرعية واألنابيب المائية واألسالؾ الكيربائية والخزائف لكف لـ يتـ توصيميا, كما تـ  وضع 
المصائد الكيميائية والمصائد الباردة والصناديؽ المبردة ولـ يتـ توصيميا بعد إلى جانب ذلؾ 

د أبمغت                                                                            تـ  تشييد مبنى في المرفؽ المذكور يضـ محوالت كيربائية ووحدات تبريد المياه, وق
                ً                                     فوردو" سيخضع وفقا  التفاؽ الضمانات المعقود معيا لعممية                                 لوكالة الدولية إيراف بأف  مصنع "ا

              أف  موقع وتجدر اإلشارة إلى تحقؽ منتظمة مف المعمومات التصميمية التي تجرييا الوكالة, 
 .ٕٔٚٓٓعاـ  النصؼ الثاني مف منذالطاقة الذرية اإليرانية  منظمةشراؼ إل يخضع" فوردو" 

                                                                             ً  وخالؿ االجتماعات التي عقدت في طيراف أبمغت الوكالة الدولية إيراف أن يا اشترت صورا  
                            ً                           ً                           ممتقطة بالسوائؿ ومتاحة تجاريا  عف موقع " فوردو", وىي صورا  تدؿ عمى وجود عممية تشييد 

د في                                            , كما تدؿ عمى أن و تـ  استئناؼ أنشطة التشييٕٗٓٓوعاـ  ٕٕٓٓفي المرفؽ بيف عاـ 
                                                                          , وأن يا تواصمت حتى اآلف, وذكرت الوكالة بأف  لدييا أسئمة ما زالت عالقة حوؿ ٕٙٓٓعاـ 

َ                                      ً                               الغرض الذي أ نشئ  المرفؽ مف أجمو, وحوؿ كيفية جعمو مالئما  لمبرنامج النووي اإليراني, كما    ُ            
جديدة                                                                               ذكرت الوكالة أف  تصريح إيراف بالمرفؽ الجديد يقمؿ مف مستوى الثقة في غياب مرافؽ

يجري تشييدىا, ويثير أسئمة حوؿ ما إذا كانت ىناؾ مرافؽ نووية أخرى في إيراف لـ يتـ 
وعمى ضوء ذلؾ طمبت الوكالة السماح ليا باالتصاؿ بمدير مشروع  اإلعالف عنيا لموكالة.

                                                                       ً          مصنع " فوردو" إلثراء الوقود وبالمسؤوليف عف تصميـ المصنع, والسماح ليا أيضا  بمعاينة 
                                                           

                                                                      أرسمت إيراف رسالة إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية جاء فييا أن و  ٜٕٓٓتشريف األوؿ/أكتوبر  ٕٛبتاريخ  -ٔ
, قررت إيراف إقامة مراكز طوارئ لمنظمات وأنشطة العسكرية ضد إيراف ديدات اليجمات) نتيجة لتصاعد تي

متنوعة, وقد كاف مصنع اإلثراء في نطنز أحد األىداؼ التي تعرضت لتيديدات بيجمات عسكرية , لذلؾ طمبت 
                                                      ً                                   ىيئة الطاقة الذرية مف منظمة الدفاع الخامؿ أف تخصص مركزا  ألغراض إنشاء مصنع إثراء خاص بحاالت 

    رئ , لكي ال تتوقؼ أنشطة اإلثراء في حالة حدوث أي ىجـو عسكري,...... وفي ىذا الصدد اسند مرفؽ الطوا
عدادىا, إلى منظمة الطاقة الذرية اإليرانية في النصؼ الثاني مف                                                                                                            " فوردو", وىو أحد المراكز التي تـ  إنشاؤىا وا 

                                               الوقود, وما زالت عممية التشييد جارية لذلؾ فإف  , وبدأت آنذاؾ عممية تشييد مصنع " فوردو" إلثراء ٕٚٓٓعاـ 
, انظر الوثيقة ٕٔٔٓ                                               ً                 المصنع غير جاىز لمتشغيؿ ومف المقرر أف يصبح جاىزا  لمتشغيؿ في عاـ 

GOV/2009/74.p 4. 
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التصميـ األصمي, مثؿ: الرسـو اليندسية, بيدؼ التأكد مف تصريحات إيراف فيما وثائؽ 
 .ٔيتعمؽ بالتسمسؿ الزمني لممرفؽ والغرض منو

طمبت الوكالة الدولية مف إيراف أف  ٜٕٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٙوفي رسالة مؤرخة في 
آخر لـ يتـ اإلعالف عنو                                                               تؤكد أن يا لـ تتخذ أي قرار بتشييد أو اإلذف بتشييد أي مرفؽ نووي

 لموكالة.
( المنقح مف الجزء العاـ مف الترتيبات الفرعية ٔ- ٖ                              ً         وتجدر اإلشارة إلى أف  إيراف وفقا  لمبند )

ممزمة بتزويد الوكالة بمعمومات تصميمية أولية عف أي  ٖٕٓٓالذي وافقت عميو في عاـ 
 .ييدهالقرار بتشييده أو األذف بتشمرفؽ نووي جديد فور اتخاذ 

كما يقضي البند المذكور أف تزود إيراف الوكالة الدولية بمعمومات إضافية عف التصميـ, مع 
تطور عممية التصميـ في وقت مبكر مف مراحؿ تحديد المشروع والتصميـ األولي, والتشييد 
                                                                                      واإلدخاؿ في الخدمة, لذلؾ اعتبرت الوكالة أف  فشؿ إيراف في إخطارىا بالمرفؽ الجديد في 

ال يتسؽ مع التزاماتيا بموجب الترتيبات الفرعية التفاؽ  ٜٕٓٓفوردو" حتى أيموؿ/سبتمبر" 
                                                      . لذلؾ أشارت بعض التحميالت إلى أف  ما يمكف استنتاجو مفٕالضمانات المعقودة معيا

 دالئؿ منشأة " فوردو" وجود زيارة بعد  الذرية لمطاقة الدولية الوكالة خبراء أعده الذي التقرير
 يكف لـ برنامجيا      وأف    النووي, السالح امتالؾ طريؽ عمي بالفعؿ تسير إيراف     أف   تؤكد جديدة

  .ٖ السممية لألغراض البداية مف      ً مخصصا  
                                                           

1
 - GOV/2009/74.p 4. 

2
 - op.cit.p 5. 

ة عسكرية سرية إيرانية مكتوبة كشفت صحيفة "التايمز" المندنية عف وثيق ٜٕٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر  ٗٔفي  -ٖ
                                                                                                                 بالمغة الفارسية وتـ  ترجمتيا إلى اإلنكميزية تتعمؽ بالبرنامج النووي اإليراني الذي كاف المجتمع الدولي يعتقد أن و تـ  
                                                                                                  تجميده, وتشير الوثيقة إلى أف  إيراف قامت بتجارب عمى صاعؽ نووي يستخدـ في تفجير القنبمة النووية عاـ 

يولد االنفجار في القنبمة « بادئ نيوتروني «                                          فت الصحيفة أف  الحديث يدور عف مركب محوري , وأضإٚٓٓ
             ً                                                                                           النووية, ووفقا  لمخبراء فإف  ىذا المركب يستخدـ فقط لغايات إنتاج السالح النووي, وليس كما تدعي إيراف لغايات 

 .االستخداـ السممي, حسب الصحيفة
  ً         طنا  مف خاـ  ٖٓ٘ٔ    ً                                        قريرا  عف أنيا تقترب مف التوصؿ التفاؽ الستيراد ت ٜٕٓٓ/ٕٔ/ٖٓكما نفت إيراف بتاريخ 

ُ                                                                                       اليورانيـو الم نقى مف كازاخستاف لتجديد المخزونات التي نفدت ووصفتو بأن و " ال أساس لو مف الصحة" , وصرح               
     بأف   ٜٕٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر ٖٓ" في  يرجان أشيكبايفالناطؽ الرسمي باسـ وزارة الخارجية الكازاخية " 

                                                                 ً                                        كازاخستاف لـ تخطط لتوريد اليورانيـو الخاـ إلى إيراف , جاء ذلؾ ردا  عمى خبر نقمتو وكالة اسوشيتد برس لألنباء
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 إلى " ورفعوالبرادعي محمدالدكتور"  لموكالة العاـ المدير وقعو الذي التقرير كشؼ كما 
     ثـ    ,ٕٕٓٓ  عاـ بدأ قد دو"" فور  مشروع     أف   عمى أدلة وجود عف الوكالة محافظي مجمس
 التقرير في , وجاءٕٙٓٓ عاـ  ثانية مرة بو العمؿ استؤنؼ أف إلى  ٕٗٓٓ  عاـ في توقؼ
 ثالثة تشغيؿ يتولى أف المقرر ومف  متقدمة, مرحمة إلى وصؿ " فوردو" مشروع     أف       ً أيضا  
 الوكالة تقرير في ورد ما , وخالصةٕٔٔٓ عاـ  بو العمؿ يبدأ وقد  مركزي, طرد وحدة آالؼ
ىناؾ                                      ً       تشعر بالقمؽ تجاه مفاعؿ " فوردو", خاصة  وأف   الوكالة      بأف   يفيد الذرية لمطاقة الدولية
  .ٔ أخرى سرية مواقع وجود احتماؿ إلى تشير تقديرات

تشريف  ٕٚيـو الجمعة مجمس حكاـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  وعمى أثر ذلؾ تبنى
صوتت , حيث ٕالنووية أنشطتياعمى  إيرافيديف       ً قرارا   أعضائوة بغالبي ٜٕٓٓالثاني/نوفمبر

وامتنعت ست دوؿ  (,كوبا, ماليزيا, فنزويال)دولة لصالح القرار وثالث دوؿ ضده ىي  ٕ٘
في حيف  (تركياأفريقيا, جنوب  ,باكستاف, مصر, البرازيؿأفغانستاف, )عف التصويت ىي 

 .ٖعف االجتماع لحظة التصويت أذربيجافغابت 
الواليات المتحدة ) اإليراني النوويوىذا القرار تقدمت بو الدوؿ الست الكبرى المعنية بالممؼ 

       الوقؼ الفوري لبناء منشأة  إلى إيراف اعود( وألمانياوبريطانيا والصيف وروسيا وفرنسا 
                                                                                                                                                         

مميوف  ٓ٘ٗبقيمة  إيرافطف مف اليورانيـو الخاـ إلى  ٖٓ٘ٔ                                    ً            مفاده أف  إيراف وكازاخستاف اتفقتا سرا  عمى توريد 
                            ً                                                ة أسابيع مقبمة , وذلؾ استنادا  إلى تقرير أعدتو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية                                  دوالر, وأف  ىذه الصفقة ستتـ خالؿ عد

" : مف المؤكد أف تمتـز أشيكبايف              ً                                                             مما يعد انتياكا  لمعقوبات الدولية المفروضة عمييا مف قبؿ األمـ المتحدة , وقاؿ 
بيع اليورانيـو خارج إطار الوكالة الدولية كازاخستاف بكؿ متطمبات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, ومف المستبعد أف ت

                     ً                                                                                 لمطاقة الذرية ", مضيفا  " إن نا ال نعمـ ما ىو مصدر ىذه المعمومات , ونحف ندرسيا بالتفصيؿ, وسنعمف النتائج 
برس لألنباء في خبرىا إلى تقرير لممخابرات مف إحدى  سوشيتدأفي القريب العاجؿ". وقد استندت وكالة   ً ا  رسمي

                                                                                                 ضاء في الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التابعة لألمـ المتحدة لـ يذكر الخبر اسميا, وأضاؼ التقرير أف  الدوؿ األع
                                                                              مميوف دوالر لمحصوؿ عمى اليورانيـو وأف  ىذه الصفقة السرية التي سيجري إبراميا مع  ٓ٘ٗإيراف مستعدة لدفع 

تاف ربما تتـ خالؿ أسابيع, وكانت الوكالة الدولية موظفي دولة في كازاخستاف يتصرفوف دوف موافقة حكومة كازاخس
                                                                                                لمطاقة الذرية قد أشارت إلى أف  مخزوف اليورانيـو لدى طيراف عمى وشؾ االنتياء, مما قد يعرقؿ استكماؿ 

 برنامجيا النووي . 
 .ٜٕٓٓتشريف الثاني /نوفمبر ٕٓ المصرية الصادرة بتاريخ األىراـ جريدة -ٔ
 .GOV/2009/82 الوثيقة -ٕ

 .ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٕٚوكالة رويترز, بتاريخ  -ٖ
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ب تكشؼ النقا أفطيراف قبؿ  أمرىاالتي تكتمت عف  "قـمدينة "  النووية قرب «ردوو ف» 
بصيغتو المعدلة,  ٔ-ٖ, واالمتثاؿ التاـ وغير المشروط اللتزاماتيا الرقابية وتطبيؽ البند عنيا

                                           ً                                وتنفيذ البروتوكوؿ اإلضافي والتصديؽ عميو سريعا , وضرورة تزويد الوكالة الدولية 
والتسمسؿ  " فوردو" لمتخصيب,باإليضاحات المطموبة بخصوص اليدؼ المنشود مف مصنع 

ً                        تصميمو وتشييده, كما طالب القرار إيراف أف تؤكد بناء  عمى طمب الوكالة أن يا  الزمني لعممية                                                  
 .ٔ            ً                                                             لـ تتخذ قرارا  بتشييد أو اإلذف بتشييد أي مرفؽ نووي آخر لـ يتـ اإلعالف عنو بعد

 محمد الذرية " الطاقة وكالة عاـ مدير وجييا حادة انتقادات وسط القرار عمى التصويت وجاء
 إيراف, مع المفاوضات حوؿ الوكالة محافظي لمجمس النيائي تقريره تقديـ أثناء "البرادعي

 وخطة اإليراني, النووي البرنامج عف الالزمة الحقائؽ لجمع الوكالة محاوالت)      إف   بقولو
 .(مسدود طريؽ إلى وصمت األزمة, مف الخروج
 ترسؿ بأف تقضي( ٔ+٘) مجموعة وتبنتيا "," البرادعي مسودتيا وضع خطة إيراف وترفض
 يتـ حيث وفرنسا, روسيا إلى لدييا التخصيب منخفض اليورانيـو مف المائة في ٘ٚ نحو إيراف

 .ٕطبية نظائر ينتج طيراف في لمفاعؿ خاص وقود إلى تحويمو
 القرار الذرية لمطاقة الدولية الوكالة لدى طيراف سفير "سمطانية أصغر عمي" وقد وصؼ 

      بأن و اليورانيـو لتخصيب " فوردو" منشأة في     ً فورا   العمؿ بوقؼ إيراف مطالبة     ً أيضا   تضمف الذي
لف  إيراف)      إف   " سمطانيةقانوني", وقاؿ "  أساس ليا وليس وقتيا غير وفي متسرعة خطوة "

 لمطاقة السممي االستخداـ في لمتصرؼ القابؿ غير حقيا إزاء والتخويؼ لمضغط     ً أبدا   تنحني
 .ٖاإليرانية ( األمة ضد       ً سياسيا   مدفوعة خطوة و    ألن   منو كممة ننفذ النووية, لف

ذذثاـواذ:ذؿوؼعذؿعاملذؽاؾوهذ)ذؽازػان(ذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ ذ:Allem Kalayeh-Moذذ

يقع بالقرب مف بحر قزويف في منطقة جبمية إلى الشماؿ مف طيراف, بدأت الحكومة اإليرانية 
س كاف ال يزاؿ تحت اإلنشاء, ويخضع لسيطرة الحر  ٕٓٓٓ, وحتى عاـ ٜٚٛٔبإنشائو عاـ 

الثوري اإليراني, وقد اشتمؿ ىذا المركز عمى معامؿ لميورانيـو ومعدات لمتخصيب بالميزر, 
( ميغا واط في ىذا المركز ٓٔحيث كاف مف المخطط أف يتـ تركيب مفاعؿ نووي طاقتو )

                                                           
 .GOV/2009/82,p2 الوثيقة  -ٔ

 .ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٕٛلألخبار, بتاريخ  CNNوكالة  -ٕ
 . ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓوكالة رويترز, بتاريخ  -ٖ
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                                                                                  تحصؿ عميو إيراف مف اليند, وبالفعؿ باشر الينود العمؿ فيو إال أن يـ توقفوا عف إكمالو 
                                                                   , لذلؾ لـ يتـ تنفيذ ىذه الخطة عمى الرغـ مف أف  إيراف قد استثمرت ما ٔواضحةألسباب غير 

 . ٕٜٜ٘ٔ( مميوف دوالر فيو حتى عاـ ٖٓٓيقارب )
   ُ                              قد ا ستخدـ كموقع لنشاط نووي يرتبط  «معالـ كاليو»                                     وتعتقد بعض األوساط الغربية بأف  موقع 

                           ً                الدولية لمطاقة الذرية تقريرا  بعد زيارة قاـ                                ّ                  باألسمحة النووية السيما بعد أف قد ـ فريؽ مف الوكالة
, تضمف عدـ العثور عمى أية نشاطات نووية, لذلؾ ٕٜٜٔبيا إلى الموقع في شباط/فبراير

باتت تتردد أنباء عف وصوؿ أجيزة ذات طبيعة نووية منيا أجيزة الطرد المركزي التي 
                 . وبالرغـ مف أف  ٖمؾ الزيارةحصمت عمييا إيراف مف اليند وباكستاف في المدة التي أعقبت ت

                                                                             المعمومات التي يصدرىا اإليرانيوف حوؿ ىذا الموقع عمى أن و عبارة عف مركز لتدريب 
واستجماـ الموظفيف العامميف في منظمة الطاقة الذرية اإليرانية, وىو ما أكده نائب وزير 

ً              يضـ معمال  ألجيزة الطرد                                                                الطاقة الذرية الروسي, فإف  ىناؾ الكثير ممف يروف أف  ىذا الموقع         
 .ٗ                                                                           المركزي لغرض تخصيب اليورانيـو قد تـ  تركيبو مف قبؿ خبراء صينييف وباكستانييف

ذذثاؾثاذ:ذؿنشيةذأبذعليذ)ذذرؽةذؽااليذإؾكرتقكذ(ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ:ذKalaye Electricذذذ

, بالقرب مف شركة كيمي دارو, وتستخدـ «أب عمي »تقع في طيراف عمى الطريؽ السريعة 
الطرد المركزي, وىي تعمؿ تحت غطاء شركة لتصنيع الساعات, تعرؼ باسـ الختبار أجيزة 

   ً   مترا ,  ٓ٘ٗ, ويضـ الموقع مستودعيف كبيريف يبمغ طوؿ كؿ منيما ٘"كاالي إلكتريكشركة " 
                                                                           يستخدماف كورشتي عمؿ, كما يضـ عدة مباف إدارية, تـ  الكشؼ عنيا مف قبؿ المجمس 

, كما حصمت الوكالة الدولية لمطاقة ٕٕٙٓٓأغسطس آب/ ٗٔالوطني لممقاومة اإليرانية في 
الذرية عمى معمومات عف ىذا الموقع مف خالؿ اتصاالتيا مع االستخبارات اإلسرائيمية, 

                                                           
1
- Jalil Roshandel, op.cit,p154. 

مرجع , ومخاطر التصعيد" التسوية الصعبة البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيفأحمد إبراىيـ محمود,  -ٕ
 .٘ٚص  ,سبؽ ذكره

 .ٕٗٔ-ٔٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٖ
4
-Mark Hibbs , Bonn Rules Out Work on Bushehr , Iran Will Get Gas- Fired Plant, 

Nucleonics Week , July 4,1991 , p 78.  
5
-Henry Sokolski, Patrick Clawson, Getting Ready For A Nuclear -Ready Iran, 

Strategic Studies Institute, October 2005, p288. Available at 

www.StrategicStudiesInstitute.army.mil. 
 .ٚٓٔ, ص ذكره رجع سبؽم سكوت ريتر, -ٙ
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" نائب بيار غولدشميث " وعضوية "محمد البرادعي"  وخالؿ زيارة وفد الوكالة الدولية برئاسة
" رئيس قسـ العمميات أولي ىينونين, و" المدير العاـ والمشرؼ عمى تطبيؽ اتفاقية الضمانات

 ٕٔ)ب( والمسؤوؿ عف الممؼ النووي اإليراني في الوكالة الدولية إلى طيراف في 
ّ                                                أقر  اإليرانيوف بأن و جرى استخداـ ورش العمؿ في شركة  ٖٕٓٓشباط/فبراير  كاالي  »  

                 أن و لـ تكف ىناؾ                        , غير أن يـ أشاروا إلى1في إنتاج مكونات أجيزة الطرد المركزي« إلكتريؾ
حاجة إلى إدخاؿ أية مواد نووية في أجيزة الطرد المركزي ال في " كاالي" وال في أي مكاف 

        . وقد أقرٕ                                                                     آخر في طيراف, وأن و تـ  إجراء كافة االختبارات باستخداـ دراسات المحاكاة
المركزي ليست منشأة                                                    بأف  منشأة "كاالي" الخاصة بإنتاج مكونات أجيزة الطرد  «غولدشميث»

ً                                                 نووية ينبغي أف ت صر ح عنيا إيراف بناء  عمى معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية, واتفاقية                   ّ   ُ               
لكف مف أجؿ الشفافية في  ؛الضمانات الموقعة بيف إيراف والوكالة الدولية لمطاقة الذرية

وأخذ عينات مف البيئة  التعامؿ بيف إيراف والوكالة الدولية, ترغب الوكالة في زيارة ذلؾ الموقع
المحيطة بو في مسعى لمتثبت مف صحة التصريح اإليراني والتأكيد عمى عدـ وجود مواد 
نووية غير معمف عنيا, وبالتالي عدـ وجود نشاطات نووية ىناؾ, لكف اإليرانييف رفضوا طمب 

ؿ                             ً                                  مشيريف إلى أف  ذلؾ يمثؿ نشاطا  سيصار الكشؼ عنو بموجب البروتوكو  «غولدشميث»
ً                                                                   اإلضافي, وبناء  عمى ذلؾ سيتـ التعامؿ معو في سياؽ مناقشة ليذه القضية بيف اإليرانييف              

بعد ذلؾ زار مفتشي الوكالة منشأة " كاالي" إلكتريؾ, لكنيـ  .والوكالة الدولية لمطاقة الذرية

                                                           
يا شركات تنشر أسمحة      بأن   إيرانيةثالث شركات  األميركيةوصفت الخزانة  ٕٚٓٓشباط/فبراير  ٙٔبتاريخ  -ٔ
معيا, وتزامف ذلؾ مع إعالف الحكومة اليابانية عف تجميد موجودات  األميركيةلدمار الشامؿ وحظرت الصفقات ا

في تطبيؽ ألمر تنفيذي استخدـ ضد البنوؾ  األميركيةوقالت الخزانة اإليرانييف عدد مف الييئات واألشخاص 
كاالي الكتريؾ » يات المتحدة ممموكة لشركات لتجميد أي أصوؿ في الوال     ً أيضا  ستسعى       أن يا, اإليرانيةالحكومية 

الرئيس  إدارةويأتي ذلؾ في تصعيد لمضغوط المالية التي تمارسيا , « انرجي اندستري وكافوشيار وبايونيير
تجميد      ً أيضا  وكانت الحكومة اليابانية قد قررت  ,بسبب برنامجيا النووي إيرافعمى  "جورج بوش" األميركي السابؽ
مجمس  قراربموجب  تطبيقا لمعقوبات التي قررتيا األمـ المتحدة        ً إيرانيا       ً شخصا   ٕٔو إيرانيةيئات موجودات عشر ى
رفضيا وقؼ  بسببلممرة األولى, في نطاؽ العقوبات الدولية  ( والذي وضع إيرافٖٚٚٔرقـ )األمف الدولي 

ت وأفراد إيرانييف عمى عالقة القرار الياباني يطوؿ أمواؿ ىيئا                                         عمميات تخصيب اليورانيـو وقالت طوكيو إف  
 .ٕٚٓٓ/ٕ/ٚٔ, جريدة الشرؽ األوسط الصادرة بتاريخ بالبرنامج النووي

 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔذكره, ص  رجع سبؽسكوت ريتر, م -ٕ
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ي الموقع, وعندىا حاوؿ المفتشوف الدخوؿ إلى أحد المبان إلىُ         ً       ً          م نحوا إذنا  محدودا  بالدخوؿ 
وجدوه                              ات اإلسرائيمية بأن و ورشة عمؿ أف وصفتو االستخبار                 ً      ً     الذي يضـ مستودعا  كبيرا  سبؽ

ً     ّ                                                                     ً       مقفال , واد عى اإليرانيوف أف  مفاتيحو ليست في حوزتيـ, عندئذ طمب مفتشو الوكالة إذنا  بأخذ     
       ف  ذلؾ                                                                ً     ّ      عينات بيئية مف منشأة " كاالي", إال أف  اإليرانييف رفضوا طمبيـ مجددا , واد عوا أ

 . ٔالنشاط يمكف فقط القياـ بو في سياؽ البروتوكوؿ اإلضافي
وقد أظيرت الصور التي التقطتيا األقمار الصناعية بعد مرور وقت قصير عمى مغادرة 

                         مستودع يعتقد أن و يستخدـ المفتشيف الدولييف منشأة " كاالي" ) بعد أف منعوا مف الدخوؿ إلى 
 ي المنطقة المحيطة بالمبنى المعني, وقدرت وكالةعمؿ( زيادة في النشاط فكورشة 

ينة مف المبنى, وقد                                                                      االستخبارات األمريكية بأف  ىذا النشاط يظير أف  اإليرانييف ينقموف مواد مع
                                                  " عمى ىذه المعمومات, واقتنع الرجالف بأف  اإليرانييف ىينونينو" غولدشميث"          تـ  اطالع "

                                                 ر أن و لـ يكف بمقدور المفتشيف فعؿ شيء سوى مواصمة          ً                      يخفوف شيئا  في منشأة " كاالي", غي
 تقديـ طمب لدخوؿ الموقع.

                      ً     ً                                  منح مفتشو الوكالة مجددا  إذنا  بدخوؿ منشأة " كاالي", حيث تمكنوا  ٖٕٓٓوفي أيار/مايو 
ً                                                     مف دخوؿ المستودع الذي كاف مقفال  في المرة السابقة, حيث الحظ المفتشوف أف  المبنى كبير                               

يعاب مجموعة تعاقبية تجريبية مؤلفة مف بضع مئات مف أجيزة الطرد بما يكفي الست
 .ٕ                                ً                                   المركزي, وارتابوا عندما رأوا جزءا  مف المبنى محجوب بكومة مف الصناديؽ

                      ً                                                             وقد رفض اإليرانيوف مجددا  طمب الوكالة الدولية أخذ عينات بيئية مف منشأة " كاالي" لكنيـ 
ذ عينات مف منشأة " كاالي" في شير حزيراف/يونيو                                      أبمغوا الوكالة بأن يـ ربما يسمحوف بأخ

                                 ً                                              , عندما ترسؿ الوكالة الدولية فريقا  مف الخبراء في تخصيب اليورانيـو بواسطة الطرد ٖٕٓٓ
المركزي لمحصوؿ عمى أجوبة عف األسئمة التقنية المتعمقة بكيفية مواصمة إيراف بحوثيا في 

 .ٖة مواد نووية في االختباراتمجاؿ التخصيب بالطرد المركزي بدوف استخداـ أي

                                                           
تشريف  ٕٔوافؽ مجمس المحافظيف التابع لموكالة الدولية عمى البروتوكوؿ اإلضافي الخاص بإيراف في  -ٔ

 .ٖٕٓٓكانوف األوؿ/ديسمبر  ٛٔإيراف بتاريخ , ووقعت عميو ٖٕٓٓالثاني/نوفمبر 

 .ٛٔٔ-ٚٔٔذكره, ص  رجع سبؽسكوت ريتر, م -ٕ

باستخداـ دراسات « كاالي ونطنز » أقرت إيراف بإجراء اختبارات عمى أجيزة الطرد المركزي في منشأتي  -ٖ
" المسؤوليف "غولدشميثالمحاكاة دوف الحاجة إلى إدخاؿ أية مواد نووية في أجيزة الطرد المركزي , لذلؾ سمـ 
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                                                                               أف  اإليرانييف بدوا منفتحيف عمى وسائؿ التفتيش الجديدة لموكالة؛ ولكنيـ أصروا عمى  والحقيقة
                                                                             أف  ليـ الحؽ بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية في مواصمة عمميـ في تخصيب 

.  اليورانيـو
معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية,                   أف  إيراف قد خرقتفي حيف رأت الواليات المتحدة 

       لموكالة السابؽ وطالب السفير األمريكي لدى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية المدير العاـ 
ُ     ي حدد  ٖٕٓٓ" بتقديـ عرض شامؿ أماـ مجمس المحافظيف في حزيراف/يونيو محمد البرادعي" 

ؼ يمكف ربط ذلؾ بامتثاؿ إيراف لمعاىدة بالضبط ما عثرت عميو الوكالة الدولية في إيراف, وكي
عدـ انتشار األسمحة  النووية, وكانت الواليات المتحدة تتطمع مف وراء ذلؾ إلى إحالة ممؼ 
البرنامج النووي اإليراني إلى مجمس األمف الدولي بما يفتح الطريؽ أماـ فرض عقوبات دولية 

في حاؿ لـ تتجاوب مع اإلجماع عمى إيراف, أو حتى التصريح باستخداـ القوة العسكرية 
المتنامي داخؿ الوكالة الدولية عمى ضرورة تعميؽ إيراف برنامجيا النووي ككؿ والكؼ عف 

             ً                                                        تطويره, خصوصا  في النواحي المتعمقة بامتالؾ دورة الوقود النووي الكاممة.
صة بمؤتمر كما اتيمت الواليات المتحدة إيراف خالؿ اجتماعات المجنة التحضيرية الثانية الخا

نيساف/أبريؿ  ٕٛ, الذي استمر مف ٕ٘ٓٓمراجعة معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ 
في جنيؼ بتنفيذ برنامج يمكف تفسيره فقط في سياؽ برنامج إلنتاج  ٖٕٓٓأيار/مايو  ٜلغاية 

اف في                                                                             أسمحة نووية؛ إال أف  إيراف رفضت ىذه االدعاءات معمنة أن و ال يوجد لتمؾ األسمحة مك
مذىبيا الدفاعي, كما رفض الوفد اإليراني المشارؾ في اجتماعات المجنة التحضيرية إصدار 

, ٖٕٓٓاألحكاـ المسبقة عمى برنامجيا النووي قبؿ اجتماع الوكالة الدولية في حزيراف/يونيو 
                                                                                                                                                         

" طرحت فيو الوكالة الدولية ىينونين     ً            تقريرا  أعده مع "  ٖٕٓٓشباط/فبراير  ٕٙاإليرانييف قبؿ أف يغادر طيراف في 
   ً                                                                                                         عددا  مف األسئمة المتعمقة ببرنامج الطرد المركزي اإليراني وكاف المسؤولوف في الوكالة الدولية ميتميف بتوفير إيراف 

ً      ً      تسمسال  زمنيا  لكاف , والتي ليا عالقة بإيصاؿ أجيزة الطرد المركزي إلى                         ُ     البحثية والتطويرية التي أ جريت ة النشاطات    
      ً                                                                              , خصوصا  في ضوء التصريحات اإليرانية التي تقوؿ أن و تـ  تحقيؽ إنجاز مدىش دوف إدخاؿ غاز لتشغيؿمرحمة 

لمسؤولوف في الوكالة الحصوؿ عمى سادس فموريد اليورانيـو إلى أسطوانات أجيزة الطرد المركزي, كما طمب ا
التي  توضيحات مماثمة مف اإليرانييف حوؿ العمميات التي استخدمتيا إيراف في منشأة تحويؿ اليورانيـو في " نطنز"

, تنتج كميات عمى نطاؽ تجاري , ورابع فموريد اليورانيـو                                                                              , والتي قيؿ إن يا تستخدـ في تصنيع أكسيد اليورانيـو
 رجع سبؽ, مسكوت ريتر, انظر : ة مواد نووية ولو عمى نطاؽ محدودرانيـو دوف اختبار أيوسادس فموريد اليو 

 .ٕٔٔ-ٔٔٔذكره, ص 
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 بء السياسيالع»     ً                                                        ً     مشيرا  إلى أن و يريد الحكـ عمى مزايا برنامج إيراف النووي بعيدا  عف 
كما أثيرت خالؿ اجتماعات المجنة التحضيرية «. اإليرانية –األمريكية لمعالقات الثنائية 

لة توقيع إيراف عمى البروتوكوؿ اإلضافي مع الوكالة الدولية حيث رفضت إيراف التوقيع أمس
                                                                                   عمى البروتوكوؿ قبؿ تمقييا تطمينات بأن و سيتـ رفع القيود المفروضة عمى مستورداتيا مف 

 ولوجيات والمواد النووية مف قبؿ الواليات المتحدة وبريطانيا ومجموعة المورديف النووييف.التكن
ّ                                                                     أصر ت الواليات المتحدة عمى أف  توقيع إيراف عمى البروتوكوؿ اإلضافي واإلجابة  في حيف   

عف كافة األسئمة المتعمقة ببرنامجيا النووي شرطاف مسبقاف لسحب اعتراض الواليات المتحدة 
, أما مجمس محافظي الوكالة الدولية فقد تبنى ٔتوفير مثؿ ىذه الصادرات إليرافعمى 

    ً                                                  قرارا  يدعو إيراف لمتعاوف مع الوكالة الدولية, والتعجيؿ  ٖٕٓٓأيموؿ/سبتمبر ٕٔباإلجماع في 
باإلجابة عف كؿ تساؤالت الوكالة حوؿ نشاطاتيا النووية الماضية, كما حث القرار إيراف عمى 

البروتوكوؿ اإلضافي وتعميؽ كؿ العمميات المتعمقة بتخصيب اليورانيـو وأعطى  التوقيع عمى
تحت طائمة إحالة ممفيا إلى مجمس  ٖٕٓٓإليراف ميمة حتى أواخر تشريف الثاني/نوفمبر 

 .ٕاألمف الدولي
( الصادر عف مجمس األمف الدولي جميع الدوؿ بتجميد ٕٙٓٓ)ٖٚٚٔكما طالب القرار 
مادية والموارد االقتصادية األخرى التي توجد عمى أراضييا في تاريخ األمواؿ واألصوؿ ال

اعتماد ىذا القرار أو في وقت الحؽ والتي تممكيا أو يتحكـ فييا األشخاص أو الكيانات 
جميع الدوؿ بمنع إتاحة      ً أيضا  طالب و المحددة في المرفؽ ) منيا شركة " كاالي" إلكتريؾ(, 

رد اقتصادية مف جانب رعاياىا أو أشخاص أو كيانات داخؿ أي أمواؿ أو أصوؿ مالية أو موا
 . ٖأراضييا ليؤالء األشخاص أو الكيانات أو لفائدتيـ

ذذرابعا :ذؿنشيةذؾشقرذأبادذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذذذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ ذ ذذ:Abad-Lashkarذ

وىي عبارة عف موقع لمنشأة « لشقر أباد» تقع في منطقة زراعية كبيرة بالقرب مف قرية 
                         , وتـ  الكشؼ عنيا مف قبؿ ٕٓٓٓميزر, تأسست عاـ تجريبية لتخصيب اليورانيـو باستخداـ ال

                                                           
ٔ

 .ٕٔٔذكره, ص  رجع سبؽسكوت ريتر, م -

2- Gary Samore, Meeting Iran’s Nuclear Challenge, International Institute for Strategic 

Studies, No21, The Weapons of Mass Destruction Commission (WMDC), Stockholm, 

Sweden,2004, p 3. Available at www.wmdcommission.org. 
3  - S/RES/1737 ( 2006). 
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, وحسب المعمومات المتوفرة ٖٕٔٓٓالمجمس الوطني لممقاومة اإليرانية في بداية عاـ 
ىذه المنشأة تـ  تفكيكيا في أواسط عاـ  , وكانت تتضمف ورشة إلنتاج قطع أجيزة ٖٕٓٓ                                          فإف  

 .ٕالطرد المركزي واختبارىا
أة اختبارات لتخصيب اليورانيـو في الفترة الواقعة بيف تشريف     ُ                  وقد أ جريت في ىذه المنش

, حيث ا ستخدـ في تمؾ  ٖٕٓٓوأيار/مايو  ٕٕٓٓاألوؿ/أكتوبر                               ُ              باستخداـ فمز اليورانيـو
          ً                                                                 ( كيموغراما  مف فمز اليورانيـو الطبيعي الذي كانت إيراف قد استوردتو في العاـ ٓ٘االختبارات )

يا ىذه المنشأة قادرة عمى تخصيب اليورانيـو حتى , وكانت المعدات التي تحتوئٖٜٜ
                                                                              %, بعد ذلؾ تـ  تفكيؾ ىذه المنشأة التجريبية ونقميا مع فمز اليورانيـو إلى منشأة ٖمستوى 

 الزراعي الطبي التابع لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية." كراج " تجريبية في مستودع 
لمطاقة الذرية عف ىذه النشاطات بموجب وكاف يتوجب عمى إيراف إبالغ الوكالة الدولية  

                                                                                    اتفاقية الضمانات, إال أف  إيراف لـ تفعؿ ذلؾ, ووعدت إيراف الوكالة الدولية بتوفير كافة 
 التسييالت لتوضيح ىذه الناحية مف البرنامج النووي اإليراني.

مف  بأخذ عينات بيئية ٖٕٓٓوقد طمبت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في شير آب/أغسطس 
ُ                     ً                          م نح مفتشو الوكالة إذنا  بالدخوؿ إلى منشأة        ٖٕٓٓالموقع, وفي مطمع تشريف األوؿ/أكتوبر 

 . ٖ" الزراعي الطبيكراج , كما سمح ليـ بدخوؿ مستودعات " «لشقر أباد » 
              ُ             تـ  تفكيكيا, وأ خضعت لرقابة  «لشقر أباد»                                           وحسب المعمومات المتوافرة فإف  أجيزة منشأة 

 .ٖٕٗٓٓكالة الدولية لمطاقة الذرية في أيار/ مايو مفتشي الو 
ذخاؿدا :ذؿوؼعذدارخوقنذاؾنوويذ)ذاؾكارونذ( ذذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ ذذ.Darkhouin ذذ

يقع عمى ضفة نير الكاروف إلى الجنوب مف مدينة األىواز, وكانت أوؿ خطة لبناء الموقع 
الفرنسية إلنشاء " Framatome"وضعت في عيد الشاه حيث وقع اتفاقية مع شركة 

ميغا واط تعمؿ بالماء الخفيؼ, وتستيمؾ يورانيـو منخفض  ٜٓٓنووييف بقدرة  مفاعميف
قد  اإليرانية   ً        ً                        فنيا  إيرانيا , إال أف  انتصار الثورة  ٖٓ٘التخصيب بقيمة ممياري دوالر وتدريب 

                                                           
1
- Hussein D. Hassan, op.cit,CRS-2. 

 .ٕٚذكره, ص  مرجع سبؽمجمة معمومات, الممؼ النووي اإليراني,  - ٕ

 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔذكره, ص  رجع سبؽسكوت ريتر, م -ٖ
 .ٕٚذكره, ص  مرجع سبؽمجمة معمومات, الممؼ النووي اإليراني,  -ٗ
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" بإلغاء ىذا العقد عاـ ميدي بازاركانحيث قامت حكومة "  ٔحاؿ دوف البدء بالتنفيذ
ٜٜٕٔٚ . 

ومعيد " شنغياي" « كيوشاف » جرت مفاوضات بيف إيراف وشركة  ٕٜٜٔبتمبر وفي أيموؿ/س
ميغا واط في ىذا  ٖٓٓلمبحوث والتصاميـ النووية الصينييف لبناء مفاعميف نووييف بقدرة 

                                   أعمنت الصيف أف  مدة بناء المفاعميف  ٕٜٜٔالموقع, وفي األوؿ مف تشريف األوؿ/أكتوبر 
صعوبات ستواجو تجييزىما بمعدات السيطرة والمضخات                  سنوات, وأف  ىناؾ ٓٔستستغرؽ 

                            تـ  التوقيع عمى العقد الخاص  ٖٜٜٔشباط/فبراير  ٕٔاألساسية وأجيزة القياس, وفي 
 .ٖببنائيما

ذذذذذذذذذذذذذذذذداددااا :ذؿرؽاازذخاارجذؾلبحااوثذاؾطبوااةذواؾزراعوااةذذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ  Karaj Cyclon acceleratorذذ

 research.ذذ

كـ شماؿ شرؽ طيراف  ٓٙٔة يبعد نحو ىو عبارة عف مركز نووي لمبحوث الطبية والزراعي
بالقرب مف قاعدة جوية إيرانية وموقع ضخـ لمصناعة العسكرية اإليرانية, ويعمؿ في المركز 

 ٜٜٔٔأيار/مايو  ٔٔ                     , وقد تـ  افتتاحو في ٗفنيوف صينيوف وروس باإلضافة إلى اإليرانييف
مركز عمى مختبر لقياس ". ويحتوي الحسن حبيبي" األسبؽ  مف قبؿ نائب الرئيس اإليراني

عي, كما يحتوي المركز عمى               ً                                         الجرعات ومختبرا  آخر لإلشعاعات الكيميائية في المجاؿ الزرا
( بمجيكي سيكموتروف, وجياز )٘( ممـ/أمبيرٔ( صيني الصنع بطاقة )كاليوتروفجياز )

                                                           ( ميغا واط, وتـ  وضع ىذا الجياز في مبنى مخصص مع نظاـ تيويةٖٓالصنع بقدرة )
نتاج النظائر المشعة لمبحوث البيولوجية, وفي عاـ  أنيت شركة  ٜٜٚٔ                                                              محكـ يتناسب وا 

 نمساوية بناء جياز ) سيكموتروف( في الموقع. 
                                                           

1-Ian Anthony ,Christer Ahlström and Vitaly Fedchenko, op.cit,p59. 

2- Muhammad Sahimi, op.cit. 

 .ٔٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٖ
مرجع  ,بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " البرنامج النووي اإليراني " آفاؽ األزمةأحمد إبراىيـ محمود,  -ٗ

 .ٜٚص, سبؽ ذكره

, انظر: ٖٜٜٔإليراف جياز سيكموتروف, ليتـ تركيبو  في مدينة خرج في عاـ  ٜٜٔٔباعت الصيف في عاـ  -٘
مرجع سبؽ  ,البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود, 

 .ٔٛكره صذ
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ذذدابعا :ذؿرؽزذؽورجانذاؾكبريذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ ذ .Gorgan Research Facilityذذ

" في بياف لو بيرند تشميند باوركشؼ عنو ألوؿ مرة مف قبؿ مدير المخابرات األلمانية " 
      ً      ً                      ( عالما  نوويا  مف االتحاد السوفييتي ٗٔ, يفيد بوجود )ٜٜٗٔالؿ شير أيموؿ/سبتمبر خ

وىو موقع مف المحتمؿ أف تكوف إيراف قد  ٕٜٜٔالسابؽ في الموقع المذكور منذ مطمع عاـ 
                                                                  / مميوف دوالر إلجراء المسوحات الجيولوجية الالزمة, وقد تـ  اختيار ىذا ٓٛأنفقت نحو /
( ميغا ٓٗٗبطاقة ) WER-V213بيدؼ بناء مفاعميف نووييف مف طراز  ٜٜٓٔالموقع عاـ 

                                                                             ً        واط تـ  شرائيما مف االتحاد السوفييتي عمى أساس المقايضة بالغاز الطبيعي, لكف طبقا  لنائب 
                         ً                       " فإف  الموقع لـ يكف مالئما  لبناء المفاعميف لذلؾ يفغييني ريشتينكوفوزير الطاقة الروسي " 

 .ٔإلى بوشير                  تـ  تغيير موقعيما 
ذثاؿنا :ذؿرؽزذجاؿعةذاؾشرقف. ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ ذذذ

ىي عبارة عف مركز متخصص بالبحوث التكنولوجية النووية يقع في طيراف وأبحاثو خاضعة 
شحنت شركتاف سويسريتاف متخصصتاف في صناعة المعدات  ٖٜٜٔ, وفي عاـ ٕلمرقابة

يا النووية, كما سبؽ الكيربائية مكائف تفريغ كيربائية إلى ىذه الجامعة ليا عالقة بالتكنولوج
" كارؿ تشينؾ" األلمانية بماكينة واحدة عمى األقؿ الستخداميا في عمميات  أف زودتيا شركة

.                                 ً               باعت شركة " ليبمود" األلمانية أيضا  مضخات تستخدـ  ٜٜٔٔوفي عاـ  تخصيب اليورانيـو
, كما فاتحت جامعة الشريؼ في عاـ  يسف" شركة " تا ٜٜٔٔفي عمميات تخصيب اليورانيـو

 .ٖ                                                                         األلمانية بطمب شراء مجموعة مف المغانط لمغرض نفسو غير أف  طمبيا قوبؿ بالرفض
ذذتادعا :ذؿرؽزذبوـابذؾبحوثذاؾطاؼةذاؾنووقةذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ  .Bonab Research and Developmentذذ

ىو عبارة عف مركز نووي متخصص بالبحوث الطبية والزراعية تديره منظمة الطاقة الذرية 
كـ, ويحتوي عمى مفاعؿ نووي  ٓٛ" بوناب" جنوب مدينة تبريز بنحو  اإليرانية, يقع في بمدة

                                             , وحسب السمطات اإليرانية فإف  ىذا المركز مخصص ٗبحثي منخفض القدرة روسي الصنع
                                                           

 .ٔٗٔ -ٓٗٔص  ذكره, مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٔ
 .ٜٔذكره, ص  مرجع سبؽمجمة معمومات, الممؼ النووي اإليراني,  -ٕ

 .٘ٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٖ
4
- Greg J. Gerardi and Maryam Aharinejad, An Assessment of Iran’s Nuclear Facilities  

Report, Center For Nonproliferation Studies, CNS, The Monterey, Institute of 

International Studies, p209. 
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لمبحوث الذرية لشؤوف الزراعة, وقد بدء العمؿ في المرحمة األولى مف المركز في شير 
رضا أمر "  آنذاؾ مة الطاقة الذرية اإليرانية, وحسب ما أعمنو رئيس منظٜٜٗٔأيموؿ/سبتمبر 

 .ٜٜٔ٘ٔ" فقد كاف مف المقرر أف تبدأ المرحمة األولى لممركز في عاـ اهلل
ذعاذرا :ذؿرؽزذابنذاهلوثم. ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ  ذ ذ  ذذ

ىو عبارة عف مركز بحثي يقع في جامعة طيراف, يتبع لمركز بحوث الميزر في منظمة 
, وحسب المعمومات ٜٜٔٔاألوؿ/أكتوبر                                             الطاقة الذرية اإليرانية تـ  افتتاحو في تشريف 

 .ٕ                                                                  ً المتوافرة فإف  ىذا المركز ال يمتمؾ القدرة عمى فصؿ اليورانيـو ليزريا  
ذذحاديذعشر:ذؿوؼعذإديتذجالل. ذ ذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذذذ

                                             ً                                    يقع ىذا الموقع بالقرب مف بوشير, ولـ يكف معروفا  مف قبؿ حتى تمت اإلشارة إليو مف قبؿ 
" في منتصؼ شير أيموؿ/سبتمبر رضا أمر اهلل" آنذاؾ رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 

, كجزء ٕٜٜٔ                     ً                                     وقد كاف في األصؿ مشروعا  تـ  التعاقد عمى بنائو مع الصيف عاـ  .ٖٜٜٗٔ
( مميار دوالر, ويتضمف المشروع بناء مفاعميف نووييف 4ٕٔمف صفقة تجارية بمغت كمفتيا )

, وقد أكد ٕ٘ٓٓعمؿ في عاـ ( ميغا واط نوع ) كويف شاف(, وكاف مخطط ليا الٖٓٓبقدرة )
مساىمة بالده  ٜٜٗٔتشريف الثاني/نوفمبر  ٛٔ" في  ىيو لمننغالسفير الصيني لدى إيراف "

ً                                              ً      ً         في ىذا المشروع, فضال  عف تأكيدات قدميا خبراء نوويوف صينيوف بعد شيرا  واحدا  مف ذلؾ                    
         ً       دوالر مقدما , كما                                                       . إال أف  المشروع تـ  تجميده بعد طمب الصيف مبمغ ممياريٗبيذا الصدد

 .٘ضغطت اإلدارة األمريكية عمى الصيف حتى ال تقدـ ىذه المساعدة إليراف
ذثاـيذعشر:ذؿرؽزذاألحباثذاؾدػاعوة. ذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذذذ

ىو عبارة عف مركز أبحاث تابع لوزارة الصناعة الثقيمة في إيراف, ولدائرة األبحاث في وزارة 
 .ٙقيمة والحديد الصمبالدفاع, وتتـ فيو مشاريع تطوير الصناعات المعدنية الث

                                                           
 .ٖٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٔ

2
- Mark Hibbs," Minatom Says it Can Complete One Siemens PWR in Iranian Five 

Years " Nucleonics Week, February 29,1994, p212. 
3
  - op.cit,p.p 3-4. 

 

 .ٗٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٗ
 .ٕٔٓٓ/ٔ/ٕٔجريدة الوسط الصادرة بتاريخ  -٘
 .ٜٔمجمة معمومات, الممؼ النووي اإليراني, مرجع سبؽ ذكره, ص  -ٙ
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ذثاؾثذعشر:ذؿرؽزذبابول. ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذذذ

, افتتح عاـ  , تديره منظمة الطاقة الذرية اإليرانية, وقد بنى ٜٜٔٔىو مركز إلشباع اليورانيـو
                   ً                                                            ً  فيو البمجيكيوف مركزا  إلسراع الذرات, كما بنى فيو الصينيوف جياز فصؿ الكترومغناطيسيا  

, وحسب اإليرانيوف                                           فإف  ىذا المركز يستخدـ لتطوير البحث الذري  يستخدـ إلشباع اليورانيـو
 .ٔفي مجاؿ الزراعة والطب

 
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
 .ٜٔص مجمة معمومات, الممؼ النووي اإليراني, مرجع سبؽ ذكره,  -ٔ
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ذاؾثاـيادلطلبذ

ذدورةذاؾوؼودذاؾنوويذاإلقراـوة

ذ

ال يمكف معرفة الموقؼ الحقيقي ألي برنامج نووي ميما كانت أىدافو أو حجمو ما لـ يتـ  
رتبط بو ومتانتيا, ومنيا البرنامج النووي التعرؼ إلى مدى اكتماؿ دورة الوقود النووي التي ت

في الفرع األوؿ مف ىذا     ً                           بسطا  لماىية دورة الوقود النووي    ً   تصورا  م سنقدـذلؾ ل, ٔاإليراني
 , في حيف سنتحدث عفالفرع الثانيفي  مكونات دورة الوقود النووي اإليرانيةالمطمب, و 

 .منوالثالث الفرع في  امتالؾ دورة الوقود النووي في القانوف الدولي
ذ

ذاؾفرعذاألول

ذؿافوةذدورةذاؾوؼودذاؾنوويذ

 

في الصخور لكف بتركيزات            ً يوجد أساسا  يعتبر اليورانيـو المصدر الرئيس لموقود النووي, و 
ً                                       رطال  فقط مف اليورانيـو في كؿ مميوف رطؿ مف  ٕٙففي المتوسط يوجد ,           ً منخفضة جدا     
مف ذلؾ في األنيار والبحيرات والمحيطات ويوجد اليورانيـو بتركيزات أقؿ , القشرة األرضية

أرطاؿ مف اليورانيـو في كؿ  ٓٔرطؿ و 4ٔٓحيث يوجد ما بيف , وغيرىا مف األجساـ المائية
. يوجد اليورانيـو في معظـ و  بميوف رطؿ مف الماء بما تحتويو مف مواد محتوية عمى اليورانيـو

                                                           
                   ً             " انضماـ إيراف رسميا  إلى النادي  محمود أحمدي نجاديس اإليراني " أعمف الرئ ٕٙٓٓنيساف/أبريؿ  ٔٔبتاريخ  -ٔ

" استمرار بالده في وضع  نجاد النووي بعد استكماؿ دورة الوقود النووي مف خالؿ تخصيب اليورانيـو , وأكد "
ادي الدوؿ برنامجيا النووي تحت إشراؼ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية , وقد حظي اإلعالف اإليراني عف دخوؿ ن

مف خالؿ دت مإيراف تع    ف  , ويبدو أالتي تممؾ تقنيات نووية متطورة ردود فعؿ متباينة مف قبؿ العديد مف دوؿ العالـ
, والبد لمعالـ أف النوويالسيطرة عمى دورة الوقود  في                                                  ىذا اإلعالف التأكيد عمى أن يا تجاوزت المراحؿ الحرجة

منطقة  في, بؿ وقوة إقميمية  يا أصبحت دولة نووية                    بواقعية باعتبار أن   يامع , وينطمؽ لمتعامؿ يعترؼ بيذه الحقيقة
االعتبار  فيووضعيا  االستراتيجيةالشرؽ األوسط والخميج عمى وجو الخصوص يجب مراعاة مصالحيا وأىدافيا 

المنظور  فيتجربة وربما تتمثؿ القيمة األكبر ليذه الاألمني , عند تقرير مستقبؿ المنطقة, السيما عمى المستوى 
   ىي , وىى قدرة ال تمتمكيا إال تسع دوؿ فقط  امتالؾ إيراف القدرة عمى تخصيب اليورانيـو ييا تعن    أن   في اإليراني

                ً تدمج جيودىا معا   ( التيىولندا , ألمانيا, بريطانيا, فرنسا, الياباف, الصيف, باكستاف ,الواليات المتحدة, روسيا) 
 ."يورينكو"  مف خالؿ كونسورتيـو
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, كما يوجد في أستراليا             يا كندا ثـ  القارات حيث تمتمؾ الواليات المتحدة أكبر الرواسب تمي
ىو مصدر  (U)فمز مشع أبيض فضي الموف رمزه الكيميائي  , وىو عبارة عفٔأفريقيا وروسيا

 ,الطاقة المستخدمة في توليد الطاقة الكيربائية في كؿ محطات القدرة النووية التجارية الكبيرة
مية مف الطاقة تساوي كمية فبإمكاف قطعة مف اليورانيـو في حجـ كرة المضرب إطالؽ ك

الطاقة التي تطمقيا حمولة مف الفحـ الحجري يبمغ وزنيا ثالثة مالييف ضعؼ وزف قطعة 
اليورانيـو يعتبر و , اليائمة لبعض األسمحة النووية االنفجارات                      ً وينتج اليورانيـو أيضا   .اليورانيـو

 .بموتونيـووىو ثاني أثقؿ عنصر مستقر بعد ال, أثقؿ عنصر موجود في الطبيعة
النووية  األسمحةاستخدامو فقط في     ف  أقد يتصور البعض عند الحديث عف اليورانيـو ب

حيث يستخدـ في عدد مف التطبيقات فيو , ىذا النظير متعدد االستخدامات     أف  والصحيح 
يستخدـ في البوصالت الدوارة في الطائرات لحفظ توازف الجنيحات وغيرىا مف سطوح التحكـ 

لتحديد أعمار الصخور والمياه الجوفية                         ً ويستخدـ اليورانيـو أيضا   ,الفضائية كباتوفي المر 
 .الطبيعةوترسبات أحد أشكاؿ الحجر الجيري في المواقع األثرية ونسبة تواجده في 

الذي اكتشؼ فيو " البتشبمند: " ومف أىـ أنواعو "اليورانينيت" المصدر األساسي لميورانيـو ىو 
وقد , اليورانوفاف والكوفينيت والكارنوتيت: رة ومف الخامات الرئيسة األخرى اليورانيـو ألوؿ م

بينما يحتوي , يحتوي الحجر الجيري والفوسفات عمى ترسبات قيمة مف خامات اليورانيـو
وفي نياية تسعينيات القرف العشريف بمغ , رانيت عادة عمى كميات قميمة مف اليورانيـوغال

طف متري ويبمغ  4ٚٓٓ4ٕٓٓٓ نحوقابؿ لمتعديف بتكاليؼ معقولة إجمالي وزف اليورانيـو ال
طف متري وتأتي كندا في مقدمة الدوؿ  4ٖٓٓٓ٘ ما يقاربإنتاج العالـ السنوي مف اليورانيـو 

 .المنتجة لميورانيـو في العالـ
% مقارنة ٘ٔزيادة بنسبة  ٕٚٓٓكانوف الثاني/يناير  ٔوقد أظيرت المعمومات المتوافرة في 

                         ّ                                          مف موارد اليورانيـو المعي نة ) أي تمؾ التي ال تتعدى فييا كمفة اإلنتاج  ٕٗٓٓويات عاـ بمست
( لتصؿ إلى  ٖٓٔ                      ً  مالييف طف مما يكفي وفقا   4٘٘    ً                                            دوالرا  لمكيموغراـ الواحد مف اليورانيـو

عاـ, وقد بقي إجمالي اإلنتاج العالمي  ٓٓٔما يربو  ٕٙٓٓلمعدالت االستيالؾ في عاـ 
% مف الطمب السنوي عمى اليورانيـو البالغ ٓٙطف أي ما يناىز  ٓٓٓٓٗعند مستوى 

                                                           
1
-The Nuclear Fuel Cycle, A Factfile Provided by The Institution of Engineering and 

Technology Second Edition 2008, p 4.  Available online; 

www.theiet.org/factfiles/energy/nucfuelcycl.cfm?type=pdf. 
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                             ً                                         طف, ويبقى سوؽ اليورانيـو مشوبا  بالغموض عمى المدى المتوسط بسبب استمرار  ٓٓ٘ٙٙ
 .ٔمحدودية المعمومات عف اإلمدادات الثانوية المتاحة عف مراكز إنتاج اليورانيـو الجديدة

وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاوف والتنمية  دادإعمف  ٕٓٔٓ    ً         ُ        ووفقا  لتقرير ن شر عاـ 
: ٜٕٓٓفي الميداف االقتصادي والوكالة الدولية لمطاقة الذرية بعنواف " اليورانيـو في عاـ 

نتاجو والطمب عميو"  تقدر كمية اليورانيـو الممكف استخالصو مف موارد تقميدية                              موارده وا 
مميوف طف مف  4ٚ٘                              ً       لمكيمو غراـ مف اليورانيـو حاليا  بنحو       ً دوالرا   ٖٓٔمعروفة بتكمفة أقؿ مف 

, ويمثؿ ىذا زيادة قدرىا أكثر مف                 ً          اليورانيـو قياسا  عمى عاـ  مميوف طف مف 4ٕٓاليورانيـو
وكندا وناميبيا, وىناؾ  أسترالياإلى الزيادات التي أبمغت عنيا                   ً , ويرجع ذلؾ أساسا  ٕٚٓٓ

كف استخالصو مف موارد تقميدية ممف اليورانيـو المميوف طف م 4ٚٓ كمية إضافية مقدارىا
     ً                            دوالرا  لمكيموغراـ مف اليورانيـو . ٕٓٙو ٖٓٔبتكاليؼ تتراوح بيف  معروفة
 :طف كاآلتي ألؼ ٘ٗنحو  ٜٕٓٓالعالـ مف اليورانيـو عاـ  إنتاجوقد بمغ 

 

 
 4ٚ٘مية البالغة يبمغ العمر التشغيمي المتوقع لمك ٜٕٓٓ    ً                            ووفقا  لمعدؿ االستيالؾ المقدر لعاـ 

 .ٕ    ً عاما   ٜٓ نحومميوف طف مف اليورانيـو 
                                                           

, منشورات الوكالة ٕٚٓٓلموكالة الدولية لمطاقة الذرية لعاـ  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, التقرير السنوي -ٔ
 .ٕٙ, ص GC(52)/9, رقـ الوثيقة ٕٚٓٓالدولية لمطاقة الذرية, فيينا, 

 .ٕٚ, مرجع سبؽ ذكره, ص ٕٓٔٓالوكالة الدولية لمطاقة الذرية, التقرير السنوي لموكالة لعاـ  -ٕ
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( عددىا الذري )عدد البروتونات في أشكاؿيوجد اليورانيـو في الطبيعة في ثالثة نظائر )و 
لذلؾ تختمؼ ىذه النظائر . ولكؿ مف ىذه النظائر عدد مختمؼ مف النيوترونات ,ٕٜالنواة( 

ويحتوي أخؼ ىذه  ,(روتونات والنيوترونات في النواةمجموع عدد البفي العدد الكتمي الذري )
مف الجسيمات النووية  ٖٕٗبعدد إجمالي قدره          ً نيوترونا   ٕٗٔو  ً ا  نبروتو  ٕٜالنظائر عمى 

 والنظيراف الطبيعياف اآلخراف لميورانيـو ىما اليورانيـو , ٖٕٗ-ويسمى ىذا النظير اليورانيـو 
ويشكؿ , عمى التوالي  ً ا  وننيوتر  ٙٗٔو  ً ا  ننيوترو  ٖٗٔويحتوياف عمى  ٖٕٛ - واليورانيـو ٖٕ٘

 ٖٕ٘ ـ الطبيعي بينما يمثؿ اليورانيـو% مف إجمالي اليورانيو 4ٕٜٜٛ نحو ٖٕٛ -اليورانيـو 
 ٖٕٛ -ويعرؼ اليورانيـو, % 4ٓٓٙٓ ما نسبتو ٖٕٗ -% واليورانيـو 4ٚٔٓما يقرب مف 

ّ  أو الخامد أو المنض ب ٔباليورانيـو المستنفد                   . 
ىو النظير الطبيعي الوحيد الذي يمكف إخضاع نواتو لعممية االنشطار أي  ٖٕ٘ -يـو واليوران

االنشقاؽ إلى نصفيف وتنطمؽ عف عممية االنشطار الطاقة النووية المستخدمة في محطات 
 القدرة وفي األسمحة.

, ـ لكؿ سنتيمتر مكعبغ4ٜٓ٘ٔـ = °ٕ٘وكثافتو عند  4ٕٜٖٕٓٛٛالوزف الذري لميورانيـو 
وىو ينتمي إلى مجموعة العناصر , ـ°4ٖٛٔٛـ ويغمي عند °4ٖٕٔٔر اليورانيـو عند وينصي

يتحد اليورانيـو بسيولة مع العناصر األخرى ويوجد في الطبيعة , المسماة سمسمة األكتينيدات
يوجد اليورانيـو , كما مركبات مع األكسجيف وفي معظـ المياه السطحية والجوفية  ً ا  نعادة مكو 

أو كربونات أو فوسفات أو فموريد أو كبريتات وباإلضافة إلى ذلؾ يتفاعؿ في شكؿ أكسيد 
وكؿ مركبات اليورانيـو ", اليورانيؿ" مركبات تسمى أمالح   ً ا  ناليورانيـو مع األحماض مكو 

 .عالية السمية
      ً خصوصا   ,جسيمات وطاقة حيث تنحؿ نوى ذراتيا مطمقة, كؿ نظائر اليورانيـو مشعة

, وعندما ينحؿ النظير يتحوؿ إلى نظير آخر, بيتا وأشعة غاما جسيمات ألفا وجسيمات
 ,يتحوؿ اليورانيـو في النياية إلى نظير لمرصاص غير مشع االنحالالتوبحدوث سمسمة مف 

ويقيس العمماء معدؿ إشعاع أي نظير عمى أساس عمره النصفي أي الفترة الزمنية التي يتبقى 
ولنظائر اليورانيـو أعمار نصفية طويمة  ,النظير بعدىا نصؼ عدد النوى المكونة لعينة مف

                                                           
 عف اليورانيـو الطبيعي. ٖٕ٘ -قؿ النسبة الكتمية لمحتواه مف اليورانيـواليورانيـو المستنفد: ىو اليورانيـو الذي ت -ٔ



546 
 

 ٓٓٚ ما يناىز ٖٕ٘ولميورانيـو , بميوف عاـ 4٘ٗ نحويبمغ  ٖٕٛفالعمر النصفي لميورانيـو 
مف حرارة باطف ً  ا  كبير   ً ا  عاـ ويعتقد أف جزء 4ٕٓٓٓٓ٘ ما يقارب ٖٕٗمميوف عاـ ولميورانيـو 

.  األرض ينتج عف اإلشعاع الصادر عف اليورانيـو
وتنطمؽ عف ذلؾ طاقة كما , إلى شظيتيف عند قصفو بنيوتروف ٖٕ٘ -ينشطر اليورانيـو 

                ً أخرى مطمقة أيضا                                                                  ً ينطمؽ نيوتروناف أو أكثر وتسبب ىذه النيوترونات بدورىا انشطار نوى  
وتحت ظروؼ معينة يمكف ليذه العممية أف تستمر في سمسمة مف , طاقة ونيوترونات

عند  ٖٕٛ -وال تنشطر نواة اليورانيـو ,تسمى التفاعؿ المتسمسؿ االنشطارات ذاتية االستمرار
 ...!.يا عادة تمتص النيوترونات التي تصطدـ بيا.                      ً           قصفيا بنيوتروف إال نادر ا وذلؾ ألن  

في             ً ليكوف وقودا   مييأو أ                                                            ً يمر اليورانيـو بعدة عمميات ليكوف بالشكؿ الذي يكوف فيو وقودا  
مثؿ الفحـ والغاز  األخرىالمعادف تختمؼ عف          ّ    ة وقود معق دة لميورانيـو دور و  المفاعؿ النووي
ّ                ف  اليورانيـو لو دورة تسمى دورة الوقود النووي الذي يمر  بعدة خطوات في إالطبيعي, حيث                                                      ّ

 .ٔوالتصنيع لذلؾ الوقود والتخصيبلتعديف والطحف والتحويؿ : كاىذه الدورة 
تي تمر بيا المواد, حتى تستعمؿ كوقود مجموعة العمميات ال» ويقصد بدورة الوقود النووي: 

 .ٕ«لممفاعالت النووية وتعد مف أىـ حمقات التكنولوجيا النووية
الكعكة » وتحويمو إلى ما يسمى بػ ٖٕ٘ -وتبدأ دورة الوقود النووي باستخراج وطحف اليورانيـو

( بواسطة UF6ـ ىكسافموريد اليورانيو دس فموريد اليورانيـو )يا إلى ساالتي يتـ تحويم« الصفراء
طريقة الطرد المركزي, الطريقة الديناميكية اليوائية, طريقة الميزر(, بعد عدة طرؽ أىميا )

ذلؾ تتـ عمميات تصنيع وحدات الوقود النووي بيدؼ الوصوؿ إلى الوقود المغذي لممفاعالت 
مفاعؿ في النووية, بعد ذلؾ يتـ تخزيف الوقود المشع الناتج عف عمميات االحتراؽ في قمب ال

                                                                                برؾ مبردة مف الماء عمى عمؽ ال يقؿ عف ثالثة أمتار لمدة ال تقؿ عف سنة واحدة, ثـ  يتـ 
والخطوة األخيرة في دورة الوقود  ٜٖٕ -إعادة معالجة الوقود المستيمؾ وفصؿ البموتونيـو 

 ىي التخمص مف النفايات النووية المشعة.
 

                                                           
عمى دراسة منشورة  , بيف الحقائؽ العممية والصراعات السياسية اإليرانيلبرنامج النووي , امؤيد الحسيني العابد -ٔ

 .ٕٛٓٓ/ٚ/ٛ, تاريخ  ٖٖٕٙالعدد:  , اإللكتروني الحوار المتمدفشبكة اإلنترنت مف خالؿ موقع 
 .ٛٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٕ
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ذذأوالذ:ذ ذ  ذ ذ.lling UraniumMining & Miورحنهذذتعدقنذاؾووراـوومذ

المدنية منيا والعسكرية, ويستخمص  يعد اليورانيـو المادة الخاـ األساسية لمبرامج النووية
 ,أو عف طريؽ التعديف مف باطف األرض, اليورانيـو إما مف طبقات قريبة مف سطح األرض

لقميؿ منو فقط ا                                                                  مادة اليورانيـو توجد بشكؿ طبيعي في أنحاء العالـ المختمفة, إال أف            ورغـ أف  
حينما تنشطر ذرات معينة مف اليورانيـو في  يوجد بشكؿ مركز كخاـ يمكف االستفادة منو

االنشطار »تسمسؿ تفاعمي, ينجـ عف ذلؾ انطالؽ لمطاقة وىي العممية التي تعرؼ باسـ 
 وويحدث االنشطار النووي ببطء في المنشآت النووية, بينما يحدث االنشطار نفس ,«النووي
                                         ً  وفي الحالتيف يتعيف التحكـ في االنشطار تحكما   ,ىائمة في حالة تفجير سالح نووي بسرعة
  يكوف االنشطار النووي في أفضؿ حاالتو حينما يتـ استخداـ النظائر مف اليورانيـوو      ً  بالغا .
لكف  وىي الذرات ذات الرقـ الذري نفس: (, والمقصود بالنظائرٜٖٕ - البموتونيـو أو ) ٖٕ٘

االنشطاري" لميمو  النظير بػ" ٖٕ٘- ويعرؼ اليورانيـو ,مف النيوترونات بعدد مختمؼ
ً        ً      ً                         لالنشطار محدثا  تسمسال  تفاعميا  مطمقا  الطاقة في صورة حرارية.        ً             

وحينما , يا تطمؽ نيوترونيف أو ثالثة نيوترونات     فإن   ٖٕ٘ - وحينما تنشطر ذرة مف اليورانيـو
تصطدـ بيا تمؾ النيوترونات مما يؤدي  ٖٕ٘ - ـإلى جانبيا ذرات أخرى مف اليورانيو  توجد

 النشطار الذرات األخرى, وبالتالي تنطمؽ نيوترونات أخرى. 
بما يسمح بأف  ٖٕ٘ - وال يحدث التفاعؿ النووي إال إذا توافر ما يكفي مف ذرات اليورانيـو

الكتمة  بػ" الشرطويعرؼ ىذا  ,تستمر ىذه العممية كتسمسؿ تفاعمي يتواصؿ مف تمقاء نفسو
  كؿ ألؼ ذرة مف اليورانيـو الطبيعي تضـ سبع ذرات فقط مف اليورانيـو     أف   ؛ غيرالحرجة"
 ورقمو الذري يورانيـو ,مف اليورانيـو األكثر كثافة ٖٜٜبينما تكوف الذرات األخرى الػ ٖٕ٘
تاف وتعتبر كؿ مف أستراليا وكندا والصيف وكازاخستاف وناميبيا والنيجر وروسيا وأوزبكس ٖٕٛ

.في العالـ البمداف الرئيسة  أولى المراحؿ  تعديف اليورانيـو وطحنو عتبروي المصدرة لميورانيـو
 ,في دورة الوقود النووي التي تجرى عمى خاـ اليورانيـو إلعداده عمى شكؿ وقود حسب الطمب

نقيب عميو                      ّ                                              ّ           والمراحؿ المذكورة تتضم ف العديد مف الطرؽ المختمفة لميورانيـو الذي تتـ  عممية الت
 مسح المنجـ قبؿ البدء بعممية التنقيب.                         ُ في المنجـ الخاص بو حيث ي  

                       ّ              الطاحونة المناسبة والمعد ة ليذا الغرض  إلىخاـ اليورانيـو يرسؿ  فعبعد عممية التنقيب و 
 ّ                                         ّ    ّ   ثـ  يعامؿ اليورانيـو مع حامض الكبريتيؾ لمتخم ص مم ا  ,معجوفشكؿ  عمىلتكسيره وتحويمو 
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يتـ فصؿ بعد ذلؾ  ّ    ّ                             ثـ  يرش ح المحموؿ الغني باليورانيـو  ,             َ أي جعمو ذائبا   يعمؽ بو مف معادف
,                         ّ                                اليورانيـو الصمب الذي يشك ؿ عمى ىيئة تسمى بالكعكة الصفراء إلنتاجاليورانيـو وتجفيفو 

ّ                                       وىو الناتج الذي يمكف أف تقـو الشركات المختص ة بتصديره والتعامؿ معو عمى أساس تجاري                                            
ّ                                                         لمطاقة الذر ية وبعمـ الدوؿ التي تتعامؿ مع المنتج مف منظار قانوني أي  بعمـ الوكالة الدولية           

 وفؽ القوانيف المعموؿ بيا في دولة إنتاجو.
لتعديف اليورانيـو تستخدـ شركات التنقيب ثالث طرؽ رئيسة الستخراج اليورانيـو مف األرض و 

في  يتـحيث  ,رضيوعممية التعديف المكشوؼ والتعديف األ ىي التعديف المكاني المحمولي
العممية األولى ضخ الموقع بمحموؿ خاص عبر ثقوب تحفر في باطف األرض لتذويب 

حاويات موضوعة عمى  إلى            ّ                                     األكاسيد مف ثـ  يضخ المحموؿ الذي يحتوي عمى األكاسيد 
ّ                       في الموقع تستخدـ إلنزاؿ كش افات اإلشعاع التي تقـو  يالثقوب التي تجر     ً      عمما  أف   ,السطح                         

وفي العممية الثانية تستخدـ متفجرات  ,كشؼ عف النشاط اإلشعاعي ونوعو وغير ذلؾبعممية ال
ّ     ّ                                 بقدرات خاصة لتفتيت الصخور التي تغط ي ترس بات اليورانيـو قرب سطح األرض ثـ    يتجر                                   

 إلى ارتفعتعممية التفجير, وبعدىا تجمع الكتؿ الصخرية التي تحوي خاـ اليورانيـو التي 
                      ً                                    قة الثالثة فتصمـ أنفاقا  داخؿ المناطؽ التي تحوي ترسبات خاـ  ّ           أم ا في الطري السطح.
ّ                            وفييا أيضا  توضع المتفج رات داخؿ جدراف األنفاؽ ويجر  ,اليورانيـو               ّ  تفجير الصخور ثـ   ي         ً            

 . ٔالسطح إلىتجمع ىذه الصخور التي تحتوي عمى الخاـ بعد ذلؾ 
ذذثاـواذ:ذ ذذ  ذ ذ. Conversion Uraniumذذحتوقلذاؾووراـوومذذ

لطحنو في صورة مسحوؽ ناعـ,  مصانع(محطات )ص اليورانيـو ينقؿ الخاـ إلى بعد استخال
عاد الكعكة  » ة تشكيمو في ىيئة صمبة تعرؼ باسـ                                           يتـ تكريره بعد ذلؾ في عممية كيميائية وا 

, لمونيا األصفر «الصفراء وتجدر اإلشارة  وذلؾ مف خالؿ إضافة الحامض إلى خاـ اليورانيـو
 .                                                ً ف الكعكة الصفراء مف اليورانيـو وىي نشطة إشعاعيا  % مٓٚ% إلى ٓٙ     أف  إلى 

, وىي العممية ٖٕ٘ - واليدؼ األساس لمعمماء النووييف ىو زيادة كمية الذرات مف اليورانيـو
                                                               ً ولكي يمكف الوصوؿ إلى ىذه المرحمة يتعيف أف يتحوؿ اليورانيـو أوال   ,التي تعرؼ بالتخصيب

 لغاز سادسو  ,درجة مئوية ٗٙنحو إلى ؾ بتسخينو وذل ,فموريد اليورانيـو سادس إلى غاز
                                                           

 , مرجع سبؽ ذكره.مؤيد الحسيني العابد -ٔ
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وىو قابؿ لمتفاعؿ بسيولة, وعمى ذلؾ يتعيف التعامؿ معو , فموريد اليورانيـو خواص مؤكسدة 
نشاء مضخات خاصة في وحدات التحويؿ مف , بعناية بالغة  األلمنيـو                                                        ويتعيف مد أنابيب وا 

ث أي مواد التشحيـ حتى ال تحدكما ينبغي أف يكوف الغاز بمنأى عف الزيت و  ,والنيكؿ
 .رغوبةتفاعالت كيميائية غير م

ذذثاؾثاذ:ذ ذذ  ذ. Enrichment Uraniumذختصوبذاؾووراـوومذذذ

برنامج أي تعتبر عممية تخصيب اليورانيـو واحدة مف أكثر الخطوات صعوبة في تطوير 
ي وتحتاج عممية التخصيب إلى شبكة أنابيب معقدة تربط بأجيزة الطرد المركزي الت نووي

 خطأ.أي عمؿ عمى مدى أشير أو سنوات دوف ت يتوجب أف 
اليورانيـو عندما يستخرج مف المناجـ في باطف األرض يكوف                        لمتقارير العممية فإف      ً فقا  وو 

عمى كمية مف المواد المشعة التي يمكف أف ينتشر تأثيرىا المدمر في مساحات        ً محتويا  
راـ مف مستخرجات المناجـ نحو غيمو ك ٓٓٓٔويبمغ حجـ ما يمكف استخراجو مف  ,واسعة
وحتى يمكف استخداـ ىذه الكميات مف اليورانيـو المشع في , المشع راـ مف اليورانيـو غ ٓٓ٘

 «التخصيب»  استخدامات الطاقة النووية البد مف أف يتعرض لعممية فنية معممية يطمؽ عمييا
ويطمؽ عميو بعد ذلؾ  ,لالستخداـ في معظـ المفاعالت النووية                   ً إلى أف يصبح مناسبا  

وسائؿ لعممية التخصيب تختمؼ عف بعضيا خمس  وىناؾ نحو ,"ٖٕ٘ -يورانيـو " اصطالح
بيف  تتراوحاحتياجات إنتاج قنبمة نووية                    ويقدر الخبراء أف   ,لتطور التكنولوجيا المستخدمة     ً وفقا  
 ـ.رامات مف البموتونيو غكيمو  ٛمف اليورانيـو المخصب أو      ً راما  غكيمو  ٕ٘إلى  ٖ

                                                                                وتعد  روسيا واحدة مف كبريات الدوؿ التي تصدر اليورانيـو المخصب ويذىب جزء كبير مف 
 .ف أسعار مصدريف مف كندا وأسترالياع                                              ً صادراتيا إلى الواليات المتحدة بأسعار تقؿ كثيرا  

عزؿ نظائر أو فصؿ مجموعة مف العمميات يتـ بموجبيا »  اليورانيوم بتخصيبويقصد 
محددة مف عنصر ما لغرض زيادة تركيز نظائر أخرى لمحصوؿ عمى مادة عناصر كيميائية 

, وتعتبر التكنولوجيا المستخدمة في عمميات التخصيب مف تعتبر مشبعة بالنظير المطموب
 «.                                                                    األسرار البالغة الخطر, ألن يا تؤدي إلى طريؽ مباشر إلنتاج األسمحة النووية

النظير القابؿ      ألن و ٖٕ٘-ىو اليورانيـو ددفي ىذا الص أىمية األكثرالنظير      أف  وحيث 
 لالنشطار فيتـ زيادة تركيزه لمحصوؿ عمى:
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% ٗ% أوٖ فيو ما بيف ٖٕ٘ -وتكوف نسبة اليورانيـو  التخصيباليورانيـو منخفض  -ٔ
 . السممية لألغراضالمفاعالت  فيوىو المستخدـ 

% ٜٓ% حتى ٕٓو ما بيف في ٖٕ٘ -وتكوف نسبة اليورانيـو التخصيب عالياليورانيـو  -ٕ
 .النووية األسمحةالعسكرية لصناعة  األغراض فيوىو ما يستعمؿ 

                                            ً طريقة الفصؿ بالطرد المركزي ىي األكثر انتشارا   العممية, لكفوتتعدد طرؽ الفصؿ ليذه 
 القميمة مقارنة بغيرىا مف الطرؽ, وىناؾ ثالثة طرؽ معروفة ليذه العممية: اوذلؾ لكمفتي

  :زيالطرد المرك -8
تأخذ عدة خطوات أوليا , و تستخدـ ىذه الطريقة في العديد مف الدوؿ ذات النشاط النووي

, اليورانيـو الطبيعي إلى غاز  تحويؿ فرؽ الكتمة بيف جزيئات غاز       وألف  سادس فموريد اليورانيـو
 ٖٕ٘ بة اليورانيـوالنظيريف بسيط تتـ العممية في خطوات متتالية, في كؿ خطوة يتـ زيادة نس

 لنسبة المطموبة.إلى احتى الوصوؿ 
امية                                                                        ّ ويتكوف جياز الطرد المركزي في ىذه الطريقة مف أسطوانات عمودية ذات حركة دو  

 ياسريعة يضخ فييا غاز سادس فموريد اليورانيـو في كؿ أسطوانة عبر أنبوبة عمودية داخم
في اتجاه الجدراف    ً با  ري  ُ    ِ              ّ                                 وتػ جبػ ػر الحركة الدو امية لألسطوانة كؿ الغاز الخارجي تق ,ثابت

 باإلضافة إلى ذلؾ تساعد مغرفة متصمة بقاعدة األنبوبة الثابتة في انسياب الغاز ,المنحنية
, كما تساىـ الفروؽ في درجات الحرارة داخؿ األسطوانة في إحداث ىذا االنسياب   ً يا  عمود

المغرفة وفروؽ           ّ                    محركة الدو امية لألسطوانة وحركة , ونتيجة لبسبب ىذه التأثيرات العمودي
  ً ا  ينساب الغاز بنمط معقد ويصبح الغاز القريب مف قاعدة األسطوانة مركز  درجات الحرارة

التي تحتوي  وتزيؿ المغرفة السفمية النفايات الغازية أكثر مف الغاز العموي ٖٕٛ - باليورانيـو
الغاز الذي , بينما تزيؿ المغرفة العموية ٖٕٛ - مف اليورانيـو   ً يا  عمى تركيزات أعمى نسب
وتتكرر العممية حتى يتـ الحصوؿ عمى التركيز  ,بتركيز أعمى ٖٕ٘-يحتوي عمى اليورانيـو 

 وىو باألساس مف اليورانيـو) ويعرؼ اليورانيـو المتبقي  .ٖٕ٘ -المطموب مف اليورانيـو 
 باليورانيـو المنضب, وىو معدف ثقيؿ ومشع (منو ٖٕ٘-بعد إزالة كافة ذرات اليورانيـو ٖٕٛ

البمداف ومف بشكؿ بسيط ويستخدـ كمكوف في القذائؼ الخارقة لمدروع وغيرىا مف الذخائر. 
يراف الواليات المتحدة و التي لدييا وحدات طرد مركزي:                                            البرازيؿ والصيف وألمانيا والياباف وا 

 .وىولندا وكوريا الشمالية وباكستاف وروسيا وبريطانيا
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 :االنتشار الغازي -2
وتحتوي , ز الخفيفة عبر ثقوب الحواجز أسرع مف الجزيئات الثقيمةتمر جزيئات الغا 

, لذلؾ يحتوي الغاز الذي يمر عبر الحاجز عمى ٖٕ٘-الجزيئات الخفيفة عمى ذرات اليورانيـو
      فإف                        ً ىذه الزيادة طفيفة جدا       ألف        ً ونظرا   ,أعمى مف الغاز األصمي ٖٕ٘-نسبة مف اليورانيـو

إلنتاج اليورانيـو الذي يراد استخدامو في  راتمالز عدة آالؼ الغاز يجب أف يمر عبر الحاج
 محطات القدرة النووية.

  :الفصل بالميزر  -3
.في ىذه الطريقة ُ       ت ستخدـ   توليفة مف ضوء الميزر وشحنة كيربائية لفصؿ نظائر اليورانيـو

ذذرابعاذ:ذ ذذ  ذ ذ ذ.Nuclear Reactorsذادلفاعالتذاؾنووقةذ

النووي حيث يتـ  االنشطاريتـ فييا السيطرة عمى عممية  آتعبارة عف منشالمفاعالت النووية 
 أثناء انفجارالنووي دوف وقوع  االنشطارعممية  الستمرارباألجواء المناسبة  االحتفاظ

الطاقة الكيربائية وتصنيع  إنتاجتستخدـ المفاعالت النووية ألغراض و  نشطارات المتسمسمة.اال
زالةو  األسمحة النووية ادف األخرى مف الماء لمحصوؿ عمى الماء النقي وتحويؿ األمالح والمع       ا 

خمؽ نظائر عناصر كيميائية ذات فعالية و  أخرىعناصر كيميائية معينة إلى عناصر 
 .أخرى وأغراضسفف وحامالت الطائرات والغواصات النووية بالطاقة  إمدادويمكنيا  إشعاعية,

                                  المفاعؿ النووي مف األجزاء التالية:      يتكوف  و 
 النووي. االنشطارتـ فيو سمسمة تالمفاعؿ وىو الجزء الذي مركز  -ٔ
ويستعمؿ الماء عادة لمتحكـ في سرعة النيوترونات , السائؿ المتحكـ في حرارة المركز -ٕ

ويتحوؿ , و ناقؿ لمحرارة الناتجة مف التفاعؿ النووي        كما أن  , وبالتالي معدؿ االنشطار النووي
 جزء منو إلى بخار عاؿ الضغط.

  ويات تحيط بمركز المفاعؿ والماء, مصنوعة مف الحديد الصمب ذات جدراف سميكة حا -ٖ
ف عالناتجة  اإلشعاعات, ولمنع تسرب                              ً سـ( لالحتفاظ بضغط البخار عاليا   ٕ٘)نحو 

( ضغط جوي ٓٓٗ)النووي إلى الخارج والوقاية منيا يخرج بخار الماء بضغط يبمغ  االنشطار
 ة مئوية بواسطة أنابيب متينة مف حاوية المفاعؿ.درج ٓ٘ٗوتكوف درجة حرارتو نحو 

    الضغط مف المفاعؿ إلى المحوالت لفصؿ دائرتي  عالييأتي البخار , محوالت حرارية -ٗ
      ُ       لذلؾ ت فصؿ عف , الماء, الدائرة األولية التي تمؼ في المفاعؿ وىذه تكوف عالية اإلشعاع
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ا الماء في الدائرة الثانوية عند مغادرتو الدائرة الثانوية لمماء الساخف المضغوط ويتحوؿ ىذ
 .يوجو إلى توربيف لتوليد الكيرباءلممحوؿ الحراري إلى بخار ماء عالي الضغط والحرارة و 

 التيار الكيربائي. يتـ توليد وبالتاليمولد كيربائي عمالؽ يديره التوربيف  -٘
لمتوربيف والمولد الكيربائي وبذلؾ تتحوؿ الطاقة النووية إلى طاقة حرارية ثـ إلى طاقة حركة 

نارة المنازؿ ؿلتشغيإلى طاقة كيربائية   .                       المصانع وا 
 ما ىو التفاعؿ النووي؟.نفيـ  أف   ً وال  أيجب النووية  المفاعالتآلية عمؿ ولفيـ 

ىو تفاعؿ يحدث عندما تصطدـ نواتي ذرتيف ببعضيما أو عندما يصطدـ : التفاعل النووي
مكونات جديدة  االصطداـيوتروف بنواة ذرة, وينشأ عف ىذا جسيـ أولي مثؿ البروتوف أو الن

حيث تختمؼ عف المكونات الداخمة في التفاعؿ مف خالؿ اصطداـ الجسيـ األولي بالنواة 
, وينتج عف ذلؾ نواة                                          ً النواة المركبة التي تتحمؿ في وقت قصير جدا   ىما يسم          ً تتكوف أوال  

 .بما حرارةجسيـ أو جسيمات أخرى ور جديدة مصحوبة بانطالؽ 
 ٖٕ٘كوقود نووي مثؿ نظير اليورانيـو المفاعالت يتـ قذؼ ذرات العنصر المستخدـ  فيو 

                                                                             ً      ً     بقذائؼ مف النيوترونات فتنشطر النواة إلى نواتيف أو أكثر ويرافؽ ىذا االنشطار قدرا  كبيرا  مف 
ود التي بدورىا تصطدـ بذرات أخرى مف الوق إضافة لعدد مف النيوترونات الحرة, الطاقة

تعتمد المفاعالت و  االنشطار( بشكؿ متزايد.) النووي فتنشطر مرة أخرى ليستمر التفاعؿ
االنشطار النووي يولد حرارة يمكف االستفادة منيا واستخداميا في                       النووية عمى أساس أف  

ويستخدـ المفاعؿ النووي المعتاد اليورانيـو , ر وتشغيؿ التوربيناتاتسخيف المياه لتكويف البخ
العممة قطعة حجـ                                           ً كريات" مف الوقود حجـ كؿ واحدة منيا تقريبا   مخصب في شكؿ "ال

 "الحـز" ويتـ تشكيؿ تمؾ الكريات عمى ىيئة قضباف طويمة تعرؼ باسـ  ,وطوليا نحو بوصة
ويتـ االحتفاظ بيا داخؿ حجرة مضغوطة شديدة العزؿ. وفي الكثير مف محطات توليد الطاقة 

اء لإلبقاء عمييا باردة وتستخدـ محطات أخرى ثاني أكسيد الكربوف يتـ تغطيس الحـز في الم
 أو المعدف المذاب لتبريد قمب المفاعؿ. 

ولكي يمكف استخداـ اليورانيـو في المفاعؿ إلنتاج الحرارة عبر تفاعؿ انشطاري, ينبغي أف 
ماح بحدوث بما يكفي لمس                                                             ً تكوف قاعدة اليورانيـو قاعدة نشطة أي أف يكوف اليورانيـو مخصبا  

وتمكيف المنشأة النووية مف العمؿ  ولتنظيـ ىذه العممية تسمسؿ تفاعمي يستمر مف تمقاء ذاتو
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ما تكوف       ً غالبا  يتـ إدخاؿ قضباف تحكـ في غرفة المفاعؿ, وىي قضباف مصنوعة مف مادة 
 تمتص النيوترونات المتولدة مف الذرات داخؿ المفاعؿ.  "الكادميـومف " 

ذذخاؿداذ:ذإعادةذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ  ذ ذذاؾوؼودذاؾنوويذادلذدتذهلكذذاجلةؿعذذ ذ ذ ذ  ذ ذ  ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ. Reprocessing  Nuclear Fuelذذ

    تشمؿ ىذه العممية مجموعة مف الخطوات الميكانيكية والكيميائية في معدات خاصة داخؿ 
% ٔالذي يكوف بنسبة  ٖٕ٘ -" خاليا ساخنة" ويكوف نتيجة ىذه العممية ىي فصؿ اليورانيـو

ثانية في عممية تغذية  ادس فموريد اليورانيـو ليستخدـأو أكثر ليعاد تحويمو مف جديد إلى س
الذي يكوف أحد النواتج الميمة عف  ٜٖٕ -, وكذلؾ يتـ فصؿ البموتونيـوبالوقودالمفاعؿ 

عممية االحتراؽ واألكثر حساسية في البرامج النووية باعتباره العنصر الرئيس في صناعة 
 . ٔاألسمحة النووية

طف مف الفمزات الثقيمة عمى  ٓٓ٘ٓٔ                    ً            طاقة الذرية يتـ سنويا  تفريغ نحو     ً                    ووفقا  لموكالة الدولية لم
شكؿ وقود نووي مستيمؾ مف مفاعالت القوى النووية التي ىي قيد التشغيؿ, ويشكؿ التصرؼ 
ً     ً                                                        في الوقود المستيمؾ عامال  ىاما  يؤثر في مستقبؿ الطاقة النووية, وىو يتناوؿ قضايا تتعمؽ                        

% مف ىذا الوقود ٕٓؿ وبمعالجة الوقود المستيمؾ, فأقؿ مف بالخزف المؤقت الطويؿ األج
 ٕٕٓٓ         ً                                                               تخضع حاليا  إلعادة المعالجة, وما مف مستودعات نيائية يتوقع أف تفتح قبؿ عاـ 

 .ٕ                                                ً            ولف توجد ىذه المستودعات حينئذ سوى في عدد قميؿ جدا  مف البمداف
 :ٖعمؿ ينتج عنيا( طف مف الوقود النووي المستٔوتجدر اإلشارة إف إعادة معالجة )

% مف إشعاع الوقود ٜٜمتر مكعب نفايات مف المستوى العالي, تحتوي عمى  ٔ.ٓ-
 المستعمؿ.

% مف إشعاع الوقود ٔ                                                 ً      ( متر مكعب نفايات مف المستوى المتوسط, تحتوي تقريبا  عمى ٔ) -
 النووي المستعمؿ.

% مف  ٔٓٓ.ٓ                                                 ً      ( متر مكعب نفايات مف المستوى المنخفض, تحتوي تقريبا  عمى ٗ) -
 إشعاع الوقود النووي المستعمؿ.

                                                           
 .ٜٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٔ
 .ٕٛ, مرجع سبؽ ذكره, ص ٕٚٓٓالتقرير السنوي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية لعاـ  -ٕ

3
- The Nuclear Fuel Cycle ,A Factfile Provided by The Institution of Engineering and 

Technology ,op.cit, p 5.  
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ذذدادداذ:ذاؾتخلصذؿنذاؾنفاقاتذادلشعة: ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذذ  ذ ذذذ

ىي العممية التي يتـ فييا التخمص مف النفايات المشعة, وىي الفضالت التي تنتج بعد عممية 
                                                    ً                             فصؿ اليورانيـو والبموتونيـو عف الوقود المستيمؾ, ونظرا  الحتواء ىذه الفضالت عمى مواد 

                                                               ا اإلشعاعي إلى عدة آالؼ مف السنيف, فإف  الدوؿ تواجو معاناة كبيرة مشعة قد يصؿ عمرى
 .ٔلمتخمص مف ىذه النفايات

ذذدابعاذ:ذ ذذ  ذ ذذ.Uranium Bombذؼنبلةذاؾووراـوومذذ

        ً تسمسميا                                             ً قاعدة نشطة مف اليورانيـو المخصب تغذي تفاعال   خمؽىدؼ مصممو القنبمة النووية 
التصميـ  مف بيف أبسط تصميمات تمؾ القنبمةو  ,وتطمؽ كميات ىائمة مف الحرارة بشكؿ عنيؼ

وفي ىذا التصميـ يتـ قذؼ قاعدة نشطة بكمية أصغر  المدفع" الذي يطمؽ عميو تصميـ "
      ً نوويا                                                                                      ً منيا مف المادة النشطة, مما يؤدي إلى إثارة التفاعؿ التسمسمي لميورانيـو ويحدث انفجارا  

 في أقؿ مف ثانية. 
تحويؿ سداسي فموريد اليورانيـو عالي التخصيب إلى           ً ـ يتـ أوال  الوقود لقنبمة اليورانيو  ولصنع

, ثـ   ويمكف عمؿ ذلؾ باستخداـ عمميات , إلى صبات مف معدف اليورانيـو                       أكسيد اليورانيـو
 -وىو القنبمة الذرية  -ويحدث أقوى سالح انشطاري بدائي ,                             ً كيميائية وىندسية بسيطة نسبيا  

يؾ يطمؽ عميو اسـ تزيادة تمؾ القوة االنفجارية باستخداـ تك ويمكف, طف كيمو ٓ٘بقوة         ً انفجارا  
 مى تحجيـ خصائص االندماج النووي., يعمؿ ع"التعزيز" 

 ,(اندماج نوايات الذرات مف نظائر الييدروجيف إلنتاج نوايات ىميـو)ويقصد باالندماج 
يف, وكالىما وتحدث تمؾ العممية حينما يتـ تعريض نوايات الييدروجيف لحرارة وضغط شديد

وينتج االندماج النووي نيوترونات أكثر بما يحفز التفاعؿ االنشطاري  ,مف نواتج القنبمة النووية
ويطمؽ عمى تمؾ األسمحة المعززة اسـ القنابؿ الييدروجينية, , أكثر, وبالتالي ينجـ انفجار أشد

 النووية. - الحرارية أو األسمحة
ذذثاؿناذ:ذ ذذ  ذ ذ.Bomb Plutoniumذؼنبلةذاؾبلوتوـوومذذ

إذ يكفي نحو أربعة  ,البموتونيـو عدة مزايا ال تتوفر في اليورانيـو كمكوف لسالح نووي يوفر
, كيموطف ٕٓكيموجرامات مف البموتونيـو لصناعة قنبمة, بينما تنفجر مثؿ ىذه القنبمة بقوة 

                                                           
 .ٜٗٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٔ
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صغيرة  منشأة معالجةتوافر مف البموتونيـو في العاـ, ال يمـز سوى           ً كيموجراما   (ٕٔ)وإلنتاج 
 .      ً نسبيا  

ويتكوف الرأس الحربي مف نطاؽ مف البموتونيـو محاط بغالؼ مف مادة مثؿ البريميـو تعكس 
ـ كمية أقؿ مف ز و يم              ويعني ىذا أن   ,النيوترونات مرة أخرى لمواصمة العممية االنشطارية

نتاج تفاعؿ انشطاري يستمر مف تمقاء ذاتو وبإمكاف ,                                                                             البموتونيـو لموصوؿ إلى قاعدة نشطة, وا 
 .«T.N.T» طف مف مادة  ٓٓٔقنبمة نووية مف ىذا النوع أف تنفجر بقوة تعادؿ 

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ
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ذ
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ذ
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ذاؾفرعذاؾثاـي

ذؿكوـاتذدورةذاؾوؼودذاؾنوويذاإلقراـوة

ذ

" في أصفياف أوؿ محمود أحمدي نجادافتتح الرئيس اإليراني "  ٜٕٓٓنيساف/أبريؿ  ٜبتاريخ 
                                      ً                      ناسبة اليـو الوطني لمطاقة النووية معمنا  اختبار نوعيف جديديف مصنع إلنتاج الوقود النووي بم

مف أجيزة الطرد المركزي تفوؽ قدرنيا بأضعاؼ قدرة األجيزة العاممة حينذاؾ, إضافة إلى 
وبافتتاح ىذا المصنع تكوف إيراف  ,تركيب سبعة آالؼ جياز طرد مركزي في منشأة " نطنز"

 مسؤوليف اإليرانييف. قد أنجزت دورة الوقود النووي حسب ال
                                                                                       ونقمت وكالة "مير" اإليرانية لألنباء أف  القدرة اإلنتاجية لممصنع تبمغ عشرة أطناف مف الوقود 

قيد البناء الذي يعمؿ بالماء الثقيؿ, إضافة إلى  «آراؾ»            ً               النووي سنويا  مخصصة لمفاعؿ 
ً       ثالثيف طنا  مف الوقود لممفاعالت التي سيتـ بنائيا مستقبال  والتي  . ٔستعمؿ بالمياه الخفيفة         ً                                           

          أف  إيراف إلى  األسبؽ " رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانيةغالم رضا آغا زادهأشار " كما 
 , حصمت عمى تكنولوجيا إلنتاج أجيزة طرد مركزي أكثر دقة تستخدـ في تخصيب اليورانيـو

اليـو نحف نشيد »  ه"زادوفي إشارة إلى إنتاج محطة إنتاج الوقود النووي في أصفياف قاؿ " 
       وتشمؿ دورة الوقود النووي اإليرانية  «.ٕبإكماؿ المرحمة األخيرة مف دورة الوقود النووي

الذي يستخدـ إنتاجو في  "أصفياف"  في UF6مصنع سادس فموريد اليورانيـو  -     ً خصوصا   -
      المنتج في           ً                    نطنز" والحقا  يستخدـ اليورانيـو  الحصوؿ عمى اليورانيـو المخصب لمصنع "

" نطنز" في مصنع أصفياف الجديد بيدؼ إنتاج الوقود النووي لممحطات النووية المقرر 
ً          إنشاؤىا مستقبال  في البالد وتيدؼ إيراف مف وراء ذلؾ توفير الوقود النووي لبرنامجيا الطموح  .             

تشير , و ٕٕٓٓ( آالؼ ميغا واط عاـ ٚإلنشاء عدد مف المفاعالت النووية تبمغ طاقتيا )
مجمؿ الكمفة التي تحممتيا إيراف في استثمارىا في نشاطات مرتبطة بدورة                    التقديرات إلى أف  

فيؿ تممؾ إيراف بالفعؿ دورة متكاممة  .ميوف دوالربمميوف و  ٓٓٙية يتراوح ما بيف الوقود النوو 
مة إلنتاج الوقود النووي؟ وما ىي مكونات ىذه الدورة وقدرتيا اإلنتاجية؟ وما ىي القي

 االستراتيجية التي تضيفيا ىذه الدورة عمى البرنامج النووي اإليراني؟.

                                                           
 .ٜٕٓٓنيساف/أبريؿ  ٓٔ, الجمعة ٖٚٔٙصحيفة القدس العربي, العدد  -ٔ
 .ٜٕٓٓنيساف/أبريؿ  ٓٔ, الجمعة ٘ٚ٘صحيفة النيار الكويتية, العدد  -ٕ
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ذأوالذ:ذادتخراجذاؾووراـوومذاإلقراـيذوحتوقله: ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ  ذ ذذ

الموف مف  رمادي%, وتستخرج إيراف ىذا الخاـ ٚ.ٓالطبيعة بنسبة  فييوجد خاـ اليورانيـو 
افتتحت اـ بنسبة كبيرة, لذلؾ يا ترسبات اليورانيـو الخفييوجد  التييزد(  ) منطقة فيأراضييا 

        ً       " وأحيانا  يسمى ساغندإيراف أوؿ منجـ لميورانيـو في ىذه المنطقة ويطمؽ عميو اسـ منجـ " 
المنطقة, وكاف مف المقرر أف يتـ تشغيؿ معمؿ معالجة اليورانيـو الذي سيتـ استخراجو باسـ 

اإلنتاجية السنوية ليذا  , وتبمغ القدرة التصميمية التقديريةٕٔ٘ٓٓمف ىذا المنجـ في عاـ 
وكاف مف المقرر أف يبدأ إنتاج خامات اليورانيـو في  .ٕ     ً سنويا       ً               ( طنا  مف اليورانيـوٓ٘المعمؿ )
, حيث يتـ تحويؿ ىذه الخامات إلى ركاز خاـ اليورانيـو ) الكعكة الصفراء( ٕٙٓٓنياية عاـ 

 .ٖفي مصنع إنتاج الكعكة الصفراء شماؿ شرؽ مدينة " شيراز"
       كسارات لسحؽ الخاـ وتحويمو إلى بودرة رمادية الموف تنقؿ بعد ذلؾ إلى منشأة المعمؿا وبيذ
 الحامض ويتحوؿ إلى ما يطمؽ عميو أصفياف, حيث يضاؼ إلى خاـ اليورانيـو في( ليعيا)
ا ( إلى غاز ىيكسالصفراء الكعكة                   ً         ىذه المنشأة يتـ أيضا  تحويؿ ) ي(, وفالكعكة الصفراء)

 .تسبؽ عممية التخصيب التيالخطوة الثانية  ي, وىUF-6 ايد اليورانيـوفمور 
ساغند" عمى كميات مف ترسبات خاـ اليورانيـو تغطي مساحة تتراوح سعتيا ويحتوي منجـ "

                                  أن و يحتوي عمى كمية مف اليورانيـو  –في البداية  –              ُ      كـ مربع, وكاف ي عتقد  ٕٓٓ-ٓ٘ٔبيف 
 ٓٓٓٔ                                         إال أف  ىذه التقديرات تراجعت فيما بعد إلى  ٗفط ٓٓٓ٘-ٖٓٓٓالخاـ تتراوح بيف 

  .٘         ً طف تقريبا  
ويعتبر منجـ يزد لميورانيـو بصفة خاصة أكبر مصدر لميورانيـو الخاـ في إيراف, وقد جرت 
                                                                                   عمميات مكثفة الستكشافو وتطويره, وأشارت التقديرات وقتذاؾ إلى أف  طاقة ىذا المنجـ تصؿ 

.إلى نحو خمسة آالؼ طف يمك وفي عاـ  نيا أف تغطي االحتياجات المحمية مف اليورانيـو
صينييف, وفي  في ىذا المنجـ بالتعاوف مع خبراء                                   تـ  تحديد حجـ احتياطيات اليورانيـو  ٜٜٛٔ

                                                           
1-Jalil Roshandel, op.cit,p154.   

 لليوساًيوم  في إقلين يزد  تالقشب هي هذيٌة أسدغاى. " ساغند"يقع هزا الوعول تالقشب هي هٌجن   -ٕ

3- GOV/2004/83, p. 3. 

 .ٕٗٔص , ذكره مرجع سبؽ رياض الراوي, -ٗ

5- GOV2008/4.p 5. 
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               ً                                                      أبرمت إيراف عقدا  مع شركات روسية لتجييز منجـ " ساغند" بالمعدات وتصميـ  ٜٜ٘ٔعاـ 
 .ٔمحطة لمعالجة ركاز اليورانيـو

نب منجـ " ساغند" يوجد منجـ آخر الستخراج خاـ اليورانيـو عمى درجة مف األىمية والى جا
ويسمى ىذا المنجـ بػ " منجـ غشيف" الذي يقع جنوب إيراف, بالقرب مف منطقة بندر عباس, 

, وتبمغ القدرة التصميمية التقديرية اإلنتاجية ) ( ٕٔويوجد فيو مصنع لتعديف خامات اليورانيـو
 . ٕ            ً رانيـو سنويا    ً          طنا  مف اليو 

حيث  ٕٕٓٓ                                                       ً                ذكرت إيراف أف  عمميات التعديف في ىذا المنجـ بدأت اعتبارا  مف تموز/يوليو و 
, تـ  خاللو إنتاج كمية مف الكعكة الصفراء                                                                                      تـ  إجراء اختبار ساخف لمصنع تعديف اليورانيـو

رانيـو في منجـ                                      وأوضحت إيراف أف  مسؤولية استغالؿ اليو  ٖ( كغـٓ٘( كغـ و)ٓٗتتراوح بيف )
غشيف" لتركيز خاـ اليورانيـو كانت عالجة ركاز اليورانيـو في محطة "وأنشطة م «غشيف»

 .ٗ    ً                                                      دائما  وما زالت واقعة عمى عاتؽ منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
                            تـ  إقرار خطة لتمويؿ المزيد  ٖٕٓٓ-ٜٜٜٔوخالؿ الخطة الخمسية لمحكومة اإليرانية لمفترة 

صدر  ٜٜٜٔآب/أغسطس  ٕ٘, وفي «غشيف»يب واالستغالؿ في منجـ مف أعماؿ التنق
  »٘/٘ٔالمشروع » قرار بتشييد محطة لتركيز خاـ اليورانيـو في " غشيف" فيما يعرؼ باسـ 

                                                                               وتـ  إسناد مشروع تشييد محطة "غشيف" لتركيز خاـ اليورانيـو إلى شركة
KIMIA MAADAN"" منظمة الطاقة الذرية اإليرانية, وتضـ                         بموجب عقد تـ  إبرامو مع

فنييف خبراء مف الجامعات ومقاوليف مف الباطف, وكانت ميمة الشركة المذكورة   KMشركة 
إعداد تصميـ تفصيمي وشراء المعدات وتركيبيا, ووضع محطة " غشيف" لتركيز خاـ 

 اليورانيـو قيد العمؿ.
ـ اليورانيـو بنياية كانوف مف تركيب أساس محطة تركيز خا KMوقد تمكنت شركة 

, حيث كاف مركز معالجة الركاز في طيراف قد انتيى مف وضع ٕٓٓٓاألوؿ/ديسمبر 

                                                           
1- GOV2008/4.p5. 

تطاعت إيراف بموجبيا إنتاج مئات                                                                   كاف منجـ "غشيف" يحتوي عمى مرافؽ مؤقتة تـ  تفكيكيا فيما بعد, وقد اس -ٕ
 ..GOV/2004/83, p3 الكيموغرامات مف الكعكة الصفراء باستخداـ تقنية تسمى" النض بالترشيح", انظر الوثيقة:

3- GOV/2004/83, p 3. 

4- GOV/2008/4, p 5. 
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إلى شركة « المعارؼ التقنية »لممحطة, وقدـ ىذا التصميـ النظري وسائر  التصميـ النظري
KM  التي استخدمت ىذه المعمومات في التصميـ التفصيمي لمعدات المعالجة, كما تمكنت

صدار أوامر الشراء لبدء العمؿ بالمحطةم  .ٔ                                                        ف إعداد الرسومات وا 
                     فإف  االحتياطي المثبت  ٕٕٓٓوبحسب تقديرات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في عاـ 

                    ً     ً  طف, ويجري العمؿ حاليا  وفقا   ٜٓٓطف, والمحتمؿ  ٓٓ٘لميورانيـو الخاـ في إيراف ىو 
اليورانيـو في منجميف آخريف: األوؿ يتوقع أف  استكشاؼ –لمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية 

  ً                             طنا  فقط ونسبة تركيز اليورانيـو  ٓٚ  ً                                  طنا , بينما يتوقع أف يحتوي الثاني عمى ٘ٛٚيحتوي عمى 
في ىذيف المنجميف منخفضة, وىي ستؤثر عمى كمفة إنتاج الوقود النووي لممفاعالت النووية, 

أكثر مف السوؽ السائد بأكثر  –لمطاقة الذرية     ً                       وفقا  لتصور الوكالة الدولية –وستكوف قيمتيا 
ذا ما قررت إيراف استخداـ احتياطيا المثبت مضافا  إليو تخمينات  ٘-ٖمف                                                         ً               أضعاؼ, وا 

 ٓ٘يزد" التي تبمغ منظمة الطاقة الذرية اإليرانية والقدرة اإلنتاجية لمعمؿ تحويؿ اليورانيـو في "
سنة الستنزاؼ ىذا  ٚٔالعممية الصناعية ستستغرؽ    ً                                     طنا  في السنة الواحدة فإف  ذلؾ يعني أف  

ً                                                     االحتياطي, فضال  عف ذلؾ فإف  ما يستيمكو تشغيؿ مفاعؿ نووي واحد بطاقة  ميغاواط  ٓٓٓٔ            
 .  ٕ                                           ً ىو ثالثة أضعاؼ ما ينتجو مثؿ ىذا المعمؿ سنويا  

ز عف إحرا" مصطفى محمد نجار"الجنراؿ  السابؽ أعمنت إيراف عمى لساف وزير دفاعياوقد 
تقدـ في استخداـ التكنولوجيا الحيوية في استخالص كميات أكبر وأرخص مف مركزات 

أغسطس آب/ ٖٓوكاف التميفزيوف اإليراني قد أفاد في برنامج لو يـو  ,اليورانيـو مف مناجميا
األسموب الجديد المستخدـ في إنتاج الكعكة      أف   »عف مدير في ىذا المشروع قولو  ٕ٘ٓٓ

ويعتبر إنتاج الكعكة الصفراء أو , «لتكمفة كما سيزيد الكفاءة مائة مرةالصفراء سيخفض ا
عمييا                                                                                أكسيد اليورانيـو المركز مرحمة مبكرة في دورة الوقود النووي التي تقوؿ إيراف أف  

تقرير التميفزيوف  وأضاؼ ,االضطالع بيا لتغذية المفاعالت النووية التي تولد الكيرباء
اإليرانية لمطاقة النووية وضعوا ىذه التكنولوجيا بعد جيود  نظمةالمباحثي              اإليراني أف  

استخداـ ىذه                                                                       استمرت ست سنوات تستخدـ فييا البكتريا لتطيير المعدف قبؿ استخراجو وأف  
البيئة خالؿ عممية استخداـ الكعكة  ياإلنتاج سيحمكمية التقنية بجانب كونو سيزيد مف 

                                                           
1
 - GOV/2008/4, p 7. 

 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔص , ذكره مرجع سبؽ رياض الراوي, -ٕ
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بنجاح في  ىذه التكنولوجيا استخداـ       و تـ             ناجـ, وأن  الصفراء المركزة لدى خروجيا مف الم
 .ٔيزد بوسط إيراف إقميـالمرحمة االختيارية في المناجـ ب

ذثاـواذ:ذختصوبذاؾووراـوومذاإلقراـيذ: ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ  ذ ذذذ

عندما  ٜٜ٘ٔلوحظ اىتماـ إيراف بتقنية تخصيب اليورانيـو بصورة واضحة ألوؿ مرة عاـ 
َ ّ             طمبت طيراف إمكانية ت س م ـ تكنولوجيا  التخصيب النووي مف خالؿ فقرة تضمنيا بروتوكوؿ                    َ 

ورئيس منظمة الطاقة  فيكتور ميخائيموف"" آنذاؾ المفاوضات بيف وزير الطاقة الذرية الروسي
                                              , في حيف تـ  الكشؼ ألوؿ مرة عف األنشطة اإليرانية ٕرضا أمر اهلل""آنذاؾ  الذرية اإليرانية

ا أشارت معمومات قدميا المجمس الوطني عندم ٕٕٓٓفي مجاؿ تخصيب اليورانيـو عاـ 
إلى وجود منشأة نووية سرية لتخصيب  ٕٕٓٓآب/أغسطس  ٘ٔلممقاومة اإليرانية في 

" نطنز", وتقع بيف " أصفياف" و" كاشاف",  اليورانيـو بواسطة تقنية الطرد المركزي وىي منشأة
منشأة نووية , وىي ٖ"Deh-Zirah"كـ شماؿ أصفياف قرب قرية تدعى  ٓٙٔوتبعد نحو 

        ً    ُ                                                                كبيرة جدا , ب ني قسـ منيا تحت األرض, وتتضمف عدد مف الوحدات اليامة, أبرزىا محطة 
مركزية )محطة بايموت( ومحطة لمتخصيب التجاري لميورانيـو وتعتمد المحطتاف عمى 
تكنولوجيا الطرد المركزي في التخصيب, وكاف مف المخطط أف تتضمف محطة " نطنز" ما ال 

( وحدة لمطرد المركزي حتى تصبح قابمة لمتشغيؿ عمى نطاؽ تجاري, أي ٓٓٓٓ٘يقؿ عف )
( كمغـ مف اليورانيـو عالي التخصيب لمستويات قابمة ٓٓ٘أف تكوف قادرة عمى إنتاج حوالي )
أف يتـ الوصوؿ بالطاقة    ً  أيضا  وكاف مف المخطط  ,لالستخداـ في األغراض العسكرية
                          , إال أف  اكتشاؼ أنشطة ىذه ٕ٘ٓٓوى في أوائؿ عاـ اإلنتاجية ليذه المحطة إلى ىذا المست

 .ٗالمحطة مف جانب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قد حاؿ دوف استكماؿ ىذه الخطط
               ً                                        أكدت إيراف رسميا  أن يا بدأت بنجاح باستخداـ سمسمة ثانية  ٕٙٓٓتشريف أوؿ/أكتوبر ٕٛوفي 

يف تقوماف بتخصيب اليورانيـو بدرجة تتراوح                                               مف أجيزة الطرد المركزي في " نطنز" وأف  السمسمت

                                                           
 .ٕ٘ٓٓأكتوبر تشريف األوؿ/ ,ٖٙالعدد  ,إيرانية مختاراتمجمة  النووي اإليراني: إلى أيف؟الممؼ , حساـ سويمـ -ٔ

 .ٖ٘ٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -5
3
- Hussein D. Hassan, op.cit,CRS-2. 

جع مر  ,البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود,  -ٗ
 .ٗ٘ٔص ,سبؽ ذكره
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 ٜٕٓٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٜٕفي  أعمنتقد الحكومة اإليرانية وكانت  .ٔ% ٘-ٖبيف 
 محطات نووية جديدة لتخصيب اليورانيـو ضمف األراضي اإليرانية ٓٔ إقرار خطة لبناء

ؿ االجتماع الذي عقده خال محمود أحمدي نجاد"إليراني "%, وأكد الرئيس إٓاوز لدرجة تتج
 ٖٓٓ-ٕٓ٘                                أف  إيراف تسعى إلى إنتاج ما بيف  ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٕٛمجمس الوزراء اإليراني بتاريخ 
, وجاء ذلؾ بعد ساعات مف مطالبة البرلماف اإليراني بخفض ٕطف مف الوقود النووي كؿ عاـ

يراف ببناء منشأة التعاوف مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى خمفية انتقاد األخيرة لقياـ إ
 نووية سرية قرب مدينة قـ ) منشأة فوردو(.

ذثاؾثاذذ:ذؿعاؿلذصناعةذاؾوؼودذاؾنوويذاإلقراـوة: ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذذذذ

نتاج الوقود النووي في مجمع أصفياف لمبحوث                                                                                         تممؾ إيراف سمسمة مف المختبرات لدراسة وا 
ساف/أبريؿ ني ٜبتاريخ النووية, وقد افتتح أوؿ مصنع إلنتاج الوقود النووي في أصفياف 

وبافتتاح ىذا المصنع تكوف إيراف قد أنجزت  النووية,بمناسبة اليـو الوطني لمطاقة  ٜٕٓٓ
, كما يحتوي مجمع أصفياف النووي عمى ٖدورة الوقود النووي حسب المسؤوليف اإليرانييف

نتاج مادة                                                                                    معمؿ لصنع أنابيب الزركونيـو التي تستخدـ في تبطيف قضباف الوقود النووي وا 
صيف وكاف في مراحمو                                                                 ف قمب المفاعؿ النووي وتـ  بناء ىذا المعمؿ بالتعاوف بيف إيراف والتبطي

                                          ً  ومف المرجح أف يكوف قد دخؿ نطاؽ العمؿ حاليا . ٖٕٓٓ النيائية عاـ
                                                                           مف خالؿ ما تقدـ يتضح أف  إيراف تمكنت خالؿ السنوات األخيرة مف إنجاز أغمب حمقات 

المسؤوليف اإليرانييف عمى تمكف بالدىـ مف إنجاز كامؿ دورة الوقود النووي ورغـ تأكيد 
                                                                          متطمبات ىذه الدورة, إال أن و يمكف تثبيت بعض المالحظات اليامة حوؿ ذلؾ منيا: 

عدـ قدرة االحتياطي المثبت لدى إيراف مف اليورانيـو الخاـ عمى تغذية مفاعؿ واحد بقدرة  -
 سنوات. ٙي غضوف ميغا واط وسيتـ استيالؾ ىذا االحتياطي ف ٓٓٓٔ

                                                           
 .ٕٙٓٓ/ٓٔ/ٜٕجريدة الحياة الصادرة بتاريخ  -1

 . ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٜٕوكالة رويترز,  -ٕ

                                                                                                 ً  نقمت وكالة "مير" اإليرانية لألنباء أف  القدرة اإلنتاجية لممصنع تبمغ عشرة أطناف مف الوقود النووي سنويا   -ٖ
                  ً                          إضافة إلى ثالثيف طنا  مف الوقود لممفاعالت التي  مخصصة لمفاعؿ " آراؾ " قيد البناء الذي يعمؿ بالماء الثقيؿ,

ً                               سيتـ بنائيا مستقبال  والتي ستعمؿ بالمياه الخفيفة .                   
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النووي عمى                                                                        إف  إنتاجية المنشآت النووية اإليرانية ليست عاجزة عف تمبية الحاجة لموقود -
ميغا واط لكؿ منيا بحموؿ  ٓٓٓٔمفاعالت بقدرة  ٚ    ُ           حيث م خطط لبناء المدى البعيد فحسب )

وي, لذلؾ     ّ       ً                                                     (, إن ما أيضا  عمى المدى القريب عندما يبدأ تشغيؿ مفاعؿ بوشير النو ٕٕٓٓعاـ 
                                                                                 ستضطر إيراف إلى شراء الوقود النووي لمفاعالتيا مف السوؽ, كما أف  كمفة إنتاج الوقود 

وىو ما يثير تساؤالت حوؿ أىداؼ صنع النووي اإليراني تفوؽ سعره العالمي بعدة أضعاؼ, 
؟ ومع ذلؾ تصر إيراف عمى متابعة معامؿ دورة الوقود النووي إذا لـ تستخدـ إلنتاج الطاقة

 .ة باستكماؿ دورة وقود نووي وطنية                          ً             تطوير منشآتيا النووية خصوصا  تمؾ المتعمق

قود المستيمؾ وفصؿ    إضافة إلى الغموض الذي يدور حوؿ قدرة إيراف عمى معالجة الو  -
عادة تحويمو إلى سادس فموريد اليورانيـو الستخدامو مرة ثانية في عممية  ٖٕ٘ -اليورانيـو                                                                       وا 

قود, وكذلؾ قدرة إيراف عمى فصؿ البموتونيـو الذي يعتبر أحد النواتج تغذية المفاعؿ بالو 
الميمة عف عمميات االحتراؽ األكثر حساسية في البرامج النووية باعتباره العنصر الرئيسي 
في صنع األسمحة النووية, إلى جانب عدـ امتالؾ طيراف لمتقنيات الالزمة لمتخمص مف 

اليورانيـو والبموتونيـو عف الوقود المستيمؾ التي ال تزاؿ النفايات المشعة الناتجة عف فصؿ 
                        ً                                                        أكثر الدوؿ المتقدمة تقنيا  في ىذا المجاؿ تعاني مف مشاكؿ التخمص منيا الحتوائيا عمى 

 إشعاعات تمتد إلى عدة آالؼ مف السنيف.
تيا ويمكف تفسير التناقضات بيف ما تعمنو إيراف مف أىداؼ لبرنامجيا النووي وبيف واقع منشآ

 :ٔالنووية الحالية, أو تمؾ التي لـ تزؿ قيد اإلنشاء بما يمي
إذا كانت إيراف ال تخطط إلنشاء دورة وقود نووي متكاممة واسعة النطاؽ بالشكؿ الذي  -

                                       ميغا واط, فإف  اليدؼ مف التطوير النشيط  ٓٓٓٚيحقؽ ليا االكتفاء الذاتي لمفاعالت بقدرة 
                                            ً      يكوف ىو الحصوؿ عمى أجيزة تكنولوجية متطورة جدا  دوف  لمصناعة النووية في ىذه الحالة

, صناعة الفوالذ الذي  , معالجة اليورانيـو إنشاء معامؿ تتعمؽ باإلنتاج الصناعي لميورانيـو
ً  مستقبال   –يتطمبو وقود المفاعؿ النووي, وىو ما سيوفر إليراف  ورقة مساومة, ال سيما مع  -     

 .   النووي الكوري عمى غرار البرنامجالواليات المتحدة 

                                                           
 .ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔص , ذكره مرجع سبؽرياض الراوي,  -ٔ
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استغالؿ الحكومة اإليرانية عممية محاكاة أو تقميد صنع دورة كاممة لموقود النووي لتعزيز  -
 . ة واالقتصادية والخدمية المترديةسياستيا الداخمية والتغطية عمى األوضاع السياسي

دؼ الحصوؿ عمى              ُ                                                      كما يمكف أف ي فس ر ذلؾ بأف  إيراف تقـو بتطوير التكنولوجيا النووية بي -
                                                                            ً         القدرات الالزمة لبناء أسمحة نووية, وفي مثؿ ىذه الحالة يمكف أف تذىب إيراف بعيدا  في ىذا 
المجاؿ دوف أف تنتيؾ االلتزامات الدولية, ومف خالؿ ىذا الوضع يمكف إليراف الحصوؿ عمى 

عمى  التكنولوجيا النووية الالزمة لصنع السالح النووي فقط بعد عدة شيور مف الحصوؿ
صناعة, وعندئذ ستكوف إيراف الكميات الكافية مف تراكـ المعدات والمواد التي تدخؿ في ىذه ال

بحاجة إلى القرار السياسي باستخداـ االحتياطي المتراكـ لممواد النووية لصنع  -فقط -
 السالح النووي. 
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ذاؾفرعذاؾثاؾثذ

ذاؾدوؾيذاؿتالكذدورةذاؾوؼودذاؾنوويذيفذاؾقاـونذ

ذ

ذ

                         فإف  لكؿ دولة حؽ ثابت في  ٜٛٙٔ   ً                                                   وفقا  لممادة الرابعة مف معاىدة عدـ االنتشار النووي لعاـ 
لألغراض السممية, ويحظر تفسير أي حكـ مف أحكاـ ىذه  ةإنماء وتطوير الطاقة النووي

في  المعاىدة بما يفيد إخاللو بالحقوؽ غير القابمة لمتصرؼ التي تممكيا جميع الدوؿ األطراؼ
  .خداـ ىذه الطاقة لألغراض السمميةالمعاىدة في إنماء وتطوير واست

ير أتـ تبادؿ ممكف لممعدات والمواد والمعمومات طراؼ بتيسوفي المقابؿ تتعيد جميع الدوؿ األ
العممية والتقنية الستخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية لجميع الدوؿ دوف تمييز بما 

ويشمؿ مفيـو االستخداـ  .متالؾ وتطوير دورة الوقود النوويرانيـو وافي ذلؾ تخصيب اليو 
السممي لمطاقة النووية حؽ الدولة في الحصوؿ عمى المواد القابمة لالنشطار والمواد الخاـ 
جراء البحوث الالزمة وحرية اإلتجار                                                                                     والمعدات والمنشآت النووية والحصوؿ عمى المعمومات وا 

بما يتفؽ مع نظاـ ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, إضافة  بالمواد والمعدات النووية
مف  ةوالحصوؿ عمى مساعدات غير مشروط ٔإلى إجراء التفجيرات النووية لألغراض السممية

إضافة إلى حقيا في إنتاج الوقود النووي وامتالؾ وسائؿ التخصيب بما ال يتيح إنتاج  ,الوكالة
 أسمحة نووية.

                                                                   فإف  البروتوكوؿ اإلضافي يعطي لمفتشي الوكالة الدولية حرية الوصوؿ إلى وفي موازاة ذلؾ 
كؿ عناصر دورة الوقود النووي في أي مكاف داخؿ الدولة إضافة إلى حؽ التحرؾ داخميا مع 

ساعة عمى األقؿ لزيارة المواقع, وساعتيف عمى األقؿ بالنسبة  ٕٗمدتيا  ةخطار مسبقإفترة 
واقع ما لـ تكف ىناؾ ظروؼ استثنائية حيث يجوز أف تكوف ىذه المدة لممرافؽ الداخمية في الم

 .ٕأقؿ مف ساعتيف

                                                           
لشامؿ لمتجارب النووية لعاـ                                                                           تـ  حظر كافة أشكاؿ التفجيرات النووية بما فييا السممية بموجب معاىدة الحظر ا -ٔ

 .دخؿ حيز التنفيذ حتى تاريخو(لـ ت) ٜٜٙٔ
2
-IAEA,Model protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the 

International Atomic Energy Agency for the application of safeguards, op.cit  , Article 4 

,paragraph b,p7 . 
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: يجوز ألي دولة ذات سيادة طرؼ في معاىدة عدـ انتشار األسمحة ومن الناحية القانونية
                                                                                      النووية الحؽ في تخصيب اليورانيـو وامتالؾ وتطوير دورة كاممة لموقود النووي طالما أف  ىذا 

        ً                                                                    كؿ تيديدا  لألمف والسمـ الدولييف؛ غير أف  ىذا الحؽ بدأ في السنوات األخيرة يثير الحؽ ال يش
سجاالت سياسية بيف الدوؿ حوؿ قانونية استعمالو حيث تسعى الدوؿ النووية إلى تقييد ىذا 
الحؽ بحجة مكافحة االنتشار النووي األفقي, وقد انعكست ىذه السجاالت عمى رؤية الوكالة 

فقد اعترؼ المدير  قة الذرية حوؿ استعماؿ بعض الدوؿ ليذا الحؽ وتمسكيا بو,الدولية لمطا
                                                 " بأف  صنع الوقود النووي يخمؽ العديد مف التحديات محمد البرادعي"  لموكالةالسابؽ العاـ 

                                        ً                                             الجديدة لموكالة ولممجتمع الدولي ككؿ, خاصة  وأف  الوقت المطموب لتحويؿ المواد االنشطارية 
كما اعتمد مجمس  .ٔ                                                   ً ـ السممي إلى االستخداـ في التفجيرات النووية قصير جدا  مف االستخدا

الذي حدد مجموعة مف  ٕ(ٕٙٓٓ)ٜٙٙٔالقرار  ٕٙٓٓتموز/يوليو  ٖٔاألمف الدولي في 
                                                                                        االلتزامات القانونية التي يتوجب عمى إيراف التقيد بيا, ورغـ أف  ىذا القرار لـ يصنؼ نشاطات 

                        ً                                           يرانية بأن يا تشكؿ تيديدا  لألمف والسمـ الدولييف, إال أن و طالب إيراف دورة الوقود النووي اإل
بتنفيذ مجموعة مف الخطوات المطموبة مف الوكالة الدولية التي البد منيا لبناء الثقة في 

, كما ئؿ العالقة مع الوكالةالغرض السممي الخالص لمبرنامج النووي اإليراني وتسوية المسا
ديؽ العاجؿ والتطبيؽ الكامؿ لمبروتوكوؿ اإلضافي والكشؼ عف جميع طالب القرار بالتص

 .ٖأنشطتيا المتصمة بالتخصيب بما في ذلؾ البحث والتطوير
                                                                             وتجدر اإلشارة إلى أف  الدولة غير الحائزة ألسمحة نووية التي تصدؽ عمى البروتوكوؿ 

فييا, والسماح اإلضافي ممزمة بتوفير معمومات عف جميع جوانب دورة الوقود النووي 
لممفتشيف بمعاينتيا وذلؾ مف مناجـ اليورانيـو إلى النفايات النووية, والى أماكف أخرى توجد 
فييا مواد نووية, إضافة إلى المعمومات المتعمقة بالبحوث اإلنمائية لدورة الوقود, وخطط الدولة 

 . ٗطويمة األجؿ لتطويرىا

                                                           
1
-Robert Zarate, op.cit, p 2. 

2-Andreas Persbo, Iran’s nuclear programme: a challenge to verification, the 

verification research training and information center, December 2006,p 9. 
 .S/RES/1696(2006), رقـ الوثيقة ٕٙٓٓتموز/يوليو  ٖٔ( تاريخ ٕٙٓٓ)ٜٙٙٔالقرار  -ٖ

4
- NPT/CONF.2000/28( PART III), P 2. 
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ت تكمفة باىظة المتالؾ تكنولوجيا التخصيب دوف إيراف تكبد     أف   الكثير مف اإليرانييفويرى 
يبرر ىذه التكمفة بحاجة إيراف ف اإليراني الرسميالخطاب أما  ,وجود حاجة جوىرية ليا

كاف  الذي األوؿ «بوشير»الالزمة لتشغيؿ مفاعؿ  النوويالمتالؾ قدرة وطنية إلنتاج الوقود 
 تعتـز إيراف إنشاءىا التيؿ المفاعالت لتشغي        ً , وأيضا  ٜٕٓٓ    ً                          مقررا  بدء تشغيمو في نياية عاـ 

ً   مستقبال ,  امتالؾ ىذه القدرة مف اعتبارات السيادة, حتى ال تجد إيراف نفسيا  فيوتنبع الرغبة      
تكمفة                                                       كما تنبع مف اعتبارات التكمفة, حيث يؤكد اإليرانيوف أف   .رىينة لمواقؼ القوى الخارجية

 .ٔاالستيرادلموقود أقؿ بكثير مف تكمفة  ياإلنتاج المحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
., محمود إبراىيـأحمد  - 1 المجمد  االستراتيجي,ممؼ األىراـ , األزمة اإليرانية فيقفزة لممجيوؿ  تخصيب اليورانيـو

 .ٕٙٓٓمايو  , أيار/ٖٚٔالعدد   ,ٕٙٓٓالثاني عشر 

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/FI1E76.HTM
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/FI1E76.HTM
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/FI1E76.HTM
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ذادلطلبذاؾثاؾثذ

ذاؾدواػعذواألفدافذاؾيتذتذحركذاؾربـاؿجذاؾنوويذاإلقراـيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذذ ذذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ ذ ذ ذ  ذذ ذذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذ ذ ذذذ

 

                                  ً                                               يعتبر البرنامج النووي اإليراني واحدا  مف أىـ المواضيع الساخنة التي حازت عمى اىتماـ 
ً      ً المجتمع الدولي خالؿ السنوات األخيرة, وما يزاؿ ىذا البرنامج يثير جدال  حادا   حوؿ طبيعة                                                                  

الدوافع واألىداؼ التي تحركو سواء في العيد اإلمبراطوري أو في العيد الثوري, إذ كانت 
ىذا البرنامج  تحرؾ                                                             ىناؾ عمى الدواـ شكوؾ لدى األطراؼ المعنية بأف  ىناؾ دوافع سرية 

                                                                            ً  بصورة تتجاوز ما ىو معمف في الخطاب الرسمي لمقيادة اإليرانية بحيث ظمت ىناؾ دائما  
رغـ  ٔاوؼ مف وجود أنشطة سرية تسعى إيراف مف خالليا المتالؾ السالح النوويمخ

                                                                                    تأكيدات إيراف عمى أف  برنامجيا النووي يقتصر عمى الجوانب المدنية لمطاقة النووية وأف  
ستند عمى استدالالت تو , لألغراض السممية وليس لالستخداـ العسكري تخصيبيا لميورانيـو ىو

 الح النووي وعدـ حاجتيا لذلؾ. دينية لتحريـ الس
سرائيؿ ومجموعة مف الدوؿ الغربية تتيـ إيراف بالسعي إلى                                                                                     فالواليات المتحدة األمريكية وا 

تخصيب اليورانيـو ودخوليا بعد إعالف إيراف عف تمكنيا مف                         ً امتالؾ السالح النووي خاصة  
مجيـ النووي يندرج فقط في                                              , في حيف يصر المسؤولوف اإليرانيوف عمى أف  برنإالنوويالنادي 

إطار االستخدامات السممية لمطاقة النووية في حدود ما تسمح بو معاىدة حظر انتشار 
التي وقعت عمييا إيراف في العاـ نفسو, في حيف ينظر الكثير  ٜٛٙٔاألسمحة النووية لعاـ 

        ً       راني خاصة  وأف  مف المراقبيف في المحيط العربي واإلقميمي بعيف الشؾ تجاه الممؼ النووي اإلي
                                                                                    إيراف ليست فقيرة في مجاؿ الطاقة, لذلؾ فإف  ىؤالء يعتقدوف بأف  إيراف تسعى المتالؾ أسرار 

 بيدؼ الصناعة النووية. وقد قاـ المسؤولوف اإليرانيوف خالؿ السنوات الماضية بجيود حثيثة
يستخدـ لمكيرباء    ً يا  سمم برنامجيا النووي    ف  أإقناع األسرة الدولية بما فييا دوؿ الجوار ب

                                                           
, مرجع "آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"اإليراني,  أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي -ٔ

 .ٖٔسبؽ ذكره, ص

عف نجاح إيراف في تخصيب  "محمود احمدي نجاد" أعمف الرئيس اإليراني  ٕٙٓٓنيساف/أبريؿ  ٔٔ في -ٕ
 % وأعمف بناء عمى ذلؾ دخوؿ إيراف لمنادي النووي . 4ٖ٘اليورانيـو بنسبة 
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ف أوالعربي بش الدوليتسطع طيراف إزالة القمؽ الجيود لـ ورغـ تمؾ ة, والبحوث الطبي
 .برنامجيا النووي

في  يانجاح     أف         ً وتقنيا                                         ً , سممية كانت أـ تسميحية, فالثابت عمميا  دوافع إيران النووية كانت     أيا  و 
%( يعني انتفاء السؤاؿ حوؿ قدرات ٕٓإلى         %, ثـ  4ٖ٘تخصيب اليورانيـو بنسبة منخفضة )
عممية وخبرات تكنولوجية وتطبيقية  ومعرفةلبنية نووية  ياإيراف النووية, وتأكيد حقيقة امتالك

تستخدـ ألغراض التطبيقات السممية والمدنية مثؿ إنشاء مفاعالت      ً عاما   ٖٓسعت لبنائيا منذ 
الفارؽ                               مف الناحية الفنية البحتة أف       ً أيضا  والثابت , قوى لتوليد الطاقة الكيربائية وتحمية المياه

فالنظاـ األساسي  ,بصورة جمية         ً أو واضحا                                                  ً بيف القدرات النووية المدنية والعسكرية ليس كبيرا  
لموكالة الدولية لمطاقة الذرية يشير إلى وجود عدد ىائؿ مف المواد الحساسة والمعدات ذات 

  نيـوو نظائر أو المادة االنشطارية الخاصة كالبموتاليورانيـو متعدد ال :مثؿ االستخداـ المزدوج
, ومصانع إنتاج  صانع إعادة المعالجة, إضافة إلى موغيرىا ٜٖٕ وفصؿ نظائر اليورانيـو

لصعوبة الفصؿ في مسألة نيات الدوؿ التي تمتمؾ مقدرات                                  ً الماء الثقيؿ, وىو ما يؤدي واقعيا  
 .اط العسكري التسميحينووية في التحوؿ عف االستخداـ السممي إلى النش

 ٖ٘, منيا حوالي      ً حاليا   دولة تمتمؾ قدرات نووية ٘ٚىناؾ ما يزيد عف     ف  أوتجدر اإلشارة إلى 
دولة تمتمؾ مفاعالت قوى تمكنيا مف امتالؾ السالح النووي متى شاءت ذلؾ, مثؿ الياباف 

ف بدت سممية  دوافع                      يمكف القوؿ بوثوؽ إف  ؛ لذلؾ وألمانيا وكندا والنرويج واألرجنتيف                      إيراف وا 
االستخداـ المزدوج", وىي في ىذا ليست استثناء  يا عمى أقؿ تقدير تتبع مبدأ "              حتى اآلف, فإن  

ويؤكد تمؾ الحقيقة ىذا التزاوج القائـ بيف تطوير  ,عف دوؿ مثؿ اليند أو حتى كوريا الشمالية
ة في برنامج فضائي صاروخية متعددة والشروع بقو  أنظمةالمقدرات النووية وبيف تطوير 

 .ٔوكالىما مف الناحية التقنية يعني احتمالية االستخداـ السممي والعسكري في آف واحد
لبرنامج النووي اإليراني في الفرع األوؿ مف التي تحرؾ االدوافع السياسية  قراءةلذلؾ سنحاوؿ 
فع االقتصادية في الدوافع األمنية والعسكرية في الفرع الثاني, والدوا       مف ثـ  ىذا المطمب, و 
 الفرع الثالث منو.

                                                           
ٔ
 عمى الرابط :  ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٜ, دراسة منشورة بتاريخ دوافع إيراف النووية وردود الفعؿ العربية  ,إبراىيـ غالي - 

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/126517-2010-

11-09-09-31-33.html 
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ذاؾفرعذاألولذ

 لربـاؿجذاؾنوويذاإلقراـيؾاؾدواػعذاؾدوادوةذذ
 

تتحرؾ السياسة النووية اإليرانية في إطار مجموعة معقدة مف الدوافع والنوايا, بعضيا معمف 
برنامج          عمى أف                                  ً المسؤوليف اإليرانييف يشددوف دوما       أف  والبعض اآلخر منيا غير معمف, إال 

يندرج فقط في إطار الرغبة في اإلفادة مف االستخدامات السممية لمطاقة النووية بالرغـ بالدىـ 
بعض القادة اإليرانيوف أطمقوا في بعض الفترات تصريحات تعكس االىتماـ الواضح         مف أف  

 .ٔبإنتاج السالح النووي
تكنولوجيا النووية فقط لحاجتيا لى امتالؾ الإال تسعى                                   ويرى الكثير مف المحمميف أف  إيراف 

                                  تنظر إلى نفسيا عمى أن يا دولة ذات  , بؿ إلشباع شعور قومي بالتفوؽ, فإيراف           ً لييا مستقبال  إ
                                                                              جذور فارسية عميقة, وأن يا كانت في يـو مف األياـ قوة عظمى وذات مكانة عظيمة, وىي 

طقة إف لـ يكف في مف دوف شؾ تطمح إلى أف تحتؿ مثؿ ىذه المكانة مرة أخرى في المن
                    ً                 الحكاـ الصفوييف مرورا  بالشاه وانتياء عيد منذ , وطالما عممت لتكوف كذلؾ ٕالعالـ أجمع

 ,التي عززت ىذا الشعور لدى جميع فئات الشعب اإليراني بكافة تنوعاتو اإليرانيةبالثورة 
الموروث  ما تممكو مف إضافة إلىوالدوؿ العظمى مف صفاتيا اليـو امتالؾ السالح النووي, 

ً                                                             فضال  عف الثراء الديموغرافي ووفرة الموارد والطاقة ال بد أف يجعميا  ,الثقافي والعمؽ التاريخي   
والياباف والصيف وغيرىا مف  وألمانياكفرنسا وبريطانيا  المتقدمة في مصاؼ الدوؿ الكبرى

  ٖ.الدوؿ
تصور متكامؿ لمسياسة  عممية تطوير القدرات النووية اإليرانية تندرج في إطار             والحقيقة أف  

الخارجية اإليرانية عمى األصعدة اإلقميمية والدولية, كما تندرج ضمف برنامج متكامؿ إلعادة 
وترتكز السياسة الخارجية اإليرانية عمى االستحواذ عمى مكانة  ,بناء القوات المسمحة اإليرانية

قيادة اإليرانية تعمؿ في إطار ال                                                         متميزة عمى الساحة اإلقميمية, وتذىب بعض التقديرات إلى أف  
                                                           

التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد", مرجع البرنامج النووي اإليراني " آفاؽ األزمة بيف أحمد إبراىيـ محمود,  -ٔ
       .ٗٔسبؽ ذكره, ص

 .ٜٔص مرجع سبؽ ذكره ,جوف سيمبسوف,  -ٕ

بتاريخ الصادرة  محمد مصطفى عموش, ايراف وحمميا اإلمبراطوري!, مقالة منشورة في صحيفة المصريوف -ٖ
ٕٔ/ٖ/ٕٓٓٚ. 
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منطقة شماؿ و ىذا التصور عمى القياـ بأدوار متعددة تبدأ بالمشاركة في ترتيبات أمف الخميج 
غرب آسيا, وتصؿ الرؤى الرسمية اإليرانية إلى تصور إمكانية اإلفادة مف التحوالت الييكمية 

دفيا األوؿ مؿء الفراغ الجارية في المنظومة الدولية في وضع استراتيجية استقطابية ى
األيديولوجي في العالـ الثالث عقب انييار االتحاد السوفييتي, والثاني استمرار المواجية مع 
الواليات المتحدة عمى أساس نظاـ يستوعب الطاقات والخبرات والتجارب التي أفرزتيا حقبة 

يراف أداة بالغة األىمية السالح النووي يمكف أف يقدـ إل               ات, لذلؾ فإف  يات والتسعينيالثمانين
 .ٔلتعزيز مكانتيا اإلقميمية والدولية

                                              ً                                  ويستطيع المراقب لسياسة إيراف مالحظة تطمعيا مجددا  لمعب دور شرطي الخميج الذي لعبتو 
في زمف الشاه لحساب المصالح الغربية, لكف لحسابيا الخاص ىذه المرة مستفيدة مف الخمؿ 

 .سوفياتي وانييار الدولة العراقيةتفكؾ االتحاد ال                           ً     في توازف القوى اإلقميمي خاصة  بعد
                                                                                 وبحسب بعض المراقبيف فإف  السموؾ اإليراني تجاه منطقة الخميج العربي يرتكز عمى دوافع 
                                                                                الرغبة في السيطرة والييمنة والتوسع عمى حساب أقطار الخميج؛ إال أف  الوجود األمريكي 

                                            اإليرانية, ومع ذلؾ فإف  إيراف تسعى إلى تقوية                           ً               الحالي في الخميج شكؿ عائقا  أماـ التطمعات
ويعتبر االحتكاؾ المستمر بيف العراؽ  ,دورىا اإلقميمي لمبروز كدولة فاعمة في الشرؽ األوسط

يراف والحرب التي اندلعت بينيما في الثمانينيات أحد الدوافع الميمة لمحاولة امتالؾ إيراف                                                                                          وا 
 .ٕمسالح النووي كقوة رادعة في المنطقةل

المكاسب التي ستحققيا مف جراء امتالكيا لمتكنولوجيا                            إيراف عمى قناعة تامة بأف             ويبدو أف  
إذا ىي تخمت عف برنامجيا  الغرب ليا النووية تفوؽ كؿ العروض التي يستطيع أف يقدميا

يا التي تطؿ عمى الخميج العربي يجعم ة                                          لذلؾ فأف  امتالكيا لألسمحة النووية وىي الدول النووي,
قادرة عمى التحكـ بإمدادات النفط العالمية التي تأتي مف الخميج العربي وسيضاعؼ مف 
وجودىا كقوة عسكرية إقميمية كبرى بطريقة تجعميا قادرة عمى تحقيؽ مكاسب سياسية 

وسيفتح الباب عمى مصراعيو أماـ الحمـ  ,وعسكرية وثقافية ودينية في منطقة الشرؽ األوسط
لثورة بحيث تكوف إيراف قادرة عمى التدخؿ في شؤوف المنطقة دوف أف يتجرأ اإليراني بتصدير ا

                                                           
 ذكره., مرجع سبؽ فع العسكرية والتطبيقات السمميةأحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني بيف الدوا -ٔ
شبكة اإلنترنت تطور التيديد النووي اإليراني وعالقتو بالصراع في المنطقة, مقالة منشورة عمى  ,عبداهلل العزاوي -ٕ

 .www.kitabat.com نياإللكترو موقع كتابات مف خالؿ 

http://www.kitabat.com/
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ف  الفرصة التي تمنحيا الظروؼ الدولية الراىنة                                                                                     أحد عمى التدخؿ في شؤونيا الداخمية, وا 
                                                         ً                               المواتية إليراف لتحقيؽ ىذا الحمـ قد ال تعود في المستقبؿ أبدا  إذا ىي أضاعتيا, وليذا فأن يا 

                       ً                                         ى أبعد حد عمى المضي قدما  في تطوير برنامجيا النووي بما يمكنيا مف تبدو مصممة إل
   ً  خاصة  ٔتخصيب اليورانيـو وىي الخطوة األىـ في طريؽ الوصوؿ إلى تصنيع األسمحة النووية

                                                                                وأف  امتالؾ إيراف لمسالح النووي سيؤثر عمى محاور التوازنات في المنطقة وسيؤكد ظاىرة 
ن يـ باتوا  المجتمعاتالسالح مف بيف  عدـ امتالؾ العرب وحدىـ ليذا                                 البشرية في العالـ وا 

                                                                             ميدديف بمخاطر نووية ال خطر نووي واحد, إذ إن يـ ومع عدـ المساواة لدى البعض بيف 
يراف نووية ومع مساواتيا لدى البعض اآلخر أماـ محصمة إجمالية                                                                                   مخاطر إسرائيؿ نووية وا 

 وف عرب يممكوف نفس النمط مف التسميح.                                      بأف  إيراف نووية وأف  إسرائيؿ نووية د
                                                                        باإلضافة إلى ذلؾ فإف  وصوؿ إيراف إلى امتالؾ السالح النووي سوؼ يفرض عمى دوؿ 
           ً                                                                       المنطقة خاصة  دوؿ الخميج خيار التيدئة مع طيراف وسيجعؿ األخيرة قادرة في المستقبؿ عمى 

جية مثؿ قضية الجزر فرض رؤيتيا لبعض المشكالت العالقة بينيا وبيف بعض الدوؿ الخمي
اإلماراتي حوؿ الجزر  -الثالث, فميس مف المتصور أف يبقى الخطاب اإليراني اإلماراتية

                                                                                   بنفس الشكؿ الذي كاف عميو قبؿ نجاح إيراف في امتالؾ السالح النووي, كما أف  امتالؾ إيراف 
طقة وىي لف لمسالح النووي سيساىـ في زيادة قدرتيا عمى فرض أجندتيا اإلقميمية في المن

تكوف بالضرورة متوافقة مع المصالح العربية بشكؿ عاـ ومصالح الدوؿ الخميجية بشكؿ 
                                                                  ً             خاص, وىو األمر الذي ستكوف إيراف قادرة عمى حسمو مع دوؿ الخميج استنادا  إلى تفوقيا 

 . ٕفي القوة العسكرية التقميدية والقوة النووية في المستقبؿ
ة مف البرنامج النووي اإليراني لـ تعد خافية, بؿ أصبحت                             والحقيقة أف  المخاوؼ الخميجي

 ٕٙٓٓبالفعؿ فوؽ السطح وىو ما دعا إلى عقد مؤتمر المنامة في شير أيموؿ مف العاـ 
طالب فيو المؤتمريف بضرورة امتالؾ العرب لمتكنولوجيا النووية كفعؿ مضاد لمنووي اإليراني, 

                                                           
بيع اآلخر ر عدد شير  ,, قراءة في تداعيات الممؼ النووي اإليراني, مجمة البيافمازف أبو بكر عبد اهلل باحميد -ٔ

متاح عمى الرابط التالي :   ىػ ٕٛٗٔ
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang                                   

مجمة سمير زكي البسيوني , كيؼ سيتعامؿ العرب مع إيراف النووية , مركز األىراـ لمدراسات االستراتيجية ,  -ٕ
 . ٕٙٓٓ,  ٔٚعدد المختارات إيرانية , 

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang=
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 َ      ً                                 را  جديدا  ذو انعكاسات كبيرة عمى االستقرار فامتالؾ إيراف لمقدرات النووية سيعتبر تطو 
 – الخميجية والعالقات العربية –ج وعمى طبيعة العالقات اإليرانيةاإلقميمي لمنطقة الخمي

                                                      ً                        اإليرانية عمى نحو أوسع, ودوؿ الخميج والعالـ العربي عموما  تشعر بالخطر المحدؽ مف 
ر الواقع الراىف, لكف الشعور العاـ ىو عامؿ امتالؾ إسرائيؿ لمقدرات النووية والعجز عف تغيي

رفض بروز دولة نووية أخرى في المنطقة تضاعؼ األخطار في احتماؿ حدوث حرب غير 
تقميدية تؤدي إلى تدمير المنطقة وتعمؽ حالة عدـ االستقرار اإلقميمي في عمـو  منطقة 

 الشرؽ األوسط. 
ً  انية مف وجية نظر دوؿ الخميج عامال                      ُ                              وفي ضوء ىذه الحقائؽ ي عد تطوير القدرة النووية اإلير                                 

    ً       ً       ً      ً                                                         سمبيا  إضافيا  وتطورا  حاسما  ستكوف لو تأثيرات في األمف واالستقرار عمى المستوى اإلقميمي 
 ال يمكف التكيف بنتائجيا اآلنية أو عمى المدى البعيد.

                                                                                أما بالنسبة لموقؼ الدوؿ العربية الرسمي مف البرنامج النووي اإليراني فإف  الصمت ىو
                    ً                                                                  األسموب الذي كاف متبعا  في القضية النووية اإليرانية وكاف االمتناع العربي الدائـ عف الولوج 
                                                                                   مباشرة داخؿ األزمة النووية اإليرانية ىو السمة األساسية رغـ أف  أي نتيجة لالزمة النووية 
اإليرانية سواء لصالح إيراف أو ضدىا سوؼ تؤثر بشكؿ أو بآخر عمى الدوؿ العربية 

 صالحيا.  وم
 مصمحتيا, في ليس الغرب مع العسكرية المواجية     أف       ً جيدا   تدرؾإيراف                      وتجدر اإلشارة إلى أف  

 غير في سبيؿ تفادي ىذه المواجية؛ النووية برامجيا كؿ عف لمتخمي كامؿ استعداد عمى وىي
 يجبرىا قد شيء أي فعؿ عمى اإلقداـ عف المرحمة ىذه في عاجز الغرب      بأف   عمى يقيف      أن يا
 في السياسية المعبة أوراؽ مف            ً                  النووي, خاصة  مع إمساكيا بكثير برنامجيا عف التخمي عمى

 المشاكؿ مف الكثير خمؽ قوية بإمكانيا عسكرية ترسانة األوسط وامتالكيا الشرؽ منطقة
 . ٔالنووية منشآتيا ضرب عمى أقدـ ىو إذا المنطقة في لمغرب

 
 
 

                                                           
 , مرجع سبؽ ذكره .مازف أبو بكر عبد اهلل باحميد -ٔ

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang=
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ذاؾفرعذاؾثاـيذ

ذذاإلقراـيةذواؾعدكرقةذؾلربـاؿجذاؾنوويذاؾدواػعذاألؿنو

ذ

ألقت الحرب التي شنتيا الواليات المتحدة األمريكية عمى العراؽ وأفغانستاف بثقميا عمى 
الخيارات العسكرية واألمنية اإليرانية بفضؿ المتغيرات اإلقميمية والدراماتيكية التي أحدثتيا في 

                                 اإليرانية, حيث مث ؿ الحشد العسكري التي تتعارض مع المصالح واألولويات و المنطقة 
ولمصالحيا االستراتيجية مع  اإليراني                          ً       ً              األمريكي المطوؽ إليراف تيديدا  مباشرا  لألمف القومي 

    ً  خصوصا  ستاف وباكستاف ومع دوؿ وسط آسيا محيطيا المباشر كالعراؽ ودوؿ الخميج وأفغان
 تمؾ التي تطؿ عمى بحر قزويف. 

" في أفغانستاف يصب في مصمحة طالبان"" في العراؽ وم حسينصدا                     ورغـ أف  سقوط نظامي "
                                                                                   إيراف المباشرة إال أف  ىذا المتغير ال يبرر القبوؿ بالمخاطر والتيديدات التي شكميا عمى 

     ً      , خاصة  أف  «Geostrategic»ستراتيجية  -النظاـ اإليراني وعمى أمف ومصالح إيراف الجيو
و النظاـ اإليراني لضغوط وتحديات داخمية كبيرة, ىذه التطورات جاءت في وقت يتعرض في

فيناؾ حالة مف عدـ الرضا عمى الوضعيف االقتصادي واالجتماعي داخؿ إيراف, إضافة إلى 
والبطالة وانتشار الفساد األخالقي واإلداري واالقتصادي التي  المرأةو حقوؽ اإلنساف  اتممف

ً    فضال  عف          ً                 تشكؿ ىاجسا  لمنظاـ اإليراني, , األكراد, األحوازييف) لشعوب الغير فارسيةامطالبة    
, واشتداد ٔبحقوقيا الكاممة البختيارييف( ,الجنوبية, تركمف صحراء أتراؾ, أذربيجاف البموش,

المعارضة اإليرانية التي تطالب باعتماد دبموماسية فاعمة مف أجؿ إصالح العالقات مع 
ف حرب عمى إيراف بفرص جديدة لمتعاوف الواليات المتحدة واستبداؿ التيديد األمريكي بش

طالؽ الحريات                                                                                األمني واالقتصادي بيف البمديف, إضافة إلى المطالبة باإلصالح الداخمي وا 
 .ٕالعامة والتحرر مف القيود التي فرضيا رجاؿ الديف المحافظوف واتباعيـ

ة سياستيا ( قررت إيراف مواصم              ً المدعـو خارجيا  ومع الشعور بالضغط الخارجي والداخمي )
التي تتعارض بوضوح مع االنتشار األمريكي في المنطقة ومع المصالح األمريكية في الدوؿ 

                                                           
, دراسة منشورة دراسة حوؿ الممؼ النووي اإليراني وتداعياتو, النووي اإليراني والتحديات الكبرى, حسف راضي -ٔ

 . ٕٙٓٓ/ٛ/ٔاإللكتروني بتاريخ  شبكة البصرةعمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ موقع 
 .ٕٗٗيراف والقنبمة النووية والطموحات اإلمبراطورية, مرجع سبؽ ذكره, ص نزار عبد القادر, إ -ٕ
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                                                             ً                 ضرورة االستفادة مف درس الحرب األمريكية عمى العراؽ الذي كاف مصنفا  مف بيف دوؿ      -ٖ
                                                              حيث أف  ىناؾ فرضية تقوؿ أن و لو امتمؾ العراؽ السالح النووي لما  «محور الشر »

                                       وتضيؼ الفرضية أف  البرىاف عمى ذلؾ نجده  ,تحدة عمى مياجمتوأقدمت الواليات الم
                              ً       ولـ تياجميا الواليات المتحدة ظنا  منيا  "محور الشر"في كوريا الشمالية التي صنفت في 

                                                بأن يا تمتمؾ قوة رادعة بما فييا السالح النووي . 

تغيير قواعد المعبة                                                                ترى إيراف أف  امتالكيا لمسالح النووي يشكؿ معادلة جديدة قادرة عمى -ٗ
الماضي مف خالؿ بناء  دامجأفي مسألة أمف الخميج وجنوبي غربي آسيا واستعادة 

 حديثة عمى أنقاض اإلمبراطورية الفارسية القديمة. إمبراطورية

                                             ً                        ترى إيراف أف  امتالكيا لمسالح النووي سيشكؿ رادعا  ضد التيديدات األمريكية  -٘
ة ومحاوالت بعض الدوؿ الغربية وعمى رأسيا الواليات واإلسرائيمية بضرب منشآتيا النووي

                                 ً                           ً                   المتحدة تغيير النظاـ اإليراني, خاصة  وأف  إيراف باتت تدرؾ تماما  بأن يا ربما تكوف 
اليدؼ القادـ لمواليات المتحدة بعد احتالؿ العراؽ وقبمو أفغانستاف في ظؿ االستراتيجية 

حداث الحادي عشر مف أيموؿ/سبتمبر األمريكية الجديدة التي تأسست عمى خمفية أ
ن ما أيضا  مف خالؿ ٕٔٓٓ                                                        ً         , ليس مف خالؿ عد ىا إحدى الدوؿ المارقة فحسب, وا 
ستراتيجي الحالي في بيئتيا اإلقميمية حيث أصبحت بيف فكي كماشة  -الجيو وضعيا

ف تحكـ قبضتيا القوات األمريكية الكثيفة االنتشار والتسمح في كؿ مف العراؽ وأفغانستا
ً                                                        بعد احتالليما, فضال  عف القواعد العسكرية األمريكية المنتشرة في قطر والبحريف                  
والكويت والمممكة العربية السعودية وفي مياه الخميج وكذلؾ في القواعد األمريكية 
                                                         ً                    الموجودة  في عدد مف دوؿ آسيا الوسطى, ومف ىنا فقد بدا واضحا  أف  استخداـ القوة 

                             ً                        ً  ات المتحدة ضد إيراف أصبح خيارا  غير مستبعد الوقوع, خاصة  العسكرية مف قبؿ الوالي
الذي يركز عمى نشر الديمقراطية  «الشرؽ األوسط الكبير »في ضوء ما يسمى بمشروع 

يجاد  نياء تسمط القوى السياسية الدكتاتورية فييا, وا                                                                                    وحقوؽ اإلنساف ومحاربة اإلرىاب وا 
األمريكية في المنطقة, ويدخؿ ضمف بدائؿ عف تمؾ األنظمة تكوف موالية لمسياسات 

 التعايش السممي مع إسرائيؿ وىو ما ترفضو القيادة اإليرانية. –ذلؾ بالطبع 

شعور إيراف بالقمؽ مف مستوى التسميح المتطور الذي وصمت إليو دوؿ مجمس التعاوف  -ٙ
الخميجي مف خالؿ حصوليا عمى كميات كبيرة مف األسمحة التقميدية الغربية الحديثة, 
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ً                                                                       ضال  عف الضمانات األمنية التي توصمت إلييا ىذه الدوؿ بموجب االتفاقيات األمنية ف  
مع الواليات المتحدة التي قممت مف إمكانية قياـ إيراف بممارسة ضغوط سياسية أو 

 .ٔعسكرية عمى ىذه الدوؿ

                              ً       ً                                    باإلضافة إلى ذلؾ فإف  ىناؾ تيارا  متشددا  داخؿ إيراف يطالب الحكومة اإليرانية  -ٚ
يقاؼ تعاونيا مع الوكالة الدولية باال                                                                              نسحاب مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية وا 

                           ً      ً                              ً             لمطاقة الذرية, وأف تطور سالحا  نوويا  في أسرع وقت ممكف وذلؾ استنادا  إلى عدد مف 
المتغيرات الدولية أىميا : الموقؼ العدائي الذي يتبناه المجتمع الدولي إزاء إيراف والبيئة 

, ولما توفره ىذه األسمحة مف رادع مثالي في لمضطربة التي تعيش فييا إيرافة ااإلقميمي
 ٖٕٓٓمواجية التيديدات األمريكية واإلسرائيمية التي زادت بعد احتالؿ العراؽ العاـ 

ومف شأف ىذه األسمحة أف تساعد إيراف في الحفاظ عمى سالمة أراضييا وصيانة أمنيا 
 .  ٕودعـ مكانتيا اإلقميمية والدولية

                                                            أف  امتالؾ إيراف لألسمحة النووية سيحمؿ دالالت عمى درجة كبيرة مف فترى إسرائيؿ  أما
أوليا: إمكانية تشكؿ وضع جديد لممرة األولى منذ قياـ دولة إسرائيؿ  ,األىمية بالنسبة ليا
                                                          قدرة كبيرة عمى إلحاؽ األذى بيا؛ غير أف  الكثير مف المحمميف  «عدوة »تمتمؾ فيو دولة 

إلسرائيمييف يشككوف في استخداـ إيراف قدرات نووية ضد إسرائيؿ عمى الرغـ مف موقؼ ا
                                                     ويرى بعض المحمميف اإلسرائيمييف أف  ىناؾ ثالثة أسباب مف  .النظاـ اإليراني المبدئي منيا

 :شأنيا تخفيؼ وطأة ىذا التيديد
ووية ىو سعييا المتالؾ                                                  : إف  الدافع األساسي لتطمع إيراف إلى امتالؾ أسمحة نالسبب األول
                                                                         دفاعية في المستقبؿ, ويبدو أف  قرار إيراف منذ البداية بتطوير قدرات عسكرية  –قوة ردعية 

            ً                                           ً                 نووية كاف ردا  عمى امتالؾ العراؽ ألسمحة الدمار الشامؿ خصوصا  في ضوء الضربات 
, وبعد حرب المؤلمة التي تمقتيا إيراف خالؿ الحرب مع العراؽ في ثمانينيات القرف الماضي

الخميج الثانية وتدمير أسمحة الدمار الشامؿ العراقية وما تبعو مف ضعؼ القوة العسكرية 
                                                                                  العراقية فإف  محاوالت النظاـ اإليراني امتالؾ أسمحة نووية تتجمى دوافعيا في الحاجة إلى 

                                                           
 .ٙٛ -٘ٛياض الراوي, مرجع سبؽ ذكره, ص ر  -ٔ

مرجع  ,البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"أحمد إبراىيـ محمود,  -ٕ
 .ٕٕص ,سبؽ ذكره
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سرائيؿ ومنعيما مف است خداـ أية                                                                            امتالؾ قوة ردعية في مواجية الواليات المتحدة األمريكية وا 
 .استراتيجية ضد إيرافقدرات 

                      ً                        فإيراف حذرة ومتيقظة جدا  مف ضعفيا العسكري إزاء  ,: فيو الردع األمريكيأما السبب الثاني
ا, وكذلؾ قمؽ إيراف مف العالقة مالواليات المتحدة وتتجنب أي سيناريو لممواجية العسكرية بيني

 فتيا بالتزامات اإلدارة األمريكية بأمفاالستراتيجية بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة ومعر 
                                                                                      إسرائيؿ, وتدرؾ إيراف بأف  أي ىجـو نووي عمى إسرائيؿ قد يترتب عميو ردة فعؿ أمريكية قوية 

                                                             ً     وخطيرة السيما أف  اإلدارة األمريكية قد أوضحت ذلؾ بشكؿ صريح مرارا  .  
اء تغيير في نظاـ الحكـ في ويتمثؿ في إمكانية إجر  ,: فيتصؿ بالمدى البعيدأما السبب الثالث

إيراف وظيور نظاـ حكـ معتدؿ لديو االستعداد إلجراء حوار مستمر مع الواليات المتحدة 
ذا ما حدث ذلؾ فإف  امتالؾ إيراف ألسمحة النووية سيصبح أقؿ                   ً                                                             وربما إسرائيؿ أيضا , وا 

 .   ٔ      ً تيديدا  
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                           
, مف كتاب " إسرائيؿ والمشروع النووي الخيار العسكري –كبح جماح التيديد النووي اإليراني , إفرايـ كاـ -ٔ
 .ٙٓٔ ص مرجع سبؽ ذكره , ,يراني"اإل
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ذاؾفرعذاؾثاؾثذ

ذذاإلقراـيذؾلربـاؿجذاؾنوويذاؾدواػعذاالؼتصادقةذ

ذ

ُ                                                                                      ي رك ز المسؤولوف اإليرانيوف في تبريرىـ لدوافع وأىداؼ البرنامج النووي اإليراني عمى األبعاد 
النووي يرمي إلى  يابرنامج                                                        االقتصادية لو, حيث تذىب تقديرات الحكومة اإليرانية إلى أف  

ز اكيا مف الغلتخفيض استيال النووية المفاعالتالكيربائية بواسطة  الطاقة% مف ٕٓتأميف 
                                                                            السيما أف  الزيادة السكانية العالية وخطط التنمية االقتصادية سوؼ تزيد مف معدالت والنفط, 

                                                                                استيالؾ الطاقة في إيراف, وتشير الحكومة اإليرانية إلى أن يا ال تسعى فقط إلى الحد مف 
تيا القومية نسب الزيادة في استيالؾ الطاقة؛ بؿ تسعى إلى خفض النسب الحالية لتوفير ثرو 

مف النفط والغاز وتوجيييما نحو التصدير مف أجؿ الحصوؿ عمى العائدات المالية السيما 
في ظؿ التآكؿ المتزايد في القدرات التصديرية اإليرانية مف النفط بسبب العقوبات المفروضة 

ية في عمى إيراف, والتي أدت إلى منعيا مف زيادة قدراتيا االستخراجية واإلنتاجية والتصدير 
 . ٔمجاؿ النفط والغاز الطبيعي

ً        فضال  عف ذلؾ                                                                بعض المحميف السياسييف اإليرانييف عمى أف  خطط إيراف إلنتاج الطاقة  يشدد   
شراء لالقومية خالؿ فترة حكـ الشاه  وتيامف ثر   ً ا  كبير      ً قدرا  أنفقت                            النووية تنبع مف أف  الدولة 

                                      وأن و مف الواجب عمى الحكومات اإليرانية  المفاعالت النووية بيدؼ توفير الطاقة الكيربائية
يرى  ومع ذلؾ. ٕالمتعاقبة استكماؿ البنية التحتية النووية لتوليد الطاقة الكيربائية النووية

فالمفاعالت سوؼ تكمؼ  ,ٖمنطقيةاألىداؼ المشار إلييا ال تبدو     ف  العديد مف المحمميف أ
لدولة  االقتصاديةات فائدة كبيرة مف الناحية , وىي ليست ذٔمميارات الدوالرات بالعممة الصعبة

مف النفط والغاز الطبيعي يمكف استخدامو لتوليد الكيرباء   ً ا  ضخم                  ً يراف تمتمؾ مخزونا  إمثؿ 
إيراف ركزت إنشاء                                            % مف تكمفة الكيرباء النووية, عالوة عمى أف   ٕٓ-ٛٔبتكمفة ال تتعدى 

                                                           
1
-Jalil Roshandel, op.cit ,pp151-152. 

البرنامج النووي اإليراني, آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد, مرجع أحمد إبراىيـ محمود,  -ٕ
 .ٗٔص ,سبؽ ذكره

 مرجع سبؽ ذكره. ,إبراىيـ غالي -ٖ

                   ً           وألمانيا وروسيا الحقا  العتبارات  إيرافعدة مرات بسبب الخالفات بيف تـ إيقاؼ العمؿ بمحطة بوشير النووية  -ٔ
 بشأف التكمفة اإلجمالية لممشروع وطرؽ السداد ومواعيد الدفع . مالية
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عف المدف اإليرانية والمنشآت      ً عيدا  مفاعالتيا النووية في منطقة واحدة جنوب البالد ب
الصناعية في شماؿ البالد, وىو ما يقمؿ إمكانية االستفادة مف ىذه المفاعالت في توليد 

لممدف والمصانع اإليرانية, لذلؾ يخمص التيار األوسع  الطاقة لخدمة االحتياجات االستيالكية
دوافع عسكرية سرية وراء البرنامج                                                     مف الساسة والباحثيف واإلعالمييف في الغرب إلى أف  ىناؾ 

 .ٔالنووي اإليراني
ً                                                          ويقدـ ما سبؽ تفسيرا  أكثر تكامال  لدوافع السموؾ النووي اإليراني طيمة العقود الماضية, إذ لـ             ً                  
تكف ىناؾ جدوى اقتصادية حقيقية لمنفقات اليائمة التي أىدرتيا إيراف في المجاؿ النووي إذا 

                                                  جاؿ المدني السممي, في حيف أف  المسألة تصبح مفيومة كانت ىذه المسألة تندرج في الم
ومبررة بدرجة أكبر إذا كاف اليدؼ مف ىذا البرنامج ىو امتالؾ قدرة كامنة إلنتاج السالح 
                            ً                                                          النووي, لكف بدوف إنتاجو فعميا  بحيث تصبح إيراف مالكة بالفعؿ لقدرات صنع القنبمة النووية 

 . ٕتتطمب مف إيراف االنتقاؿ إلى مرحمة اإلنتاج الفعميمع إيقاؼ التنفيذ لحيف حدوث متغيرات 
                                                                                    أما الواليات المتحدة فتعترض عمى البرنامج النووي اإليراني بحجة أف  إيراف لدييا احتياطي 
كبير مف النفط والغاز الطبيعي المذيف يمكف االعتماد عمييما في الحصوؿ عمى الطاقة 

ً                الكيربائية إف كانت فعال  ىي اليدؼ الرئي                       َ                       س لبرنامجيا النووي؛ بيد  أف  إيراف ترى في ىذه                      
                                                                                    الحجة غير واقعية معممة تصورىا ىذا عمى أساس أف  ىناؾ العديد مف الدوؿ الغنية بالموارد 

( تعتمداف وكالىما منتج لمنفطمثؿ النفط والغاز( ومنيا بريطانيا وروسيا )الييدروكاربونية )
ً     ف حاجتيما في مجاؿ الطاقة؛ بينما نجد أف  كال  مف عمى الطاقة النووية لتمبية جزء ميـ م                                          

َ     فرنسا والياباف والعديد مف الدوؿ األخرى التي ال تمتمؾ مثؿ ىذه االحتياطات لـ تتخؿ  عف                                                                             
الطاقة النووية لتعتمد عمى النفط والغاز الذي يمكف استيراده مف الخارج بالرغـ مف قدرتيا 

 .ٔعمى تحمؿ ذلؾ
مميار  4ٜٕٙٛلخاـ مقداره                         ً      ً            فإف  إيراف تمتمؾ احتياطيا  مثبتا  مف النفط ا    ً                  ووفقا  لممصادر الغربية 

% مف االحتياطي النفطي  4ٜٖ( وىذا الرقـ يشكؿ ٜٜٗٔحسب تخمينات العاـ برميؿ )

                                                           
, مرجع "آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"البرنامج النووي اإليراني, أحمد إبراىيـ محمود,  -ٔ

 .٘ٔص ,سبؽ ذكره

                           .ٕٗجع السابؽ, ص المر  -ٕ
1
-Mohammad Sahimi, op.cit.  
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سنة قادمة, بينما تشير المصادر  ٕٚ          ُ                                 العالمي, وي خمف أف  ىذا االحتياطي سيستمر نحو 
تريميوف متر مكعب,  ٖٚمف مادة الغاز يصؿ إلى نحو                                نفسيا إلى أف  االحتياطي اإليراني 

وىي بذلؾ تعد الدولة الثانية عمى المستوى العالمي بعد روسيا, وكانت إيراف قد أعمنت في 
, أما المسؤوليف اإليرانييف فيشككوف ٔأكثر مف مناسبة عف أرقاـ أخرى أكبر بكثير مما تقدـ

       ف أن و لالحتياطي النفطي اإليراني ويرو  راضيباألرقاـ الغربية التي تتحدث عف العمر االفت
سنة قادمة وىذا الرقـ يتناقض مع التقديرات الغربية التي حددت ذلؾ بنحو  ٚٗسيدـو لمدة 

" أماـ البرلماف ىاشمي رفسنجانيعمي أكبر " سنة وما أعمنو الرئيس اإليراني األسبؽ ٕٚ
مميار برميؿ  ٖٜياطي بالده يتجاوز           مف أف  احت ٜٜٙٔاإليراني في األوؿ مف حزيراف/يونيو 
سنة, مما يتطمب مف إيراف أف تبحث عف مصادر  ٓ٘ٔ                              وأف  ذلؾ االحتياطي لف ينضب قبؿ 

 .ٕبديمة لمطاقة بينيا الطاقة النووية
                                                                        أن و إذا كانت إيراف ترى أف  كؿ ما يقاؿ بصدد وجود نوايا سرية لدييا تتعمؽ  الخالصة

يدؼ لمحصوؿ عمى السالح النووي ما ىو إال ادعاءات تطمقيا                            ببرنامجيا النووي عمى أن و ي
                                                                                    إسرائيؿ, فإف  عمييا أف تثبت لممجتمع الدولي مف خالؿ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية صحة 
                         ً                                                            وواقعية مبرراتيا ىذه عمميا , السيما وأف  الوكالة الدولية ال تزاؿ تشكؾ في حقيقة البرنامج 

                                                           مت إليو مف خالؿ عمميات التفتيش؛ بينما ترى إيراف أف  الوكالة النووي اإليراني بسبب ما توص
                   ً                                          الدولية تواجو ضغوطا  أمريكية مف أجؿ حمميا عمى إلحاؽ األذى بيا.

                                                                                       إف  ما يمكف استنتاجو مما سبؽ أف  إليراف مبرراتيا التي تبدو منطقية ومقبولة كونيا تنبع مف 
  ً                                        ديا  طالما ال يتعارض ذلؾ مع القانوف الدولي,                                     ً     إرادتيا ومصمحتيا الوطنية, وىي تظؿ حقا  سيا

                                                                  ً                وبشكؿ خاص ما يتعمؽ بمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية؛ بيد أف  شكوكا  يمكف أف تتولد 
لدى مف ييتـ بيذا الموضوع حوؿ النوايا الحقيقية لمبرنامج النووي اإليراني ومنبع ىذه 

لتاريخية واأليديولوجية لممجتمع اإليراني,              ً                                الشكوؾ, داخميا  تأتي ليس فقط عمى وقع الخمفية ا
ن ما  ذمف خالؿ طبيعة وتفاصيؿ ىذا البرنامج.  -   ً  أيضا   –        وا 

                                                           
           ً  تريميوف مترا   ٕٓٚ                                              أف  احتياطيا المثبت مف الغاز الطبيعي يبمغ نحو  ٕٕٓٓأعمنت إيراف في أواخر عاـ  -ٔ

            .Country Analysis Brife, Report, April 2003 , www.Eia.dov.gov,Iran :انظر ,     ً مكعبا  
              

 .ٔٛٔرياض الراوي, مرجع سبؽ ذكره, ص  -ٕ

http://www.eia.dov.gov,iran/
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 الفصل الثاني 

 ي وراناإلدارة الدولية ألزمة الربنامج النووي اإل

 املستقبلودينارووهات 

 

  ي يثير ردود أفعاؿ متباينة لدى العديد مف األطراؼ اإلقميمية يراناليزاؿ البرنامج النووي اإل
                                                                          ً  والدولية، وعمى رأسيا الواليات المتحدة، إضافة إلى دوؿ منطقة الشرؽ األوسط عموما  

إلى تمكيف ية يران         ً                                                   خميج خصوصا ، مف الذيف يتخوفوف أف يؤدي تطوير القدرة النووية اإلوال
                        ً                                     النووي، في حيف أف  كثيرا  مف الدوؿ الغربية األخرى أخذت بتقارير مف إنتاج السبلح إيراف

                                                                                         الوكالة الدولية لمطاقة الذرية التي أشارت إلى أف  جوالت التفتيش التي قاـ بيا مفتشو الوكالة 
لمعاىدة عدـ االنتشار النووي أو إنتاجيا  إيرافلـ تكشؼ عف وجود أي انتياؾ مف جانب 

 .1لؤلسمحة النووية
وفي الوقت نفسو برزت العديد مف المؤشرات عمى إمكانية إقداـ الواليات المتحدة أو إسرائيؿ 

كزت الخطط ية؛ وفي المقابؿ ر يران       ً                                      ييما معا  عمى توجيو ضربة ضد المنشآت النووية اإلتأو كم
عمى التحسب الحتماالت وقوع مواجية عسكرية مع الواليات المتحدة،  يةيرانالعسكرية اإل

يمكف أف تصبح اليدؼ الثاني لمواليات المتحدة في الخميج بعد  إيراف                     واضعة نصب عينييا أف  
 . 2والثالثة االنتياء مف تدمير القوة العسكرية العراقية في حرب الخميج الثانية

ية فرغـ اتفاقيا مف حيث المبدأ عمى ضرورة يرانالقوى الدولية واإلقميمية المعنية باألزمة اإل ّ   أم ا 
،  إيرافالتزاـ  بمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية، السيما وقؼ عمميات تخصيب اليورانيـو

ولية،                                                                               إال أن يا تباينت في إدارتيا لؤلزمة بحكـ اختبلؼ تصوراتيا بشأف سبؿ إدارة األزمات الد
                                                           

ّ                                                نص ت معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية عمى حؽ الدوؿ -1               ، غير أف  ىذا في االستفادة مف الطاقة النووية  
معينة مرتبطة بتقنيات معينة، وال تحدد المعاىدة أي تقنية بعينيا يحؽ لمدوؿ         ُ                    ً الحؽ ال ي ذكر بشكؿ مفصؿ حقوقا  

                                                                           ليا؛ لذلؾ فإف  مثؿ ىذه التفاصيؿ الدقيقة خاضعة لمتفاوض والمعايير والممارسات  الممتزمة بيا امتبلكيا أو ال يحؽ
     كذلؾ شأف موادىا ) وال سيما                                     ً                                      الناشئة، غير أف  المعاىدة واضحة تماما  فيما يتعمؽ بالغاية المنشودة منيا، و 

                                                                                             ( التي تنص  عمى أن و في حاؿ سعت دولة ما إلى تطبيؽ التقنية أو المعرفة النووية ألغراض غير سممية 2المادة 
معاىدة، وىذا ما         ُ                                                                               ً    فإن يا ت بطؿ بذلؾ حقيا في امتبلؾ التقنية النووية ىذا في حاؿ كانت تمؾ الدولة غير نووية وفقا  لم

 .55ص  مرجع سبؽ ذكره،جورج بير كوفيتش،  :انظر، إيراف ينطبؽ عمى
 ذكره.، مرجع سبؽ افع العسكرية والتطبيقات السمميةي بيف الدو يرانأحمد إبراىيـ محمود، البرنامج النووي اإل -2
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النووي، وتبايف مصالحيا واختبلؼ عبلقاتيا  وفي القمب منيا األزمات المتعمقة بمنع االنتشار
      ً                                    ي واحدا  مف أىـ المواضيع الساخنة التي حازت يران ُ                        وي عتبر البرنامج النووي اإل .1إيرافمع 

   ً  حادا                                                                               ً عمى اىتماـ المجتمع الدولي خبلؿ السنوات األخيرة، وما يزاؿ ىذا البرنامج يثير جدال  
                                        ً               ً                       حوؿ طبيعة الدوافع واألىداؼ التي تحركو خاصة ؛ ألف  ىناؾ عددا  مف المواضيع السياسية 
الضاغطة التي دخمت كعامؿ مؤثر وفعاؿ بشكؿ أو بآخر في ىذا الممؼ، مثؿ: موضوع 

سرائيؿ ومجموعة مف الدوؿ الغربية تتيـ   إيراف                                                                                  األمف في العراؽ: فالواليات المتحدة األمريكية وا 
                                                                               ن يا تسعى إلى امتبلؾ السبلح النووي بعد إعبلف األخيرة عف نجاحيا في تخصيب اليورانيـو بأ

                            يوف عمى أف  برنامجيـ النووي يران، في حيف يصر المسؤولوف اإل2ودخوليا النادي النووي
يندرج فقط في إطار االستخدامات السممية لمطاقة النووية في حدود ما تسمح بو معاىدة عدـ 

، أما بعض المراقبيف في المحيط العربي واإلقميمي 1968ألسمحة النووية لعاـ انتشار ا
ليست فقيرة في مجاؿ الطاقة،  إيراف          ي ذلؾ أف  يرانفينظروف بعيف الشؾ تجاه الممؼ النووي اإل

تسعى المتبلؾ أسرار الصناعة النووية، أما بالنسبة لموكالة الدولية فبل  إيراف                 ويعتقد ىؤالء بأف  
بسبب فشميا في التعاوف الكامؿ مع المفتشيف الدولييف الذيف  إيرافتوجو المـو إلى تزاؿ 

 .                                                                    يحاولوف التأك د مف التزاميا بتعيداتيا بشأف عدـ انتشار األسمحة النووية
الوكالة الدولية من قبل  أزمة البرنامج النووي اإليرانيفي ىذا الفصل إدارة  سنعالجلذلك 

في األزمة منو, ودور األطراف الدولية األخرى في إدارة  األول المبحثفي  لمطاقة الذرية
تداعيات البرنامج النووي اإليراني عمى منطقة الشرق األوسط , و المبحث الثاني

 .منو المبحث الثالثفي  وسيناريوىات المستقبل
 
 
 

                                                           
رجع م ،ي " آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "يرانأحمد إبراىيـ محمود، البرنامج النووي اإل -1

 .189-188ص ، سبؽ ذكره
في تخصيب اليورانيـو  إيرافعف نجاح     ً  رسميا   11/4/2556ي محمود أحمدي نجاد بتاريخ يرانأعمف الرئيس اإل -2

 % وأعمف بناء عمى ذلؾ دخوؿ ببلده لمنادي النووي .3,5بنسبة 
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 املبحث األول

  يورانالوكالة الدولية للطاقة الذروة وإدارة أزمة الربنامج النووي اإل

 

تشجيع  يقتصر عمىكاف دورىا ، 19571الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عاـ  منذ إنشاء
االستخدامات السممية لمطاقة النووية، وضماف عدـ تحوؿ تمؾ النشاطات إلى اتجاىات 

  ار األسمحة النووية بعد اإلشراؼ عمى التزاـ الدوؿ بتطبيؽ معاىدة منع انتشو عسكرية، 
بحكـ تحولت الوكالة إلى العب شرس العشريف بداية تسعينيات القرف  منذ          ؛ إال أن و إقرارىا

، وأصبحت أحد األطراؼ األساسية في عمى الساحة العالميةالظروؼ والمتغيرات التي طرأت 
التعامؿ مع مشكمة الطموحات النووية العسكرية لكوريا الشمالية، كما تحولت إلى فاعؿ أساس 

                    ً  ، ثـ  بدأت تمارس دورا  1998لعراقية خبلؿ فترة ما بعد عاـ في مشكمة النشاطات النووية ا
 يراف                                ً   ي، إلى الحد الذى أصدرت فيو إنذارا  إليران    ً                                   رئيسا  في إدارة مشكمة البرنامج النووي اإل

بالكشؼ عما لدييا قبؿ تاريخ محدد، كما عممت عمى فرض البروتوكوؿ اإلضافي كأساس 
عاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية، وبدا وكأف لنظاـ ضماناتيا عمى الدوؿ األعضاء في م

قد أتاحت الظروؼ الدولية التي سادت ف .2          ً        ً      ً                    ىناؾ اتجاىا  إكراىيا  واضحا  يسيطر عمى توجياتيا
بعد بعد حرب الخميج الثانية لموكالة الدولية أف تعيد اكتشاؼ قدراتيا وصبلحياتيا مف جديد، 

: عندما 1991األولى عام  التسعينيات: تعرضت الوكالة مرتيف لحرج شديد في بداية أف
                                                           ً                    أعمنت أن و ال توجد نشاطات نووية عسكرية لدى العراؽ لتكتشؼ الحقا  مف خبلؿ إفادة عالـ 

برنامج نووي عسكري ىائؿ الحجـ خطط إلقامة                                           نووي عراقي منشؽ أف  النظاـ العراقي السابؽ 
 مميارات دوالر. 15بتكمفة 

                                                           
 1974أيار/مايو  15وبتاريخ  ،ى الوكالة الدولية لمطاقة الذريةإل إيرافانضمت  1975شباط/فبراير  2بتاريخ  -1

خبلؿ االجتماع السنوي لمجمعية  إيراف                                                                     وق عت معيا اتفاقية الضمانات الشاممة، وىي السنة ذاتيا التي تقدمت فييا 
العامة لؤلمـ المتحدة بمقترح لجعؿ منطقة الشرؽ األوسط منطقة خالية مف األسمحة النووية، وكانت أولى الزيارات 

قد  -بشكؿ منتظـ  -ية، والتي تواصمت فيما بعد يرانلوكالة الدولية إلى المنشآت النووية اإلالتي قاـ بيا مفتشو ا
ً                                    بناء  عمى دعوة مف منظمة الطاقة الذرية اإل 1992بدأت في العاـ   :انظرية ، يران   

Eric Arnett, Iran is not Iraq, Bulletin of the Atomic Scientists ,Vol 54 ,No 1 January - 

February 1998. 
محمد عبد السبلـ، أداء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ظؿ ) إدارة البرادعي (، مركز األىراـ لمدراسات  -2

 .2553، تشريف الثاني/نوفمبر 157تيجي، المجمد التاسع، العدد ممؼ األىراـ االسترا ،االستراتيجيةالسياسية و 
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لت عمى استحياء استخداـ صبلحيات نائمة لتفتيش منشآت عندما حاو  :1991والثانية عام 
مفاعؿ يونجبيوف( حيث توجد شكوؾ حوؿ امتبلكيا نشاطات محظورة، نووية كورية شمالية )
قرارىا الشيير باالنسحاب مف معاىدة عدـ االنتشار عمى  "بيونغ يانغ" مما أدى إلى اتخاذ 

وقد بدأ المسؤولوف في  تسير بتمؾ الصورة ...!              ً                            نحو خمؽ اتجاىا  داخؿ الوكالة بأف  األمور لف
الوكالة يشعروف بمدى ما يمكف أف تصؿ إليو قدراتيـ المينية عندما أتيحت ليـ الفرصة 

 687                                             ً                              لممارسة أعماؿ تفتيش حقيقية داخؿ العراؽ استنادا  إلى قرار وقؼ إطبلؽ النار رقـ 
عمؿ في أي زماف وأي مكاف، ، والذي كاف يتيح ليـ ال1991عاـ  الصادر عف مجمس األمف

د عمى                                                ضرورية؛ لكف المشكمة أف  ما قاموا بو لـ يكف يستن                               لؾ باستخداـ أي ة أساليب يرونياوذ
ن ما يعتمد أساسا  عمى استخبارات الدوؿ، إضافة إلى  معموماتيـ أو نظـ ضماناتيـ                           ً                                 الخاصة؛ وا 

يات المتحدة في حالة عدـ وجود تيديدات عسكرية تجاه العراؽ مف جانب مجمس األمف والوال
 .1تعاونو معيا

ف تمارس سمطات كبيرة                                                                    خبلؿ السنوات األخيرة ات ضح لموكالة الدولية لمطاقة الذرية أن يا يمكف أ
مى القياـ بو مف جديد، فالظروؼ الدولية تتيح ليا أف تقـو بما لـ تكف قادرة ع في ظؿ عالـ

                           ً              باستخداـ ىذه السمطات استنادا  إلى التفتيش  -وبدعـ أمريكي قوي -الوكالة  قبؿ؛ ولذلؾ بدأت
                                               ً                            الخاص والبروتوكوؿ اإلضافي وقرارات مجمس األمف مثيرة  عمى نطاؽ واسع مسألة تسييس 
                                                                                       عمميا، إال أف  الواقع يشير إلى أف  الوكالة الدولية قد بدأت بالفعؿ في االتجاه نحو استخداـ 

                          ّ              أقاليـ العالـ المختمفة ووظ فت ىذه األدوات أساليب إكراىية في إدارة المشكبلت النووية في 
واألساليب بحسب ما تتيحو ليا الظروؼ الدولية السائدة، كما تجاوبت مع الضغوط األمريكية 
في بعض الحاالت بحكـ تمكف الواليات المتحدة مف التأثير عمى قرارات مجمس المحافظيف 

اضحة باستخداـ األساليب المتاحة فقط التابع ليا؛ لكف الحدود بالنسبة لموكالة الدولية ظمت و 
وبشكؿ منضبط، وقد عمدت إدارة الوكالة إلى التحرؾ باستمرار نحو الدوؿ المستيدفة بغرض 

 توضيح الصورة لممسؤوليف فييا والتوصؿ إلى تفاىمات حوؿ المصادر المحتممة لممشكبلت.
الوكالة الدولية تعاممت                                ية يرى الكثير مف المحمميف أف  يرانوعمى صعيد القضية النووية اإل

مف  إيرافمعيا برؤية سياسية رفيعة شديدة االنضباط وليس عبر توجو عقابي، فما قامت بو 

                                                           
 .ذكره سبؽ مرجع (، البرادعي إدارة ) ظؿ في يةالذر  اقةلمط الدولية الوكالة أداء ،السبلـ عبد محمد -1
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                                                                                  ً  اختراؽ اللتزاماتيا الخاصة بمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية كاف يستوجب التوجو مباشرة  
يب                   ً                                           إلى مجمس األمف خصوصا  ما يتصؿ بالحصوؿ عمى وقود نووي وبرنامج تخص

؛ إال أن يا ظمت تدفع في اتجاه التعامؿ مع  عبر اتصاالت مستمرة وقرارات  إيراف                                                  اليورانيـو
طواؿ الوقت؛  يرافصارمة تعبر عف حجـ المشكمة دوف تصعيدىا مع إتاحة خيارات مختمفة إل

لكف ليس إلى ماال نياية ... وكانت التصريحات الصادرة عف إدارة الوكالة تحاوؿ توضيح 
 -أو الواليات المتحدة  إيراف -                             ً      ً         مى ماىي عميو دوف أف تقدـ مبررا  معقوال  ألي طرؼ الصورة ع

 .1الستخداميا في إدارة صراعو مع الطرؼ اآلخر
     فإف  معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية مف  (1لممادة الرابعة )ؼ                         ً  وتجدر اإلشارة إلى أن و وفقا  

نتاج في  -حيث المبدأ  مف – وغير القابؿ لمتصرؼ الحؽ الكامؿ يرافإل                   إنماء بحث وا 
     ً           ، خاصة  أن يا مف المدنيتطوير برنامجيا النووي و  ؤلغراض السمميةلواستخداـ الطاقة النووية 

البمداف المتطورة مساعدتيا  بؿ يتوجب عمى؛ نتشاراالأوائؿ الدوؿ المصدقة عمى معاىدة عدـ 
الدولية لمطاقة الذرية أف تقدـ كافة السممية، ومف واجب الوكالة  النووية صناعتيافي تطوير 

       إال أف   ؛(2/ؼ4ـ) واإلشراؼ عمى منشآتيا النووية التسييبلت الفنية والتكنولوجية المتوافرة ليا
الوكالة وبيف  ياشكؿ محور الخبلؼ الرئيس بينتتخصيب اليورانيـو ب المتعمقة إيراف أنشطة

مف المنشآت النووية وعدـ تبميغ الوكالة  عدد إيرافإضافة إلى إنشاء  ،الدولية لمطاقة الذرية
دخاؿ مواد نووية إلى ىذه المنشآت قبؿ إخضاعيا لرقابة الوكالة الدولية وىو و عف وجودىا،                                                                           ا 

واتفاقية  الواردة في معاىدة عدـ االنتشار إيراف                      ً      ً           ما اعتبرتو الوكالة خرقا  واضحا  اللتزامات 
ىو إنتاج وقود  يابرنامج        أف  ىدؼ  رار عمىباستمتؤكد ف إيرافأما  الضمانات المعقودة معيا.

يورانيـو منخفض التخصيب الستخدامو ألغراض مدنية؛ بينما تعارض الوكالة ىذا السعي 
 .2الثقة والوقوؼ عمى حقيقة األمر المحمـو وتؤكد الحاجة إلى مزيد مف التفتيش لبناء

نووي اإليراني                                                    لمممؼ الوسنحاوؿ في ىذا المبحث تسميط الضوء عمى إدارة الوكالة 
في المطمب األوؿ منو، في حيف سنبحث إدارة الوكالة  قبؿ إحالتو إلى مجمس األمف الدولي

 في المطمب الثاني منو.إحالتو إلى مجمس األمف  ليذا الممؼ بعد
                                                           

 . ذكره سبؽ مرجع (، البرادعي إدارة ) ظؿ في الذرية لمطاقة الدولية الوكالة أداء السبلـ، عبد محمد -1
   ية، الفشؿ في الػحرب مع العراؽ والعزلة أعادا فتح ممؼ الشاهيرانجماؿ حسيف، رؤية روسية لممشكمة النووية اإل -2

 .23/1/2556، تاريخ 11981يدة القبس الكويتية، العدد جر مقالة منشورة في النووي ، 
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 ولاملطلب األ                                         

 من قبل الوكالة الدولية  يورانللملف النووي اإل والقانونية  اإلدارة الفنية

 قبل إحالته إىل جملس األمن الدولي  

  

ية إلى الحفاظ عمى أىـ يرانسعت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية خبلؿ إدارتيا لؤلزمة النووية اإل
       ً          وال حميفا  لمواليات  يراف     ً   ت خصما  إلميزة ليا كمنظمة دولية وىي الحياد والموضوعية، فيي ليس

                                                                                   المتحدة أو العكس، ووظيفتيا تتركز عمى التحقؽ مف أف  الطاقة النووية يتـ استخداميا في 
األغراض السممية وعدـ االنحراؼ نحو االستخدامات العسكرية، كما حرص المدير السابؽ 

و يتصرؼ بأقصى درجات                                    " خبلؿ إدارتو لؤلزمة عمى الظيور بأن  محمد البرادعي لموكالة "
     ً                     ي خاصة  أف  حساسية الموضوع يرانالصبر والحياد والتدرج في التعامؿ مع الممؼ النووي اإل

ي واألمريكي معروفة لمجميع، وتحتاج إلى أقصى درجات يرانوالتوتر بيف الجانبيف اإل
 .  1الدبموماسية اليادئة

                    ية بحكـ أن يا الجية يرانً                    ا  في األزمة النوية اإل                                          ً       لقد لعبت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية دورا  محوري
قد  إيرافي، وىي المكمفة بتحديد ما إذا كانت يرانالتفتيش عمى البرنامج النووي اإل بيا المنوط

انتيكت التزاماتيا بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية أو ال، وليس ىناؾ مف شؾ 
                              ً            ية كاف األوؿ مف نوعو، وزاد كثيرا  مف فاعمية يراناإل                                    في أف  دور الوكالة في األزمة النووية 

                                                                           ً              دور الوكالة في القضايا الدولية المرتبطة بمنع االنتشار النووي بدرجة تفوؽ كثيرا  دورىا أثناء 
عممية إزالة أسمحة الدمار الشامؿ العراقية، ويعود ذلؾ إلى الفارؽ الكبير في دور الوكالة بيف 

                              ً                               وكالة في الحالة العراقية مرتبطا  بتنفيذ قرار مجمس األمف الدولي : حيث كاف دور ال2الحالتيف
الذي كمؼ الوكالة بالقياـ بميمة إزالة البرنامج النووي  1991الصادر في عاـ  687رقـ 

العراقي، وكانت الوكالة ترفع تقاريرىا الدورية بشأف ىذه العممية إلى مجمس األمف وليس إلى 
                ً       ية كاف أوسع نطاقا ، فيي يران                            أف  دور الوكالة في الحالة اإل مجمس محافظي الوكالة؛ في حيف

ية المحظورة، وكانت ترفع تقاريرىا إلى مجمس محافظي الوكالة يرانالتي اكتشفت األنشطة اإل
                                                           

 . 183عدناف حسيف أبو ناصر، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
مرجع  ،ي " آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "يرانأحمد إبراىيـ محمود، البرنامج النووي اإل -2

 .197-196ص ، هسبؽ ذكر 
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                                                    بشأف انتياء انتياكاتيا، أي أف  جميع التفاعبلت الخاصة  إيرافبشأف تطورات التعاوف مع 
 ؿ الوكالة بخبلؼ الحالة العراقية. ية كانت تتـ داخيرانبالحالة اإل

لذلؾ سنحاوؿ في ىذا المطمب تسميط الضوء عمى إدارة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ألزمة 
 6255إلى  2552البرنامج النووي اإليراني خبلؿ السنوات األولى لؤلزمة خبلؿ األعواـ مف 

 كاآلتي :
 الفرع األول 

وة ألزمة الربنامج النووي اإلوراني إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذر 

 . 2003- 2002خالل األعوام 

ية أوؿ مرة أواخر الثمانينيات وأوائؿ يرانأثيرت الشكوؾ الدولية بشأف النشاطات النووية اإل
؛ لكف الشكوؾ تحولت إلى يقيف أثار الذعر في العديد مف العشريفالتسعينيات مف القرف 
                          ً                   التقطت األقمار الصناعية صورا  لمنشآت نووية قيد عندما  2552األوساط الدولية عاـ 
                                       ً      ً               مف قبؿ، ودفعت الوكالة إلى أف تطمؽ تحقيقا  مكثفا  حوؿ البرنامج  إيرافاإلنشاء لـ تعمف عنيا 

منذ  – إيراف                        مة مف الحقائؽ أىميا أف  ي، وقد كشؼ التحقيؽ البلحؽ عف سمسيرانالنووي اإل
ـ الوفاء بالتزاماتيا بوصفيا دولة غير نووية، وكاف دأبت عمى عد – العشريفثمانينيات القرف 

في منشآت  1بتخصيب اليورانيـو وفصؿ البموتونيـو إيرافأكثر االكتشافات إثارة لممخاوؼ قياـ 
 نووية غير معمف عنيا في غياب اتفاقية الضمانات التابعة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية. 

قة الذرية بعشرات الجوالت التفتيشية عمى المواقع ورغـ قياـ مفتشي الوكالة الدولية لمطا
ي لتطوير األسمحة إيران                                                          ية إال أن يـ أخفقوا في العثور عمى أدلة دامغة تتعمؽ ببرنامج يراناإل

ف كانت الوكالة قد أثبتت أف             ً                              قد حصمت سرا  عمى تقنيات لتركيب أجيزة طرد  إيراف                                        النووية، وا 

                                                           
                                                                             ً       ً          موتونيـو : يتـ إنتاجو مف خبلؿ عمميات انشطار اليورانيـو الطبيعي أو المخصب تخصيبا  متدنيا  في ظروؼ الب -1

بطاء                                                                                                 تحت السيطرة ضمف المفاعبلت النووية، وتتضمف ىذه الظروؼ وجود المواد البلزمة لتبريد المفاعؿ، وا 
) وىو ماء عادي  ئؿ التيدئة الماء الثقيؿجسيمات "النيوتروف" التي تنتج عف التفاعؿ أو تيدئتيا ومف أفضؿ وسا

(؛  فيتـ إنتاجو مف خبلؿ معالجة اليورانيـو بالطاقة المشعة في المفاعؿ  239 -أما البموتونيـومعزز بالديوتيريـو
ية يران                   ً                                                         ً                     خبلؿ فترة وجيزة نسبيا ، ومف ثـ  يتـ فصؿ البموتونيـو مف وقود اليورانيـو كيميائيا ، لذلؾ فإف  الخطط اإل

مرجع : جوف سيمبسوف، لتي أثارت المخاوؼ الدولية، انظرمتبلؾ كؿ ىذه التقنيات بطريقة غير شفافة ىي اال
 . 26، ص سبؽ ذكره
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وربما نماذج مف أجيزة الطرد المركزي نفسيا عبر قنوات  ػػػػػمركزي مناسبة لتخصيب اليورانيـو 
كانت في خضـ بناء منشآت تجريبية  إيراف                             ػػػ فإف الوكالة تحققت مف أف  ػػشراء غير نظامية 

عمى إنتاج يورانيـو ذي  –عند الحاجة  –وصناعية لتشغيؿ أجيزة الطرد المركزي القادرة 
 . 1وويةدرجة تخصيب كافية لتكوف أجيزة تفجير ن

 2555أيموؿ/سبتمبر  24ىذه الحقائؽ فرضت عمى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أف تعمف في 
         12                                                        ً         باتفاقية الضمانات ومحاوالتيا عدـ الوفاء بالتزاماتيا، ووفقا  لممادة  إيرافعدـ التزاـ 

             ّ   دولة ما قد أخم ت                                                             ( مف النظاـ األساسي لموكالة فإف  عمى الوكالة عندما تقرر أف  فقرة ج)
بالتزاماتيا أف يقـو مجمس المحافظيف التابع ليا بإخطار جميع األعضاء في الوكالة الدولية 

 .2ومجمس األمف والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بأمر المخالفة
معمومات مفصمة  2552ية قد نشر في آب/أغسطس يرانوكاف المجمس الوطني لممقاومة اإل

سريتيف األولى بالقرب مف مدينة "آراؾ"، وىي عبارة عف مصنع إلنتاج عف منشأتيف نوويتيف 
ُ                 ، والثانية ال تزاؿ قيد اإلنشاء قرب مدينة " نطنز"، والتي ح ددت كمنشأة تقاـ 3المياه الثقيمة                                                       

ية عف يرانتحت األرض لغرض إنتاج الوقود النووي، كما كشؼ المجمس الوطني لممقاومة اإل
ضالعة  -ي يرانالتي تعمؿ كواجية لمبرنامج النووي اإل -ارية وجود عدد مف الشركات التج

كما قامت لجنة مراقبة نووية أمريكية خاصة ، 4بشراء مواد ومعدات خاصة بيذا البرنامج
بإببلغ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في مطمع شير كانوف تدعى معيد العمـو واألمف الدولي 

      نطنز" ً                                    ا  التقطتيا األقمار الصناعية لمنشأتي "                بأن و سيعرض صور  2552األوؿ/ديسمبر 
ية يرانو"آراؾ"، وذلؾ بيدؼ دعـ المزاعـ التي كاف قد أعمف عنيا المجمس الوطني لممقاومة اإل

 .2552في شير آب/أغسطس 

                                                           
1-Report by the Director General, " Implementation of the NPT Safeguards Agreement 

in the Islamic Republic of Iran," International Atomic Energy Agency , 27 February 

2006 , GOV/ 2006 15, 

http://www.iaea.org/publications/Documents/Board/2006/gov2006-150pdf. 
 .51ص ، مرجع سبؽ ذكره، جورج بير كوفيتش -2

 المياه الثقيمة: ىي المادة الرئيسة التي تستخدـ في أنواع معينة مف مفاعبلت البحوث المناسبة إلنتاج أسمحة -3
 . نووية

 .65، ص مرجع سبؽ ذكرهجاري سامور،  - 4
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وخبلؿ اجتماع المؤتمر العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية في دورتو العادية في أيموؿ/سبتمبر 
" غالم رضا  األسبؽ يةيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانار نائب الرئيس اإلأش 2552

واط  ميغا 6555تخطط لتطوير برنامج نووي إلنتاج الطاقة بقدرة  إيراف          " إلى أف  آغا زاده
ً        ً     عمى مدى السنوات العشريف القادمة، وأف  البرنامج سيتضمف تخطيطا  شامبل  ومتطورا  في       ً                                                           

 .1تمفة لمتكنولوجيا الذرية، مثؿ: دورة الوقود، والسبلمة، والتصرؼ بالنفاياتالمياديف المخ
لموكالة الدولية لمطاقة الذرية  السابؽ المدير العاـ محمد البرادعي"التقى "وبعد انتياء المؤتمر 

ببناء منشأة نووية ضخمة تحت  إيرافوطمب منو توضيحات وافية حوؿ قياـ  "آغا زاده"مع 
، إضافة إلى بعض المعمومات 2آراؾ" طنز"، ومنشأة تعمؿ بالمياه الثقيمة في "ن األرض في "

وفي ضوء المناقشات التي  .ية إلنتاج دورة الوقود النوويإيرانالتي تتحدث عف طموحات 
                                                                                  جرت خبلؿ ىذا االجتماع تـ  االتفاؽ عمى أف يقـو المدير العاـ لموكالة الدولية مع مجموعة 

ُ                 ية، وح دد موعد الزيارة يرانلمناقشة ىذه القضايا مع السمطات اإل إيرافارة مف خبراء الوكالة بزي      
شباط/فبراير  22-21لىإإرجاء موعد الزيارة             إال أن و تـ   ،25523في تشريف أوؿ/أكتوبر 

بنشر صور  كرد فعؿ عمى قياـ معيد العمـو واألمف الدولي إيرافبناء عمى طمب  2553
، وىو ما زاد مف مخاوؼ 4ية عمى بعض وسائؿ اإلعبلـيراناإلفضائية حوؿ المنشآت النووية 

ريتشارد ، حيث صرح "               مع ما تـ  نشره                   ً                             الوكالة الدولية خاصة  أف  اإلدارة األمريكية تجاوبت 
     بأف   2552كانوف األوؿ/ديسمبر  13" الناطؽ باسـ وزارة الخارجية األمريكية في باوتشر

: الواليات المتحدة ) توصمت إلى استنت قدرات تمكنيا مف تعمؿ عمى تطوير  إيراف              اج مفاده أف 
وقد دفعت ىذه التطورات مجمس المحافظيف التابع لموكالة إلى الطمب (، صنع أسمحة نووية

مف كافة الدوؿ تقديـ معمومات عف تصاميـ المنشآت النووية الجديدة حالما يتـ اتخاذ قرار 

                                                           
1-IAEA ، Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,  

GOV/2003/40,On 6 June 2003. 
، منشآت نووية تخضع التفاقية الضمانات الخاصة قيمة ، مثؿ منشأة آراؾالمياه الثلـ تكف منشآت إنتاج  -2

، وال تخضع لعمميات التفتيش التي شترط تبميغ الوكالة الدولية عنيا، وال ياىدة عدـ انتشار األسمحة النوويةبمع
 تنص عمييا اتفاقية الضمانات.

 .195، مرجع سبؽ ذكره، ص رياض الراوي -3
 .151ؽ ذكره، ص سكوت ريتر، مرجع سب -4
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                     ً                      ىذا الطمب لـ يكف ممزما ؛ غير أف  جميع الدوؿ بالبدء بأعماؿ البناء أو التصريح بو؛ لكف 
 ...!إيرافاألعضاء وافقت عميو باستثناء 

نطنز"  ببناء منشأة " األخيرةلـ يكف استمرار  إيراف    ً                                    ووفقا  التفاقية الترتيبات الفرعية الخاصة ب
في وضع ينتيؾ معاىدة عدـ انتشار  يجعمياىا وعدـ إببلغ الوكالة الدولية بأمر  بشكؿ سري

      يقضي حيث ، 1                                                                ألسمحة النووية طالما أن يا لـ تدخؿ أية مواد نووية إلى ىذه المنشأةا
والوكالة  إيرافبيف  مف الجزء العاـ مف الترتيبات الفرعية بالصيغة المتفؽ عمييا 1-3البند 
 185بوجوب تقديـ المعمومات التصميمية عف أي مرفؽ جديد قبؿ  1976في عاـ  الدولية

   ً       خبلفا  لمنص  ، وذلؾلموعد المحدد، ألف يستقبؿ المرفؽ المواد النووية ألوؿ مرة   ً      يوما  مف ا
الذي يقضي بوجوب تقديـ  2553في عاـ  إيرافالذي وافقت عميو  لمبند المذكور المعدؿ

 المعمومات التصميمية بمجرد اتخاذ القرار بتشييد مرفؽ جديد أو األذف بتشييده أييما أسبؽ.
المدير العاـ  "محمد البرادعي"ي طالب يرانيتعمؽ بالبرنامج النووي اإل ومف أجؿ إزالة أي لبس

بالتوقيع عمى  2552كانوف األوؿ/ديسمبر  16بتاريخ  إيرافلموكالة الدولية السابؽ 
البروتوكوؿ اإلضافي لموكالة الدولية بيدؼ تعزيز عمميات التفتيش الشاممة بموجب اتفاقية 

 الضمانات.
     األسبؽ يةيرانرفض رئيس منظمة الطاقة الذرية اإل 2552يسمبر كانوف األوؿ/د 17في و 
                        ً          المتبلؾ أسمحة نووية، معتبرا  أف  ىذه  إيراف" االتيامات األمريكية بسعي غالم رضا آغا زاده" 

المسألة تخص الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وليس الواليات المتحدة، وفي اليـو الثاني أكد 
لممزاعـ األمريكية بسعي ببلده  إيراف   ً      أيضا  رفض  محمد خاتمي"ابؽ "ي السيرانالرئيس اإل

 .2لتطوير قدرات تمكنيا مف صنع أسمحة نووية
" " محمد خاتمي السابؽ ييرانكشؼ الرئيس اإل إيرافوقبيؿ زيارة مفتشي الوكالة الدولية إلى 

ليورانيـو إلى إدارة                                           ً             ية تيدؼ إلى استكماؿ دورة الوقود النووي بدءا  مف اكتشاؼ اإيرانعف خطة 
ية عازمة عمى إكماؿ تمؾ الدورة، وقد يران             ً                    المتبقي، مشيرا  إلى أف  الحكومة اإل دوقود المستنفال

 ريتشارد باوتشر"ردود فعؿ عنيفة في واشنطف، حيث شجب " "خاتمي"أثارت تصريحات 
                                                           

مف بيف مياـ التحقؽ التي كاف مف المقرر أف تقـو بيا الوكالة الدولية أثناء زيارتيا لمنشأة "نطنز" التأكد مف  -1
 .عدـ إدخاؿ مواد نووية إلييا

 .153 -152 سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره، ص -2
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و ) مف الواضح         ً          ية، مشيرا  إلى أن  يرانالمتحدث باسـ وزارة الخارجية األمريكية التصريحات اإل
بناء البنية التحتية البلزمة  إيرافإلكماؿ دورة الوقود النووي تشير إلى نية  إيراف        أف  خطط 

اف بإعادة إلنتاج أسمحة نووية(، وما زاد مف مخاوؼ اإلدارة األمريكية احتماؿ قياـ طير 
استخراج                                          ّ       الذي تحصؿ عميو مف المفاعؿ النووي، مما يمك نيا مف دمعالجة الوقود المستنف

اف البموتونيـو عمى غرار ما حصؿ مع كوريا الشمالية، واعتبرت اإلدارة األمريكية قياـ طير 
وروسيا والمتعمقة  إيرافيتعارض مع االتفاقية الموقعة بيف  دبإعادة معالجة الوقود المستنف

 عمى قياـ روسيا                                                                بكيفية استخداـ الوقود النووي المخصص لمفاعؿ "بوشير"، والتي تنص  
 إلى روسيا. دبدورىا الوقود المستنف إيرافعيد بالوقود، عمى أف ت بتزويد المفاعؿ

 برئاسة وصؿ إلى طيراف وفد الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 2553شباط/فبراير  21وفي 
" نائب المدير العاـ والمشرؼ عمى بيار غولدشميثكؿ مف " وعضوية "محمد البرادعي"

المسؤوؿ عف الممؼ و " رئيس قسـ العمميات )ب(  أولي ىينونين و" تطبيؽ اتفاقية الضمانات
ييف عمى رأسيـ يراني في الوكالة الدولية، وكاف في استقباليـ كبار المسؤوليف اإليرانالنووي اإل
ييف إلى التوقيع عمى يراناإل "البرادعي""، حيث دعا محمد خاتمي " ي السابؽيرانالرئيس اإل

        غير أف   ؛الدقيقة الدولية بيدؼ إجراء المزيد مف عمميات التفتيش البروتوكوؿ اإلضافي لموكالة
                                                                  ييف أشاروا إلى أن يـ ال يعارضوف التوقيع عمى البروتوكوؿ اإلضافي؛ لكف يرانالمسؤوليف اإل

 .ينبغي مناقشتو والتوقيع عميو في سياؽ المفاوضات المستقبمية
               ً  نطنز" تشكبلف جزءا   " بوجود منشأتيف في لمبرادعي" "          ً يوف رسميا  يرانّ               ر ح المسؤولوف اإلكما ص

، وىاتاف المنشأتاف ىمامف برنامج لتخصيب ا ، ا) منشأة "ب :ليورانيـو يموت" لتخصيب اليورانيـو
  .1                                                                ً   ومنشأة تخصيب الوقود ذات المستوى التجاري التي كانت قيد البناء أيضا  (

                         ن يا قيد العمؿ التجريبي، نطنز" مف قبؿ مفتشي الوكالة الدولية تبيف أ ولدى زيارة محطة "
ً                 (، فضبل  عف وجود مكونات P-1) جياز طرد مركزي مف طراز 164              حيث تـ  تركيب       

ية لتركيب إيران                                   ُ       ُ          / جياز طرد مركزي مف الطراز ذاتو لـ ت ركب بعد  ضمف خطة 1555لػ/
عمى المخططات  إيراف، وقد حصمت 2555( جياز مف ىذا النوع بحموؿ عاـ 55555)

                                                           
 .158ص  ،سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره -1
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( عبر P1-P2يسة الخاصة بأجيزة الطرد المركزي مف الجيميف األوؿ والثاني )والمكونات الرئ
 .1"عبد القدير خان"شبكة العالـ النووي الباكستاني 

 إنتاج( جياز لمطرد المركزي عمى 5555                                             ويقدر العمماء بأف  ىذه المنشاة قادرة مف خبلؿ )
                         ؾ تـ  وضع ىذه المحطة تحت لذل                     ً  عدة قنابؿ نووية سنويا ، إلنتاجكمية مف الوقود النووي 

في عممية تطوير  األساسيالرقابة المشددة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية كونيا تشكؿ الياجس 
 .2لموقود البلـز لصنع القنبمة النووية عف طريؽ تخصيب اليورانيـو إيراف

"  يةترتيباتيا الفرععمى إدخاؿ تعديبلت عمى "  إيرافوافقت  2553شباط/فبراير  26وفي 
إببلغ  إيرافعمى  ، والتي اشترطت19923التي طالب فييا مجمس المحافظيف في العاـ 

الوكالة عف كافة منشآتيا النووية الجديدة وأية تعديبلت تطرأ عمى المنشآت القائمة عبر تقديـ 
معمومات تصميمية أولية حاؿ اتخاذ القرار البلـز بشأف التشييد أو ترخيص التشييد أو 

 إيرافوأف تقدـ إلى الوكالة معمومات تصميمية إضافية حالما تطرأ، ويتعيف عمى التعديؿ، 
تقديـ المعمومات في وقت مبكر مف مراحؿ تحديد المشروع والتصميـ األولي والتشييد 

 .4واإلدخاؿ في الخدمة
نافذة  والوكالة الدولية التي كانت إيراف                                                    وتجدر اإلشارة إلى أف  الترتيبات الفرعية المعقودة بيف 

عمى  إيراف) تاريخ موافقة  2553شباط/فبراير  26إلى  1976خبلؿ الفترة مف العاـ 
بإببلغ الوكالة الدولية عف أي مرفؽ جديد في موعد ال  إيرافالتعديبلت الجديدة( تمـز 

   ً                                                                يوما  قبؿ إدخاؿ المواد النووية إلى المرفؽ المعني، وتقديـ معمومات عف  185يتجاوز
                        ً                                           الواقعة خارج المرافؽ جنبا  إلى جنب مع التقرير المتعمؽ بتسميـ المواد األماكف الجديدة 

 . 5النووية في األماكف الواقعة خارج المرافؽ
                        ً                                   ييف رسالة طرحوا فييا عددا  مف األسئمة المتعمقة ببرنامج الطرد يرانالوكالة لئل      ّ        كما سم ـ مفتشو

ً      ً     تسمسبل  زمنيا  لكا إيرافوضرورة توفير  ييرانالمركزي اإل فة النشاطات البحثية والتطويرية التي     
                                                           

 .41، ص  جوف سيمبسوف، مرجع سبؽ ذكره -1

 .325نزار عبد القادر، إيراف والقنبمة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
 . GOV/OR/777مف المحضر  76-74والفقرات  GOV/2534/ATT.2/REV.2الوثيقة   -3

4
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 

GOV/2003/40,op.cit, p 4. 
5
- op.cit, p 4. 
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ُ                                                                           أ جريت، والتي ليا عبلقة بإيصاؿ أجيزة الطرد المركزي إلى مرحمة التشغيؿ، وتقديـ 
رانيـو التي تنتج كميات في منشأة تحويؿ اليو  إيرافتوضيحات حوؿ العمميات التي استخدمتيا 

"، و"رابع فموريد              ُ          ً                         تجاري، والتي ت ستخدـ أيضا  في تصنيع "أكسيد اليوران عمى نطاؽ يـو
" دوف اختبار أي ة مواد نووية " و"سادس فموريد اليورانيـو  -ولو عمى نطاؽ محدود  -                                                   ّ             اليورانيـو

الخاصة بالتخصيب بواسطة الميزر، وبرامج إنتاج المياه  إيرافإضافة إلى أسئمة تتعمؽ ببرامج 
التي حصموا  1واد النوويةبالتصريح عف مستورداتيا مف الم إيرافالثقيمة، كما طالب المفتشوف 
، إضافة إلى أي نشاط نتج عنو تغيير في المخزوف 19912عمييا مف الصيف في العاـ 

 17وخبلؿ االجتماع الذي عقده مجمس المحافظيف بتاريخ  .اإلجمالي مف ىذه المواد
لمناقشة التقرير الذي أعده المدير العاـ لموكالة الدولية حوؿ زيارتو  2553آذار/مارس 

بتوضيح عدد مف القضايا المتعمقة بالتزاماتيا بموجب معاىدة  إيرافراف، طالب التقرير لطي
 عدـ االنتشار النووي وضرورة توقيعيا عمى البروتوكوؿ اإلضافي. 

                                                           
                                                                                                         عرفت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية " المواد النووية " بأن يا ) مواد ذات تركيبة ونقاوة تجعميا صالحة إلنتاج  -1

سكوت ريتر،  انظر منتجة في مرحمة الحقة مف دورة الوقود النووي (، الوقود أو إثرائيا بطريقة نظيرية، وأية مواد
 .  112مرجع سبؽ ذكره، ص

" و"رابع فموريد  إيراف) فقرة ج ( مف اتفاؽ الضمانات الخاص ب34   ً         وفقا  لممادة  -2 ُ                                           ي عد "سادس فموريد اليورانيـو
" التي استوردتيا  " و"ثاني أكسيد اليورانيـو مواد خاضعة لجميع اإلجراءات الرقابية  1991عاـ  إيرافاليورانيـو

عف التغيرات في رصيد ىذه المواد؛ لذا  المحددة باالتفاؽ، بما في ذلؾ عمى وجو الخصوص اشتراط تقديـ تقارير
                         ً                                                                       كانت ممزمة بأف تقدـ تقريرا  عف استيراد المواد المعنية في وقت االستيراد، كما كاف يتوجب عمييا تقديـ  إيراف     فإف  

                                                                     ُ                           المعمومات التصميمية في أسرع وقت قبؿ إدخاؿ المواد النووية في المرفؽ الم ستمـ، وأف تبـر مع الوكالة تقرير عف 
                 فإف  التغيرات في  إيرافمف اتفاؽ الضمانات الخاص ب 98    ً      ً                              ً         ممحقا  مرفقا  فيما يتعمؽ بذلؾ المرفؽ، ووفقا  لممادة 

نتاج المواد النووية في أي مفاعؿ وفقد الرصيد تشمؿ: عمميات االستيراد والتصدير، والتسمـ والشحنا                                                     ت الداخمية، وا 
المواد النووية بسبب تحوليا إلى عناصر أخرى، أو نظائرىا نتيجة تفاعبلت نووية، إضافة إلى حاالت الفقد 
                                                                                                   العرضي لمواد نووية، وتوليد نفايات ناجمة عف المعالجة يرتأى أن يا غير قابمة لبلستخبلص في الوقت الحاضر، 

      أن يا  2553شباط/فبراير  26إلى الوكالة الدولية بتاريخ  وجيتيا ةأكدت في رسالفقد  إيرافأما  تكوف مخزنة. ولكنيا
مف اتفاؽ الضمانات لـ يكف  95فقرة ج( والمادة  )34                                                      تسممت المواد المعنية، وأشارت أن و بحسب تفسيرىا لممادة 
                                             ً      ً  يث لـ يتجاوز إجمالي كمية اليورانيـو كيمو غراما  واحدا      ً                                              لزاما  عمييا تقديـ أي تقرير لموكالة في ذلؾ الصدد؛ ح

ً                               فعاال ، إال أف  الوكالة أصرت عمى أف   مف  95                ّ          عف ىذه المواد، أم ا المادة  كاف يتوجب عمييا تقديـ تقرير إيراف   
استيراد                                   ً       ً                                                   االتفاؽ المذكور فإن يا تفرض اشتراطا  إضافيا  فحسب، وىو المتعمؽ بالتبميغ المسبؽ فيما يخص عمميات

ً   المواد التي تتجاوز كمياتيا كيمو غراما  واحدا  فعاال  .      ً      ً                                     
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، وأخذوا 2553وكاف مفتشو الوكالة قد أجروا عممية تفتيش في مطمع شير آذار/مارس 
، كما زاروا 1موت" لتخصيب الوقود في "نطنز"سمسمة عينات مف البيئة المحيطة بمنشأة "باي

، وفحصوا العمب الصغيرة التي تحتوي مف ىناؾ بيئية شأة "جابر بف حياف" وأخذوا عيناتمن
" في المنشأة نفسيا، وتبيف آنذاؾ فقداف ما مجموعو  كيموغراـ  1,9عمى غاز "فموريد اليورانيـو

" المخزف في ىذه ا  2(كيموغراـ 455التي تحتوي لعمب )مف غاز "سادس فموريد اليورانيـو
 .3                                                  يوف أف  ذلؾ ناجـ عف تسرب مف الصمامات المركبة عمييايرانح اإل   ّ وصر  
ً                       عقد مجمس المحافظيف اجتماعا  عاجبل  لمناقشة التقرير الذي  2553حزيراف/يونيو  18وفي       ً                         

، إيراففي  حوؿ التحقيقات الجارية 2553حزيراف/يونيو  6قدمو المدير العاـ لموكالة بتاريخ 
لمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية  إيراف                 ً       ً               وأصدر المجمس بيانا  مقتضبا  حوؿ انتياكات 

 إيراف، وأشار البياف إلى ) فشؿ 4والتفاقية الضمانات التي تكبح جماح مثؿ ىذه االنتياكات
عف  في الوفاء بالتزاماتيا المتوجبة عمييا بموجب اتفاقية الضمانات في ما يختص بالتبميغ

المواد، واستخداـ تمؾ المواد والتصريح عف المنشآت  لنووية، والمعالجة المرافقة لتمؾالمواد ا
(، وكاف المجمس يشير في ذلؾ إلى المواد النووية تخزيف تمؾ المواد ومعالجتيا فييا         التي تـ  

                                                           
                                                                            ُ              بموجب عمميات التفتيش التي تتـ بموجب اتفاقية الضمانات ) تجمع عينات الكتشاؼ ما ي عرؼ بالبصمات  -1

مواد  النووية التي تظير مف ناحية جنائية وجود مؤشرات تدؿ عمى نشاطات سابقة أو حالية في المواقع التي تعالج
، وتصنيعو                      ّ                                   نووية، وىذه العممية فع الة عمى وجو الخصوص عند التعامؿ مع م ، نشآت يجري فييا تحويؿ اليورانيـو

 .  114سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره ، ص انظروتخصيبو ( 

اسبيف لصنع                                                                         )فقرة ج ( مف اتفاؽ الضمانات فإف  المواد النووية ذات التكويف والنقاء المن 34   ً                 وفقا  لمفقرة الفرعية  -2
أية مواد نووية تنتج في مرحمة الحقة في إطار دورة الوقود  الوقود أو المناسبيف إلثراء تمؾ المواد بالنظائر، أو

النووي تخضع لجميع اإلجراءات الرقابية المحددة في االتفاؽ، وتشمؿ تمؾ اإلجراءات في جممة أمور: متطمبات 
لتي تطرأ عمى رصيد المواد النووية عف طريؽ تقديـ تقارير عف تغيرات الوكالة بالتغييرات ا إيرافتقضي بأف تبمغ 

إضافية، وتشمؿ التغييرات كذلؾ استيراد مواد نووية  نة في الرصيد تقتضي تقديـ تقاريرالرصيد، وىناؾ تغييرات معي
ً                           ً         بكميات تتجاوز كيمو غراما  واحدا  فعاال ، وىي الحالة التي تقضي وفقا  لممادة  غ الضمانات، إببلمف اتفاؽ  95                       ً      ً     

 : انظر، الوكالة بشأنيا قبؿ االستيراد
IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2003/40, 

op.cit, p 4. 
 . 115، مرجع سبؽ ذكره، صسكوت ريتر -3

4
 -The Agency has been applying safeguards at a range of facilities in Iran since the 

mid-1970s pursuant to its Safeguards Agreement. 



595 
 

 

 

 

                                                           
1

The Safeguards Agreement, reproduced in document INFCIRC/214, entered into 

force on 15 May 1974. 

  

3
 U.N. Atomic Agency Urges Iran to Allow Wider Inspection , New York Times , 

June 19,2003 .  

  

5
 IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of  Iran, Report by the Director General, GOV/2003/40, op.cit,p8. 
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بما فييا النفايات( وخزنيا                              ي تـ  فييا استبلـ تمؾ المواد )عدـ اإلعبلف عف المرافؽ الت -
 ومعالجتيا.

         الوقت المناسب بشأف مرفؽ إنتاج نظائر عدـ تقديـ معمومات تصميمية وافية في  -
" و"اليود والزينوف" المشعة  "  .TRR، ومفاعؿ طيراف البحثي MIXالموليبدينـو

 .النفايات في "أصفياف" و"آناراؾ" عدـ تقديـ معمومات في التوقيت المناسب عف خزف -

  ً                يدا  حوؿ التحقيقات                                       ً    قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية تقريرا  جد 2553آب/أغسطس  27وفي 
خبلؿ الفترة األخيرة، حيث زار فريؽ مف خبراء تكنولوجيا الطرد المركزي  إيرافالجارية في 

لمناقشة برنامج  2553حزيراف/يونيو  11إلى  7خبلؿ الفترة مف  إيرافتابع لموكالة الدولية 
العاـ لموكالة يرافقو  الخاص بالبحوث التطويرية المتعمقة بالطرد المركزي، كما قاـ المدير إيراف

لمناقشة  إيراف( بزيارة ب) المدير العاـ لشؤوف الضمانات ومدير شعبة عمميات الضمانات
ي يران، حيث اجتمع المدير العاـ مع الرئيس اإلإيرافقضايا تتعمؽ بتنفيذ الضمانات في 

سـ العاجؿ ييف، وشدد عمى أىمية الحيرانوعدد مف كبار المسؤوليف اإل محمد خاتمي" السابؽ "
 .1والوكالة إيرافلمقضايا الرقابية العالقة بيف 

مع  2553آب/أغسطس  6و 5                                    ً                كما عقد فريؽ مف خبراء الوكالة اجتماعا  في طيراف يومي 
تفسيرىا  إيرافييف إليضاح بعض الجوانب القانونية والفنية التي سبؽ أف طمبت إيرانمسؤوليف 

 .2حوؿ البروتوكوؿ اإلضافي
 12 – 9خبلؿ الفترة مف  إيراف      ً                                       لة وفدا  مف الخبراء التقنييف التابعيف ليا إلى كما أوفدت الوكا
ألخذ عينات مف موقع شركة " كاالي" الكيربائية، ومناقشة نتائج  2553آب/أغسطس 

" نطنز"، ومناقشة االستنتاجات التي خمص إلييا                                        العينات البيئية التي تـ  أخذىا مف موقع
        يارة موقعيف قريبيف مف ي تكنولوجيا الطرد المركزي، وز خبراء الوكالة المتخصصوف ف

المذيف يشتبو بقياميما بأنشطة نووية خاصة  وموقع رامنده(، 3موقع لشقر أباد) "ىاشتغرد" 
                                                           

1
- IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/63, 

On 27 August 2003, p2. 
2- op.cit,p 3. 

     بأف   2553تشريف األوؿ/أكتوبر  21في رسالة موجية إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بتاريخ  إيرافأقرت  -3
الموقع كاف يحتوي بالفعؿ عمى منشأة تجريبية لمتخصيب بالميزر باستخداـ تقنيات الفصؿ النظيري بالميزر البخاري 

مجمس المحافظيف، تنفيذ اتفاؽ الضمانات  -الدولية لمطاقة الذرية  : الوكالةانظر 2555       ُ              الذري أ نشأت في العاـ 



155 
 

بالميزر وتخصيب اليورانيـو بالطرد المركزي، وخبلؿ ىذا االجتماع ذكر مسؤولو منظمة 
                                     ُ              بلؽ برنامج التخصيب بالطرد المركزي قد ا تخذ بالفعؿ في               ية أف  قرار إطيرانالطاقة الذرية اإل

تسممت الرسومات الخاصة بأجيزة الطرد المركزي عبر وسيط أجنبي  إيراف       ، وأف  1985العاـ 
        ً         كاف مؤلفا  مف ثبلث                    يوف البرنامج بأن و يران     ً                    تقريبا ، ووصؼ المسؤولوف اإل 1987في العاـ 

 : مراحؿ كاآلتي
بصورة أساسية  1997وحتى العاـ  1985مف العاـ      ً بدءا   ة األولىالفتر جرت األنشطة خبلؿ 

 .ية في طيرافيرانالطاقة الذرية اإل منظمةفي مباني 
تركزت األنشطة في شركة " كاالي"  2552و 1997بيف عامي  الثانية الفترةوخبلؿ 

امؿ أو الكيربائية في طيراف، وتضمنت تجميع أجيزة الطرد المركزي واختبارىا دوف الغاز الخ
" وحتى وقت  2552   ً           بدءا  مف العاـ  الثالثة الفترةوخبلؿ . غاز "سادس فموريد اليورانيـو

، حيث نقمت أنشطة 2553آب/أغسطس  12 – 9االجتماعات مع خبراء الوكالة بتاريخ 
 .  1البحوث التطويرية والتجميع إلى موقع "نطنز"

لحصوؿ عمى مكونات مف الخارج عبر                                 يوف أن و خبلؿ المرحمة األولى تـ  ايرانكما أقر اإل
                          ّ           ية، غير أن و لـ يتـ تمقي أي ة مساعدات إيرانوسطاء أجانب أو مباشرة عف طريؽ جيات 

خارجية فيما يتعمؽ بتجميع أجيزة الطرد المركزي أو توفير التدريب، وانصبت الجيود عمى 
آلالت الذي يعزى                                                                إنجاز طاردة مركزية عاممة؛ إال أن و صودفت صعوبات جمة نتيجة تيشـ ا

ِ                                         المكونات، وطبقا  لذلؾ لـ تجر  أي تجارب بالغاز الخامؿ أو بػ "غاز سادس  إلى رداءة نوعية             ً              
."  فموريد اليورانيـو

ية رسالة إلى الوكالة الدولية يرانالطاقة الذرية اإل منظمةوجيت  2553آب/أغسطس  19وفي 
                                ا أف  قرار بدء البحوث التطويرية آراؾ" مفادى تضمنت معمومات عف مفاعؿ المياه الثقيمة في"

                                                                                ات خذ في أوائؿ الثمانينيات، وفي منتصؼ الثمانينيات أجريت تجارب عمى مستوى المختبر
                                                                                    إلنتاج الماء الثقيؿ في مركز "أصفياف" لمتكنولوجيا النووية، وفي منتصؼ التسعينيات ات خذ 
                                                                                                                                                         

تاريخ    Gov/2003/75، الوثيقة مف المدير العاـ، تقرير مقدـ إيرافالمعقودة بموجب معاىدة عدـ االنتشار في 
 .15المرفؽ األوؿ ، ص  2553نوفمبر تشريف الثاني/ 14

1- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/63, 

op.cit,p 6. 
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إضافية عف كمية الماء الثقيؿ قرار بناء مفاعؿ الماء الثقيؿ، كما تضمنت الرسالة معمومات 
ي وعف القدرة التصميمية يرانالبلزمة في المرحمة األولية وعف مفاعؿ البحوث النووية اإل

ً          لمصنع إنتاج الماء الثقيؿ الجاري تشييده في "خونداب" بالقرب مف " آراؾ"، وبناء  عمى ىذه                                                                            
في  إيرافكما اعترفت ، 2554نتاج الماء الثقيؿ في عاـ لبدء إ إيرافالمعمومات كانت تخطط 

مف القرف                                                                        ىذه الرسالة بأن يا أجرت تجارب عمى تحويؿ اليورانيـو في أوائؿ التسعينيات
إببلغ الوكالة عنيا، وذلؾ بموجب التزاماتيا في  إيراف، وىي تجارب كاف ينبغي عمى العشريف

 .1اتفاقية الضمانات الموقعة بينيا وبيف الوكالة
                                           لدى الوكالة الدولية المدير العاـ بأف  ببلده  إيرافمغ ممثؿ أب 2553آب/أغسطس  24وفي 

 اإلضافي.مستعدة لبدء التفاوض مع الوكالة بشأف البروتوكوؿ 
 27وعمى خبلؼ التقرير الذي سبقو؛ أشار التقرير الذي قدمو المدير العاـ لموكالة الدولية في 

لتعاوف فيما يتعمؽ بحجـ          ً        ً      أظيرت قدرا  متزايدا  مف ا إيراف        إلى أف   2553آب/أغسطس 
وتفاصيؿ المعمومات المقدمة لموكالة والسماح لموكالة بالمعاينة التي طمبتيا ألماكف معينة 

بدء المفاوضات مع الوكالة  إيرافوأخذ العينات البيئية المرتبطة بذلؾ، وأشاد التقرير بقرار 
تزاؿ العديد مف القضايا  اإلضافي، واعتبر ذلؾ خطوة إيجابية، ورغـ ذلؾ ال لعقد البروتوكوؿ

ي إضافة إلى البطء والتناقض في يران                ً                               الميمة عالقة خاصة  فيما يتعمؽ ببرنامج التخصيب اإل
اجتمع مجمس محافظي الوكالة  2553 أيموؿ/سبتمبر   12 وفي  .2إيرافالمعمومات المقدمة مف 

بالمماطمة، وطالبيا  رافإيلموكالة الذي اتيـ فيو  التقرير المقدـ مف المدير العاـ لمنظر في  
كما طالبيا مرة أخرى   ، باإلجابة الشفافة عف عدد مف األسئمة تتعمؽ بخفايا برنامجيا النووي

 .3  التوقيع عمى البروتوكوؿ اإلضافيبسرعة 
    ً       ً        موعدا  نيائيا  أقصاه  إيراف                  ّ                                       وفي ىذا االجتماع تبن ى مجمس محافظي الوكالة مشروع قرار يمنح 

  ،النووي ال يحمؿ أية طبيعة عسكرية                   إلثبات أف  برنامجيا  2553بر أكتو األوؿ/ تشريف 31

                                                           
1
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/63, 

op.cit,p 9. 
2
- op.cit, p 10. 

3
-Resolution GOV/2003/69 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 

12 September 2003. 
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                                                                                       وقد عب ر القرار عف القمؽ الذي يساور المجمس تجاه العينات البيئية التي أخذتيا الوكالة مف 
                                                                             نطنز" النووي، وتبيف أن يا مموثة بنوعيف مف اليورانيـو عالي التخصيب، إضافة إلى  موقع "

" الكيربائية قبيؿ عمميات يوف عمى مباني شركة " كاالييرانا اإلالتعديبلت التي أجراى
بإدخاؿ مواد نووية إلى أجيزة  إيرافالتفتيش، مما يؤثر عمى دقة عممية أخذ العينات، وقياـ 

الطرد المركزي التجريبية في منشأة "نطنز" رغـ مطالبة المجمس في بيانو الصادر في 
، كما طالب القرار 1مثؿ ىذه المواد كتدبير لبناء الثقة بعدـ إدخاؿ إيراف 2553حزيراف/يونيو 

طيراف بمعالجة جميع حاالت اإلخفاقات التي حددتيا الوكالة الدولية، والتعاوف الكامؿ مع 
، وذلؾ عف طريؽ إيرافالوكالة لضماف التحقؽ مف االمتثاؿ التفاقية الضمانات الموقعة مع 

 : 2بما في ذلؾ 2553ياية تشريف األوؿ/أكتوبر  ّ                                   ات خاذ جميع اإلجراءات الضرورية بحموؿ ن
تقديـ إعبلف كامؿ عف جميع المواد والمكونات المستوردة المتصمة ببرنامج التخصيب،  -

                                                                والمكونات المستوردة التي تبيف أن يا مموثة بجسيمات يورانيـو شديد  السيما المعدات
رودىا، وأماكف خزنيا، ريخ و التخصيب، والتعاوف مع الوكالة لتحديد منشأ ىذه المواد، وتا

 .واستخداميا
منح الوكالة حؽ المعاينة غير المقيدة بما في ذلؾ أخذ عينات بيئية ألي أماكف تراىا  -

 .إيرافالوكالة ضرورية ألغراض التحقؽ مف صحة اكتماؿ اإلعبلنات المقدمة مف 

- .  تقديـ معمومات مكتممة بشأف إجراء تجارب عمى تحويؿ اليورانيـو

إلى تعميؽ كافة أنشطتيا المتعمقة بتخصيب اليورانيـو وبالطبع وافقت  إيرافالقرار وقد دعا 
 إيرافالواليات المتحدة ومجموعة مف الدوؿ الغربية عمى القرار، إضافة إلى روسيا التي حثت 

ٌ  عمى التعاوف مع مطالب مجمس محافظي الوكالة، وعدـ النظر إلى القرار وكأن و إنذار  أخير        ٌ                                                                            
وقد رحب بيذا القرار وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا واألميف   .3 ة الدوليةمف الوكال

والمسؤوؿ عف الممؼ النووي  حسن روحاني"ي آنذاؾ "يرانالعاـ لمجمس األمف القومي اإل

                                                           
1
-Resolution GOV/2003/69 adopted by the IAEA, op.cit. 

2
- op.cit. 

بالسماح لممفتشيف الدولييف بزيارة موقع "آراؾ"، وذلؾ بعد أربعة  إيرافوافقت  2557في شير تموز/ يوليو  -3
مثؿ ىذه الزيارات كخطوة احتجاجية عمى العقوبات التي فرضت عمييا مف قبؿ مجمس األمف  ياأشير مف منع

    The West Delays To September New Sanctions Against Iran, 12 July 2007:انظرالدولي 
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في طيراف، ووافقت  2553تشريف األوؿ/أكتوبر  21ي خبلؿ اجتماعيـ الذي عقد في يراناإل
 .  ي وتعميؽ أنشطة تخصيب اليورانيـومى البروتوكوؿ اإلضافعمى التوقيع ع إيراف

 :1بضرورة تنفيذ مجموعة مف المطالب أىميا إيرافوأماـ ىذه الحقائؽ طالبت الوكالة الدولية 
ٍ                                         إعطاء تفسير واؼ  عف عمميات البحث والتطوير التي قامت بيا . 1 منذ تاريخ استبلـ  إيراف              

      ا في تخصيب اليورانيـو بالميزر عمى أف تتضمف ألجيزة الطرد المركزي، وجيودى إيراف
ً                                  وصفا  كامبل  لمعمميات كافة التي تمت في موقع " –بشكؿ خاص  -  نطنز" النووي.    ً     
متابعة المعمومات المتعمقة باالدعاءات حوؿ عمميات تخصيب اليورانيـو بصورة غير . 2

       يات التي جرت في شركة     ً           خصوصا  تمؾ العمم لموكالة الدولية لمطاقة الذرية، مصرح بيا
ذ عينات بيئية مف الموقع ييف السماح لموكالة بأخيرانكاالي" الكيربائية، وىذا يتطمب مف اإل "

 .المذكور

 ي.يرانإجراء تحقيقات واسعة حوؿ دور معدف اليورانيـو في دورة الوقود النووي اإل. 3

ي باستخداـ الماء الثقيؿ، ومف يرانإجراء تحقيقات واسعة حوؿ عبلقة البرنامج النووي اإل. 4
نتا  .ج معمؿ المياه الثقيمة في "آراؾ"                          ضمف ذلؾ تصميـ وبناء وا 

زار فريؽ تقني تابع لموكالة الدولية  2553تشريف األوؿ/أكتوبر  12إلى  4وخبلؿ الفترة مف 
في مجاؿ تحويؿ اليورانيـو  إيرافبيدؼ تنفيذ أنشطة تتعمؽ بالتحقؽ مف أنشطة  إيراف

                                                               ً       ً           يبو بواسطة الميزر والطرد المركزي الغازي، كما أجرت الوكالة تفتيشا  رقابيا  في مفاعؿ وتخص
 14نطنز" خبلؿ الفترة ما بيف  "طيراف البحثي" وفي المحطة التجريبية لتخصيب الوقود في "

المستورد مف ، إضافة إلى متابعة قضايا تتعمؽ باليورانيـو الطبيعي 2553أيموؿ/سبتمبر 18و
التقى وفد مف خبراء الوكالة الدولية  2553أيموؿ/سبتمبر  16. وفي 1991ي العاـ الصيف ف

                                                     ية، تـ  خبللو مناقشة نتائج تحميؿ العينات البيئية التي يرانبممثميف عف منظمة الطاقة الذرية اإل
، والتي أظيرت وجود 2553" الكيربائية في آب/أغسطس "كاالي                       تـ  أخذىا مف موقع شركة

                                                              نيـو شديدة التخصيب، إضافة إلى جسيمات منخفضة التخصيب، كما تم ت جسيمات يورا
، والتي 2                                                                            مناقشة نتائج العينات البيئية التي تـ  أخذىا مف محطة "نطنز" لتخصيب اليورانيـو

                                                           
 .192 -191مرجع سبؽ ذكره، ص ، رياض الراوي -1
نتاجو مف مكونات ومواد  2553في تشريف األوؿ/أكتوبر  إيرافقدمت  -2                                                          قائمة بما تـ  استيراده ومعالجتو وا 

                        أن يا كانت مصدر التموث،  إيرافزي عبلوة عمى بياف شحنات المفردات التي زعمت ومعدات متعمقة بالطرد المرك
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كشفت عف وجود أنواع أخرى مف جسيمات اليورانيـو عالية التخصيب وأخرى منخفضة 
  .1المعمف مف المواد النووية إيرافرة في مخزوف التخصيب ال تنتمي إلى األنواع المذكو 

ي مف قبؿ مفتشي الوكالة يرانولدى معاينة بعض السجبلت الخاصة بالبرنامج النووي اإل
                        ُ                                 ييف قاموا بصنع يورانيـو م شع غير معمف عنو في مفاعؿ "طيراف يران                   الدولية تبيف أف  اإل

-1989البيزموث" خبلؿ الفترة )  "           ّ             ً                       البحثي"، وأن يـ قاموا أيضا  بتشعيع عينات مف معدف 
                                                                  (، ومع أف  "البيزموث" ليس مادة نووية تقتضي اإلعبلف عنيا بموجب اتفاؽ 1993

 2( Po-210) 215                                                  ّ                  الضمانات؛ فإف  تشعيعو أثار اىتماـ الوكالة مف حيث أن و ينتج البولونيـو
اض تطبيقات وىو نظير مشع باعث ألشعة ألفا القوية اإلشعاع يمكف أف يستخدـ ليس ألغر 

مدنية محددة ) مف قبيؿ مولدات كيربائية حرارية نظيرية مشعة، وىي في الواقع بطاريات 
" ألغراض عسكرية ) وبالتحديد نووية  ( فحسب؛ بؿ يمكف أف يستخدـ باالقتراف مع "البريميـو

 . 3      ً ( أيضا  " في بعض تصاميـ األسمحة النوويةكػ "بادئ نيوتروني
                                                رسالة لموكالة الدولية ذكرت فييا أف  تشعيع  إيرافوجيت  2553بر تشريف الثاني/نوفم 13في 

واستخدامو في  4"215 –  ُ                            ى أ جريت عمى إنتاج " البولونيـو                                البيزموث" تـ  في إطار دراسة جدو  "
 2554مولدات كيربائية حرارية نظيرية مشعة، كما استطاعت الوكالة في كانوف الثاني/يناير 

               ً                                البيزموث"، ووفقا  لما أفاد بو العالماف، فقد تـ  ييف شاركوا في تشعيع "إيرانمقابمة عالميف 
" مف  تشعيع كبسولتيف مستيدفتيف مف "البيزموث"، حيث جرت محاولة الستخراج "بولونيـو
                                                                                                                                                         

                                       قد تـ  إعبلـ الوكالة بيا، وأن يا لـ تقـ  إيراف                                       ية أف  جميع المواد النووية الموجودة في يرانكما ذكرت السمطات اإل
                             الطرد المركزي، وأف  التموث ال  باستخداـ أجيزة 235% مف اليورانيـو  1،2بتخصيب اليورانيـو بنسبة تزيد عف 
 : انظر  محمية ، يمكف أف يكوف قد نجـ عف أنشطة 

IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/75, 

op.cit, p.p 6-7 . 
1
- op.cit, p 3. 

2
    ً   يوما  . 138عمر نصفي يمتد إلى  215 –لمبولونيـو  - 

3
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/11, 

On 24 February 2004.p5. 
                                                 ُ                                                  البولونيـو : استعماالتو محدودة باستثناء كونو مادة م حدثة لمتفجير في األسمحة االنشطارية األولية، ومف غير  -4

مف استخداـ ىذه المادة في تطبيقات عسكرية في المفاعؿ النووي مادامت ضمانات  إيرافالمحتمؿ أف تتمكف 
 .41، ص ؽ ذكرهانظر: جوف سيمبسوف، مرجع سب إيرافالوكالة الدولية نافذة في 
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ولكف ىذه المحاولة لـ تكمؿ بالنجاح، أما الكبسولة المستيدفة  الكبسولتيف؛ إحدى ىاتيف
ُ         ً                                           " فقد ط رحت جانبا  كنفاية، وأكد العالماف أف  غرض المشروع لـ المشعة األخرى مف "البيزموث       
" فصبل  كيميائيا ، واستحداث مولدات كيربائية حرارية  يكف إال لمبحث بشأف فصؿ " ً         ً                                   البولونيـو               

 .1نظيرية مشعة
   ً                                       خبلفا  إلعبلناتيا السابقة بأف  المواد النووية  إيرافأقرت  2553تشريف األوؿ/أكتوبر  9وفي 

في اطار تجارب مختبرية  ىمية في تحويؿ اليورانيـو تكاد تكوف جميعيا قد أنتجتذات األ
دوف أف تبمغ الوكالة بيا، وقد  1993و 1981( بيف عامي غراـكميات بالكيمو ) وتطبيقية

أصفياف لمتكنولوجيا نفذت تمؾ األنشطة في مركز طيراف لمبحوث النووية وفي مركز "
، كما 1982و 1977لتجارب مواد نووية استوردتيا في عامي النووية"، واستخدمت في تمؾ ا

عمى تقديـ جميع التقارير المتعمقة  2553تشريف الثاني/نوفمبر  األوؿ مففي  إيرافوافقت 
 .2والمعمومات التصميمية ذات الصمة التي تغطي تمؾ األنشطة المخزوفبتفسيرات 

لموكالة  السابؽ المدير العاـ "محمد البرادعيزار " 2553تشريف األوؿ/أكتوبر  16وفي 
ً                        بناء  عمى دعوة مف الحكومة اإل إيرافالدولية   عاـالميف األحسن روحاني" ية والتقى مع "يران   
لمناقشة بعض قضايا عاجمة تتعمؽ باستخداـ مواد  ييرانمجمس األمف القومي اإلل األسبؽ

   لية التخصيب في شركةنووية في اختبار أجيزة الطرد المركزي، ووجود جزيئات يورانيـو عا
قررت تزويد  إيراف    أف   "روحاني"" كاالي" الكيربائية ومنشأة "نطنز"، وخبلؿ االجتماع ذكر 

الوكالة خبلؿ أسبوع بكشؼ كامؿ عف أنشطتيا النووية السابقة والراىنة، واستعدادىا لعقد 
 .   3                          ً                       بروتوكوؿ إضافي والتصرؼ وفقا  لمبروتوكوؿ لحيف نفاذه

ب(، وعضوية خبراء في اسة مدير شعبة عمميات الضمانات )ؽ تقني برئكما زار فري
تشريف  1تشريف األوؿ/أكتوبر و 27خبلؿ الفترة ما بيف  إيرافتكنولوجيا الطرد المركزي 

لمناقشة قضايا تشمؿ بوجو خاص مصدر تموث اليورانيـو عالي  2553الثاني/نوفمبر 
                                                           

1-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/11, 

op.cit. p.p 5-6 . 
2-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 

GOV/2003/75,op,cit,p5 . 
3-,op.cit, p.p 3-4 . 
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                       ً          بمة الشخص الذي كاف مكمفا  باألنشطة التخصيب، وتمكف الوفد مف مقا التخصيب ومنخفض
بيدؼ إيضاح  2551-1999البحثية التطويرية المتعمقة بالطرد المركزي خبلؿ الفترة 

 .1القضايا المرتبطة بيذه األنشطة
ية يرانتمقت الوكالة الدولية رسالة مف الحكومة اإل 2553تشريف الثاني/نوفمبر  15وفي 

ّ             أعمنت فييا قبوليا مسو دة نص البروت وكوؿ اإلضافي المستندة إلى البروتوكوؿ اإلضافي                     
تعدة لتوقيع البروتوكوؿ                وأوضحت أن يا مس } INFCIRC/540 (corr)الوثيقة  {النموذجي 
ية المدير يرانوفي اليـو ذاتو أبمغت الحكومة اإل                                وأن يا تتصرؼ بموجبو لحيف نفاذه،  اإلضافي،

جميع  2553تشريف الثاني/نوفمبر  15      ً     اعتبارا  مف               ُ     أن يا قررت أف ت عمؽ  2العاـ لموكالة الدولية
        ً                      ، وتحديدا  جميع األنشطة المضطمع إيرافاألنشطة المتعمقة بالتخصيب وأنشطة المعالجة في 

 إيرافبيا في منشأة "نطنز" النووية، وأال تنتج أو تستورد مواد تتعمؽ بالتخصيب، كما أبمغت 
             بأن يا ستتخذ  2553كانوف األوؿ/ديسمبر  29الوكالة الدولية في مذكرة شفوية مؤرخة بػ 

 :3الخطوات اآلتية بأثر فوري
                                                                               ستعم ؽ تشغيؿ أو اختبار أي طاردة مركزية سواء بمواد نووية أو دونيا في محطة تخصيب  -

 الوقود التجريبية في"نطنز" .
ستعمؽ ، كما ستعمؽ أي عممية أخرى متصمة بإدخاؿ مواد نووية في أي طاردات مركزية -

ب أي طاردات مركزية جديدة في المحطة التجريبية وتركيب أي طاردات مركزية في تركي
ستسحب المواد النووية في أي مرفؽ تخصيب بالطرد و  ،محطة تخصيب الوقود في "نطنز"
  .لناحية العممية وفي حدود اإلمكافالمركزي إذا كاف ذلؾ ممكف مف ا

                                                           
1-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 

GOV/2003/75,op,cit, p 6 . 
2
في  إيرافرسالة إلى  محمد البرادعي"أرسؿ المدير العاـ لموكالة الدولية " 2553في نياية تشريف األوؿ/أكتوبر  -

وضع  البرادعي"محاولة لتقديـ تعريؼ واضح لمنشاطات التي ينبغي تعميقيا ، وقد تضمف الطمب األوؿ في رسالة "
الختبار أو تشغيؿ أجيزة الطرد المركزي التي تعمؿ بالغاز، ووقؼ أعماؿ تركيب أجيزة الطرد المركزي في حد 

: سكوت  انظر"نطنز"، ووقؼ كافة عمميات التخصيب بواسطة الميزر، ووقؼ نشاطات إعادة معالجة البموتونيـو ، 
 .155-154ص ،ريتر، مرجع سبؽ ذكره

3
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/11, 

op.cit. p 10. 
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   براـ عقود جديدة إلنتاج طاردات مركزية أو                                أن يا ال تنوي خبلؿ فترة التعميؽ إ إيرافوأكدت 
                                                                                مكوناتيا، وأن و بمقدور الوكالة الدولية اإلشراؼ بشكؿ تاـ عمى خزف جميع أجيزة الطرد 

التقى المدير العاـ  2554كانوف الثاني/يناير  6 ، وفي                       مجم عة خبلؿ فترة التعميؽالمركزي ال
مجمس األمف القومي لاألسبؽ عاـ الميف األ" حسن روحانيلموكالة الدولية في فيينا مع "

تعميؽ جميع أنشطتيا  إيرافي لمناقشة األمور المتصمة بالقضايا الرقابية المعمقة وقرار يراناإل
عادة المعالجة شباط/فبراير  24الوكالة الدولية في  إيراف، كما أبمغت 1                                الخاصة بالتخصيب وا 

س إصدار تعميمات لتنفيذ القرارات                                         أن و سيتـ بحموؿ األسبوع األوؿ مف آذار/مار  2554
بشكؿ طوعي، وىي تعميؽ تجميع واختبار الطاردات المركزية،  إيرافاألخرى التي اتخذتيا 

وتعميؽ اإلنتاج المحمي لمكونات الطاردات المركزية بما فييا تمؾ المتصمة بالعقود القائمة إلى 
                   ً          ف ىذه التدابير مشيرة  إلى أف  دعوة لموكالة الدولية لمتحقؽ م إيرافقصى حد ممكف، ووجيت أ

 .2إيرافتعميؽ أنشطة التخصيب ينطبؽ عمى جميع المرافؽ في 

 12( الصادر في GOV/2003/69مف قرار مجمس المحافظيف ) 7      ً         وتنفيذا  لمفقرة 
تشريف  15                                      ً      ً         قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية تقريرا  جديدا  بتاريخ  2553أيموؿ/سبتمبر 
ي منذ زيارة يرانؿ التطورات الرقابية المتعمقة بالبرنامج النووي اإلحو  2553الثاني/نوفمبر 

قرار  2553شباط/فبراير  21و 25يومي  إيرافالمدير العاـ لموكالة إلى  ا ببرنامجي إيراف        وا 
                                                       المركزي؛ إال أف  ىذا التقرير رك ز عمى الفترة التي أعقبت  المتعمؽ بالتخصيب بواسطة الطرد

 .2553آب/أغسطس  23مدير العاـ في التقرير الذي قدمو ال
الفاعؿ خبلؿ الفترة األخيرة، والسماح لموكالة بإجراء  إيرافوقد أشاد التقرير بما أسماه بتعاوف 

يا، وتيسير إجراء مقاببلت مع معاينة غير مقيدة لجميع األماكف التي طمبت الوكالة زيارت
تيا القائمة عمى التعاوف الفاعؿ عمى مواصمة سياس إيرافاألفراد، وحث المدير العاـ  بعض

                                                                                عف طريؽ اإلجابة عمى جميع تساؤالت الوكالة، كما رح ب التقرير بإعبلف "طيراف" اعتزاميا 
،  إيرافعقد بروتوكوؿ إضافي مع الوكالة وقرار  تعميؽ أنشطتيا المتعمقة بتخصيب اليورانيـو

عادة المعالجة في نياية تشريف األوؿ/أكتوبر   إيراف                     التقرير أشار إلى أف            ؛ إال أف  2553                                            وا 
                                                           

 .2554شباط/فبراير  21كما اجتمع المذكوراف في فيينا لذات الغرض في  -1
2
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/11, 

op.cit, p 10 . 
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أخفقت في عدد مف الحاالت وطواؿ فترة زمنية مديدة في الوفاء بالتزاماتيا بموجب اتفاؽ 
الضمانات الخاص بيا، وذلؾ فيما يتعمؽ بالتبميغ عف المواد النووية، ومعالجتيا، واستخداميا، 

" ركزي في شركة " كاالير الطرد المواإلخفاؽ في تقديـ معمومات تصميمية عف مرفؽ اختبا
لشقر أباد" ومرفؽ  الكيربائية، ومختبرات الميزر في مركز "طيراف لمبحوث النووية" وموقع "

خزف النفايات في "كاراج"، والمرافؽ الممحقة بمركز "أصفياف لمتكنولوجيا النووية" وبمركز 
الت اليورانيـو                                                                   "طيراف لمبحوث النووية" ومفاعؿ "طيراف البحثي" فيما يخص  تشعيع كبسو 

المستيدفة، ومرفؽ الخبليا الساخنة، ومرفؽ مناولة النفايات الممحؽ بمركز "طيراف لبحوث 
النووية"، إضافة إلى اإلخفاؽ في حاالت كثيرة في التعاوف مف أجؿ تيسير تنفيذ الضمانات 

 رافإيومقابؿ حاالت الفشؿ ىذه فقد تقدمت الوكالة إلى  .1مف خبلؿ إخفاء بعض المعمومات
 : 2بمجموعة مف الطمبات شممت ما يمي

إلى تأسيس  إيرافإكماؿ مزيد مف التحميبلت الخاصة بالتخصيب والتطوير التي دفعت . 1
تاريخ االبتداء بطارداتيا المركزية  إيرافقدراتيا في التخصيب، وىذا يتطمب أف تقدـ 

           ُ    طوير التي ن فذت                                      ً                       والتخصيب بالميزر، وتتضمف بشكؿ خاص وصفا  لكؿ نشاطات البحث والت
 .نز" والمواقع األخرى ذات العبلقةقبؿ بناء منشأة "نط

متابعة المعمومات المتضمنة االدعاءات حوؿ عممية تخصيب اليورانيـو غير المصرح . 2
 .سماح بأخذ عينات بيئية مف الموقعبيا، بما في ذلؾ شركة "كاالي"، وىذا المطمب يتضمف ال

 ي. يرانمعدف اليورانيـو في دورة الوقود النووي اإل إجراء تحقيقات أكثر حوؿ دور. 3

ي باستخداـ الماء الثقيؿ، يرانإجراء المزيد مف التحقيقات حوؿ عبلقة البرنامج النووي اإل. 4
نتاجو   .آراؾ" "اء الخاص بمفاعؿ الماء الثقيؿ فيوتصميـ البن ،و      ا 

ألؼ مف مرحمة أمامية شبو كاممة النووي يت إيراف     ُ                                     وقد خم ص تقرير المدير العاـ إلى أف  برنامج 
، ومعالجتو، والتحويؿ والتخصيب، وصنع الوقود       لدورة الوقود النووي تتضمف: تعديف اليورانيـو
قامة مفاعؿ خفيؼ ومفاعؿ بحوث يعمؿ بالماء الثقيؿ ومرافؽ  نتاج الماء الثقيؿ، وا                                                                                         النووي، وا 

                                                           
1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/75, 

op.cit,P 9. 
2
- Jean Du Preez and Lawrence Scheinman , Iran Rebuked for Failing to Comply With 

IAEA Safeguards , June 18 , 2003 . 
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   ً      عاما  عمى  18عكفت طواؿ  إيراف    أف  وأضاؼ التقرير  البحوث التطويرية المرتبطة بذلؾ كمو.
   ً            عاما  عمى تطوير  12تطوير برنامج لتخصيب اليورانيـو بالطرد المركزي، كذلؾ قامت طواؿ 

في التبميغ عف عدد كبير مف أنشطة تحويؿ  إيرافبرنامج لمتخصيب بالميزر، وقد أخفقت 
وية بما في ذلؾ فصؿ اليورانيـو وتصنيعو وتشعيعو، تمؾ العمميات التي انطوت عمى مواد نو 

 .1كمية ضئيمة مف البموتونيـو
    ً                     قرارا  استنكر فيو بشدة ما                      ات خذ مجمس المحافظيف  2553تشريف الثاني/نوفمبر  26وبتاريخ 

ية وخروقاتيا المتمثمة بعدـ االلتزاـ ببنود معاىدة عدـ انتشار يران" بحالة الفشؿ اإل اسماه
           ُ         ً                        ً  ي فشؿ أخرى ت كتشؼ الحقا  فإف  المجمس سيجتمع فورا                               النووية"، وقرر أن و في حالة أ األسمحة

                                    ً                                           وسيضع كؿ الخيارات التي تحت تصرفو طبقا  لقانوف الوكالة الدولية والتفاقية الضمانات 
، كما طمب المجمس مف المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية أف يقدـ 2إيرافالموقعة مع 

                             ُ              نظر فيو باجتماع المجمس الذي سي عقد في الشير لم 2554     ً                       تقريرا  في أواسط شباط/فبراير 
 الممؼالذي يمي ذلؾ الموعد، وكاف الكثير يتوقع في تمؾ المرحمة أف تحيؿ الوكالة الدولية 

ولكف مع ذلؾ  ؛خاذ اإلجراءات التي يراىا مناسبةي إلى مجمس األمف الدولي التيرانالنووي اإل
 إيرافذ رحب المجمس بالعرض الذي تقدمت بو                           ً              فإف  ىذا القرار لـ يكف سيئا  بشكؿ مطمؽ، إ

إلى الوكالة والمتضمف إبداءىا االستعداد الكامؿ لتقديـ التعاوف الفعاؿ مع الوكالة في ضوء 
، 2553أيموؿ/سبتمبر  12القرار الذي سبؽ لممجمس أف اتخذه في اجتماعو الذي عقد في 

بنشاطاتيا النووية القديمة والحديثة،  والمتضمف ضرورة تزويد الوكالة بكافة المعمومات المتعمقة
، 3رغبتيا في التوقيع عمى البروتوكوؿ اإلضافي لموكالة الدولية إيرافكما ثمف القرار إبداء 

ية المتضمنة تعميؽ عممية تخصيب اليورانيـو بصورة يران  ّ             ً              ورح ب القرار أيضا  بالمبادرة اإل
ب باتجاه التصديؽ عمى جؿ والقريبالتعاوف المستع إيراف           ً                 طوعية، مؤكدا  عمى أىمية تحرؾ 

 . 4اإلضافي، ومواصمة عممية تعميؽ التخصيب بصورة كاممة البروتوكوؿ
                                                           

1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2003/75, 

op.cit, p.p 8- 9 . 
2
-Resolution GOV/2003/81 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 

26 November 2003 (operative paragraphs 2 and 8 ) . 
 .193 -192رياض الراوي، مرجع سبؽ ذكره، ص  -3

4
-Resolution GOV/2003/81, op.cit, (operative paragraphs 1, 9 and 10 ) . 
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                                                                                   أسمحة نووية، وأف  ىذا البرنامج يشكؿ الخطر األعظـ عمى أمف إسرائيؿ منذ نشأتيا، واعتبر 
 .  1لصنع أسمحة نووية ال أىمية ليا إيراف                                                 أف  تقارير الوكالة التي أكدت عدـ وجود برنامج لدى 

ً             وبناء  عمى ما تقدم ية رغـ قياميا بعدة عمميات تفتيشية في لـ تستطع تقارير الوكالة الدول     
ي تطغى عمى السطح أواخر يرانالنووية منذ أف بدأت أزمة البرنامج النووي اإل إيرافمرافؽ 
ً      ً            أف تقدـ دليبل  مؤكدا  يثبت قياـ  2552عاـ  بمتابعة برامج تتعمؽ باألسمحة النووية؛ لكف  إيراف           

قد فشمت ولمرات عديدة خبلؿ الفترة  إيراف                                         ىذه التقارير حاولت أف تظير بشكؿ واضح أف  
الماضية مف االلتزاـ ببنود معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية، واتفاقية الضمانات الموقعة 
ً               مع الوكالة، والسيما فيما يتعمؽ بمعالجة المواد النووية واستخداميا، فضبل  عف عدـ اإلعبلف                                                                     

 . 2عف مواقع تخزيف ىذه المواد أو مواقع معالجتيا
التفاقية عدـ  إيرافأماـ استمرار الضغوط األمريكية عمى مجمس المحافظيف إلعبلف انتياؾ و 

مف تدخمت الدوؿ األوروبية بإحالة ممفيا النووي إلى مجمس األ ةاالنتشار النووي والميدد
بشكؿ غير   إيراف" مع الترويكا األوروبية( التي عرفت بػ "، ألمانيا، بريطانيافرنسا) الثبلث

                                         ً                                      سمي في محاولة إلقناع األخيرة بعدـ المضي قدما  في برنامج تصنيع الوقود النووي مقابؿ ر 
تعيدات أوروبية بتقديـ كؿ المساعدات البلزمة مف أجؿ تطوير تقنية استخداـ الذرة لؤلغراض 

عمى التوقيع عمى البروتوكوؿ اإلضافي  إيراف، وقد حممت المفاوضات األوروبية 3السممية
 السابؽ إيراف سفيربيف  2553كانوف األوؿ/ديسمبر  18دولية لمطاقة الذرية في لموكالة ال

"، محمد البرادعيلموكالة "السابؽ والمدير العاـ  "عمي أكبر صالحي"لدى الوكالة الدولية 
بموجب ىذا البروتوكوؿ بالسماح لموكالة الدولية بإجراء عمميات تفتيش لممواقع  إيرافوتمتـز 

ية عمى تسييؿ ميمة فرؽ يرانية كافة بصورة مفاجئة، وأف تعمؿ الحكومة اإليرانالنووية اإل
 .4                                                   ُ            التفتيش التابعة لموكالة في الوصوؿ إلى المواقع التي ي راد تفتيشيا

 
 

                                                           
 .157، ص سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره -1

2
- Maya Nakamura and Jean Du Preez, op.cit.            

 .264والقنبمة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبؽ ذكره، ص  إيراف ،نزار عبد القادر -3
4
-Iran Signs Additional Protocol on Nuclear Safeguards , IAEA , December 18, 2003, 

available online ; www.iaea.org.  
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إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألزمة الربنامج النووي اإليراني  

 . 0226- 0224خالل األعوام 

                                                           

  
2
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2004/11, 

op.cit, p 3. 
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 -% مف اليورانيـو36                                                          إف  العينات البيئية التي تظير يورانيـو مخصب بنسبة تصؿ إلى  -
                    ً                                                     قد جاءت جميعيا تقريبا  مف غرفة واحدة في ورشة شركة " كاالي" الكيربائية التي  235

ر في مكونات الطاردات المركزية المستوردة إال عمى يغمب عمييا التموث بيذه المادة، ولـ يعث
%، ويوحي مستوى التموث بوجود 36مقادير ضئيمة ميممة مف اليورانيـو المخصب بنسبة 

بتقديـ  إيرافلذلؾ طالبت الوكالة الدولية  .مجرد كميات ضئيمة مف ىذه المادة أكثر مف
عبلنيا في عدـ قياميا توضيحات حوؿ المسائؿ المذكورة أعبله، السيما عمى ضوء إ

باستخداـ تكنولوجيا  235 -مف اليورانيـو %1,2بتخصيب اليورانيـو إلى مستوى أكثر مف 
 .1الطرد المركزي

خبلؿ اجتماع مع خبراء متخصصيف  إيرافأقرت  2554كانوف الثاني/يناير  25 وفي
مف  P-2طراز                                                                     بتخصيب اليورانيـو تابعيف لموكالة أن يا تمقت رسومات الطاردة المركزية 

                                                     ، وأن يا أجرت بعض االختبارات الميكانيكية في ىذا الصدد 1994مصادر أجنبية في العاـ 
مجموعة  إيراف                                                        ً         دوف استعماؿ مواد نووية، وذلؾ باستخداـ دوارات مصنوعة محميا ، وعرضت 

                                    ن يا حصمت عمييا عبر وسيط أجنبي، وقد إ، وقالت P-2مف رسومات الطاردة المركزية طراز 
                                                                                  خبراء الوكالة الدولية أف  الرسومات المذكورة مشابيو لتصميـ طاردة مركزية سابقة أكثر  أكد

    ً                                                                           تقدما  أوروبية المنشأ تستخدـ دوارات مصنوعة مف فوالذ التقوية وكذلؾ منافخ، غير أف  
أو أي  P-2لـ تحصؿ عمى أي طاردات مركزية مف طراز  إيراف             ية أعمنت أف  يرانالسمطات اإل
 إيراف                                                     ً           تيا مف الخارج، وأف  ما لدييا مف مكونات قد أنتجتو محميا  كما قدمت مف مكونا

      ً      ، مشيرة  إلى P-2معمومات عف أنشطة البحوث التطورية الخاصة بالطاردة المركزية مف طراز 
مع شركة  2555أو العاـ  1999               ً           ية قد أبرمت عقدا  في العاـ يران                          أف  منظمة الطاقة الذرية اإل

، وقد تسنى لموكالة الدولية P-2دؼ تطوير طاردة مركزية مف طراز خاصة في طيراف بي
 .2554كانوف الثاني/يناير  28مقابمة مالؾ ىذه الشركة خبلؿ اجتماع عقد في 

معمومات حوؿ تصميـ  إيراف                                                           إال أف  ما أثار قمؽ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عدـ إدراج 
 21الصمة بيا ضمف إعبلنيا المؤرخ في  واألعماؿ ذات ،P-2الطاردة المركزية مف طراز

                                       بأن و وثيقة تشمؿ ) نطاؽ األنشطة النووية  إيرافالذي وصفتو  2553تشريف األوؿ/أكتوبر 
                                                           

1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/11, 

op.cit.p 7. 
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ية بالكامؿ مع تسمسؿ تاريخي كامؿ لمبحوث التطويرية المتعمقة بالطاردات المركزية(، يراناإل
واألعماؿ المرتبطة  P-1راز حيث تضمف ىذا اإلعبلف تفاصيؿ عف الطاردة المركزية مف ط

         ية أن يا يران، وذكرت السمطات اإلP-2بيا، دوف أف يتطرؽ إلى الطاردة المركزية مف طراز 
                                                                         أىممت إدراجيا بسبب ضغوط ضيؽ الوقت في إعداد اإلعبلف المذكور، وأف  المعمومات 

ن   ما بمقتضى                  ً                                                    المعنية ليس مطموبا  اإلببلغ عنيا بمقتضى اتفاؽ الضمانات الخاص بيا؛ وا 
 إيرافالبروتوكوؿ اإلضافي، وتساءلت الوكالة الدولية عف الدوافع الحقيقية وراء عدـ قياـ 

 .1والعمؿ المتعمؽ بيا P-2بإببلغيا عف وجود الطاردات المركزية مف طراز 
قدـ المدير العاـ لموكالة تقريره حوؿ التحقيقات الرقابية التي  2554شباط/فبراير  24وفي 

 إيراف                           ، حيث أشار التقرير إلى أف  2554وبداية عاـ  2553أواخر عاـ  افإير جرت في 
                                        ً                                           تعاونت مع الوكالة الدولية بصورة فعالة جدا  في تيسير معاينة األماكف التي طمبت الوكالة 

 إيرافعسكرية، كما قررت  عاوف معاينة ورش موجودة في مواقعمعاينتيا، وقد شمؿ ىذا الت
النووية، بحيث شممت أنشطة التخصيب المتبقية، واعتبرت  توسيع نطاؽ تعميؽ أنشطتيا

يراف                                                                                 الوكالة أف  مثؿ ىذه التصرفات جديرة بالترحيب، وستساىـ في بناء الثقة بيف الوكالة و  ،       ا 
وطالبت الوكالة في ليجة ودية باستمرار الحاجة إلى المزيد مف التوضيحات بشأف التموث 

المواقع، كذلؾ توضيح طبيعة ونطاؽ األنشطة  ض                             عي الذي تـ  العثور عميو في بعاإلشعا
 .2، وبحوث تخصيب النظائر بالميزرP-2ية المرتبطة بأجيزة الطرد المركزي يراناإل

 إيراف                                                   ً       ً                      كما أشار التقرير إلى أف  الوكالة الدولية أحرزت تقدما  حقيقيا  في التحقؽ مف إفادات 
                                   نشطة االختبارية المرتبطة بو، إال أف  فيما يخص مشروع مرفؽ تحويؿ اليورانيـو والتجارب واأل

إلى تزويد الوكالة بمعمومات حوؿ امتبلكيا مكونات الطاردة المركزية مف  إيرافعدـ تطرؽ 
وما يرتبط بيا مف أنشطة في مجاؿ البحوث واإلنتاج واالختبارات الميكانيكية أثار  P-2طراز 

مية تمؾ األنشطة وحساسيتيا، وىو ما قمؽ الوكالة الدولية بشكؿ كبير، السيما بالنظر إلى أى

                                                           
1
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 

GOV/2004/11,op.cit,p 8 . 
مرجع  ،ي" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"يرانأحمد إبراىيـ محمود، لبرنامج النووي اإل -2

 .252ص ،سبؽ ذكره
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، كما بقي إلى جانب 25531تشريف األوؿ/أكتوبر  21المؤرخ في  إيرافيتعارض مع إعبلف 
والوكالة الدولية عمى رأسيا تمؾ المتعمقة بالتموث  إيرافذلؾ عدد مف القضايا العالقة بيف 

" كاالي" ورشة شركة الناتج عف يورانيـو منخفض التخصيب ويورانيـو عالي التخصيب في 
 واستخدامو. 215-المتعمقة بإنتاج البولونيـو إيراف، وأنشطة الكيربائية وفي "نطنز"

آذار/مارس  13ي                                            ّ                    وقد دفعت ىذه التطورات مجمس المحافظيف إلى تبن ي قرار حاد الميجة ف
 كما ىو مفصؿ في التقرير الذي قدمو المدير العاـ في – إيراف) إغفاؿ  استيجف فيو 2554

 21أية إشارة  في الرسالة التي بعثت بيا إلى الوكالة الدولية في  - 2554شباط/فبراير  24
                              ً                           التي كاف مف المقرر أف توفر وصفا  " لمنطاؽ الشامؿ لمنشاطات  2553تشريف األوؿ/أكتوبر 

ً                                               ية" و" سجبل  تاريخيا  كامبل  لمبحوث والتطوير في برنامج الطرد المركزي"، إضايرانالنووية اإل      ً        ً فة          
لى البحوث    ا  و  P-2إلى امتبلكيا رسومات تخطيطية لتصاميـ طاردات مركزية مف طراز 

لتي وصفيا المدير العاـ وعمميات التصنيع والنشاطات التجريبية الميكانيكية المترافقة معيا ا
 .2     ً                         ً                                     " أمرا  يدعو إلى قمؽ كبير وخصوصا  عمى ضوء أىمية وحساسية تمؾ النشاطات"        بأن يا:

تشريف  21في  إيراف                                               مجمس عف قمقو الشديد مف أف  اإلعبلنات التي قدمتيا      ّ     كما عب ر ال
َ    ُ                                                لـ ترؽ  بعد  إلى ما يعادؿ الصورة الكاممة والنيائية لبرنامج  2553األوؿ/أكتوبر  النووي  إيراف     

   ً   أمرا    2553تشريف الثاني/نوفمبر  26السابؽ والراىف التي اعتبرىا قرار المجمس الصادر في 
 .3      ً أساسيا  
ر المجمس التأكيد عمى القمؽ الذي عبر عنو المدير العاـ مف مسألة اليدؼ مف وكر 

واستخدامو في  215 –المتعمقة بالتجارب إلنتاج البولونيـو  إيرافالنشاطات التي تقـو بيا 
 إيراففي ىذا الصدد، وطالب المجمس  إيرافظؿ غياب أية معمومات تدعـ تصريحات 

وات الضرورية بشكؿ عاجؿ لحؿ كافة القضايا العالقة، بما في بالمبادرة إلى اتخاذ كافة الخط
ذلؾ قضية التموث باليورانيـو عالي التخصيب واليورانيـو منخفض التخصيب في ورشة عمؿ 

                                                           
1
 -IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 

GOV/2004/11,op.cit,p12. 
2
-Resolution GOV/2004/21 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 

13 March 2004, p 2. 
3
-op.cit, p 2. 
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شركة " كاالي" الكيربائية، والقضية المتعمقة بطبيعة وأفؽ بحوث التخصيب النظيرية، 
 .215 –لونيـو جارب عمى إنتاج البو بوساطة الميزر، وقضية الت

كما طمب المجمس مف جميع الدوؿ األخرى بأف تتعاوف بشكؿ عاجؿ وكامؿ مع الوكالة 
          ً                        النووي خاصة  المتعمقة بالتكنولوجيا  إيرافإليضاح المسائؿ المتعمقة التي تخص برنامج 

النووية مف مصادر أجنبية، وطالب المدير العاـ بتقديـ تقرير عف ىذه المسائؿ قبؿ نياية 
ي، إضافة إلى متابعة تنفيذ يراناإل ليتمكف المجمس مف دراسة الممؼ النووي 2554مايو أيار/

دى اجتماعو في لكي ينظر فيو المجمس ل إيرافىذا القرار والقراريف السابقيف المتعمقيف ب
 . 1                  ً                                ، أو أف يقدـ تقريرا  في وقت أبكر إذا اقتضى األمر ذلؾ2554حزيراف/يونيو 

وا بالغضب مف قرار مجمس المحافظيف، واعتبروه أشبو بنكسة كبيرة، يوف فقد شعر يرانأما اإل
يوف عف يران                    ّ     والوكالة الدولية، وعب ر اإل إيرافوال يعكس حقيقة مستوى التعاوف الجاري بيف 

 يرافغضبيـ برفضيـ السماح لمفتشي الوكالة الذيف يعمموف بناء عمى االلتزاـ الطوعي إل
لمقياـ بأعماؿ التفتيش التي كانت مقررة في منتصؼ  إيرافبالبروتوكوؿ اإلضافي بدخوؿ 

، في الوقت الذي كاف فيو موضوع المصادقة عمى البروتوكوؿ اإلضافي 2554آذار/مارس 
                                  يوف بأن يـ ربما يوقفوف تعاونيـ مع يراني، وىدد اإليراناليزاؿ موضوع نقاش داخؿ البرلماف اإل

" ساىـ سيرغي الفروفير الخارجية الروسي "                                           الوكالة الدولية بشكؿ كامؿ، إال أف  تدخؿ وز 
بالتعاوف مع الوكالة بشكؿ كامؿ واالمتثاؿ لكافة  إيراففي نزع فتيؿ األزمة، حيث طالب 

 يراف" استمرار تقديـ روسيا لممساعدة التكنولوجيا إلالفروف وربط " ،طمبات مجمس المحافظيف
مع الوكالة الدولية، وفي  إيرافوف    ً                                              خاصة  في استكماؿ مشروع "بوشير النووي" باستمرار تعا

 .2ومواصمة عمميـ إيرافوسمحت لمفتشي الوكالة بالعودة إلى  إيرافنياية آذار/مارس تراجعت 
ية عف تقديـ مشروع البروتوكوؿ اإلضافي إلى يرانلكف في خطوة مفاجئة امتنعت الحكومة اإل

ية التي جرت في يرانرلمانية اإلي لممصادقة عميو إلى ما بعد االنتخابات البيرانالبرلماف اإل
، وحصد فييا المحافظيف األغمبية؛ لذلؾ تقرر تأجيؿ التصويت عمى 2554شباط/فبراير

، حيث رفض 2554البروتوكوؿ اإلضافي إلى اجتماع البرلماف الجديد في حزيراف/يونيو 
           قيقة أن يـ يوف عف حيران                                                            البرلماف الجديد التصويت عمى البروتوكوؿ اإلضافي، وبذلؾ عب ر اإل

                                                           
1
- Resolution GOV/2004/21, op.cit, p 3. 

 .185-179سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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                                                                                   حيف وافقوا عمى التصرؼ كما لو أف  البروتوكوؿ اإلضافي دخؿ حيز التنفيذ فيـ يقوموف بذلؾ 
 .روتوكوؿ أية صفة قانونية                                              بشكؿ طوعي ألن و دوف مصادقة البرلماف لف يكوف لمب

زمف بعد                          ً                   والوكالة الدولية تأثر سمبا  لفترة قصيرة مف ال إيراف                                 وتجدر اإلشارة إلى أف  التعاوف بيف 
لذلؾ شيدت  ،اضطرت لبلمتثاؿ لنصوص القرار إيراف                                  قرار مجمس المحافظيف األخير؛ إال أف  

والوكالة جرى التعبير عنو في التقرير المقدـ مف المدير  إيرافبيف       ً مقبوال       ً  تعاونا   يةالتالالفترة 
         أف  ىناؾ  ، حيث أشار التقرير إلى25541العاـ الجتماع مجمس المحافظيف في حزيراف/يونيو 

ية، يران     ً     ً                                                                        تعاونا  طيبا  بيف الجانبيف بشأف السماح لخبراء الوكالة بالتفتيش في المواقع النووية اإل
الكامؿ لقرار وقؼ التخصيب، وىو ما أتاح تحقيؽ تقدـ في بمورة  إيرافوالتحقؽ مف امتثاؿ 

ى استمرار مسألتيف                                     ي؛ إال أف  التقرير أشار في المقابؿ إليرانفيـ شامؿ لمبرنامج النووي اإل
تتعمؽ بأصوؿ ومصادر التموث اإلشعاعي  :رئيستيف بشأف برنامج التخصيب السري: األولى

تتعمؽ بنطاؽ الجيود  :، والثانيةإيراف                                              التي كاف قد تـ  العثور عميو في بعض المواقع في 
     ات الطرد المركزي بالنسبة لمتصميمأجيزة ية الخاصة باستيراد وتصنيع واستخداـ يراناإل
(P-1, P-2 )،  لتمكيف الوكالة مف الحصوؿ عمى  إيرافمما يجعؿ مف الميـ لمغاية أف تعمؿ

فيـ تاـ لبرنامج التخصيب، وذلؾ عبر تقديـ المعمومات ذات الصمة بياتيف المسألتيف 
، وقد جرى التعبير عف ىذا 2والسماح لمفتشي الوكالة بالوصوؿ إلى المواقع ذات الصمة

مف  2554حزيراف/يونيو  18في القرار الصادر عف مجمس المحافظيف في  المطمب بقوة
، وقد 3مع الوكالة الدولية بشأف المسائؿ المشار إلييا إيرافحيث التشديد عمى أىمية تعاوف 

باستئناؼ تصنيع أجيزة  2554ودفعيا إلى اتخاذ قرار في تموز/يوليو  إيرافأثار ذلؾ استياء 
" الذي يستخدـ في المركزي، واستئناؼ  الطرد العمؿ في مصنع إنتاج "سادس فموريد اليورانيـو

 أجيزة الطرد المركزي.

                                                           
مرجع  ،ي" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"يرانالبرنامج النووي اإل أحمد إبراىيـ محمود، -1

 .253ص ،سبؽ ذكره
2
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/34, 

On 1 June 2004.p.p8-9. 
3
-Resolution GOV/2004/49 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 

18 June 2004, p.p 2-3. 



551 
 

وبيدؼ المساعدة في تنفيذ  2554آذار/مارس  13      ً                              وتنفيذا  لقرار مجمس المحافظيف الصادر 
يرافطمب المجمس بإعداد تقرير حوؿ القضايا التي التزاؿ عالقة بيف الوكالة و  ، سافر المدير       ا 

         إلى طيراف فيلموكالة الدولية مع فريؽ مف كبار الموظفيف في الوكالة بؽ الساالعاـ 
"غالم رضا " ومحمد خاتمي ي السابؽ "يران، حيث التقى مع الرئيس اإل2554نيساف/أبريؿ  6

ميف األحسن روحاني" و" األسبؽ يةيرانالطاقة الذرية اإل منظمةنائب الرئيس ورئيس  آغا زاده"
 يةيرانوزير الخارجية اإل كمال خرازي" و" ي األعمى،يرانمجمس األمف القومي اإللاألسبؽ عاـ ال

ية يرانمف أجؿ مناقشة القضايا المتعمقة بتنفيذ الضمانات، حيث وافقت السمطات اإل السابؽ
عمى تسريع برنامج العمؿ مف أجؿ حؿ القضايا العالقة مع الوكالة الدولية، وذلؾ بيدؼ 

، 2554ذه القضايا قبؿ اجتماع مجمس المحافظيف في حزيراف/يونيو إحراز تقدـ في حسـ ى
ً                            يوف وصفا  مفصبل  لمطاردات المركزية مف طراز يرانحيث قدـ اإل      ً       P-2  ، بما في ذلؾ المواقع

ية التي تجري فييا نشاطات باستخداـ يرانالرئيسة والمواقع التابعة في العديد مف المدف اإل
يوف توضيحات إضافية حوؿ الكمية يران، كما قدـ اإلP-2أجيزة الطرد المركزي مف طراز 

 كغ. 1,9التي تبمغ و المستورد مف الصيف  قودة مف سادس فموريد اليورانيـوالمف
                                                            يوف بأف  المادة المفقودة تسربت مف وعاء التخزيف، وفي وقت الحؽ يرانفي البداية صرح اإل

         ُ                          بارات لـ ي عمف عنيا ألجيزة طرد مركزي                                      بأن يا استخدمت الكمية المفقودة في اخت إيرافاعترفت 
في شركة " كاالي" الكيربائية، لكف العينات البيئية التي أخذتيا الوكالة  P-2مف طراز 

" في سقؼ المبنى الذي يضـ "سادس فموريد  أظيرت وجود عناصر "سادس فموريد اليورانيـو
     ً                      ا بعضا  مف "غاز سادس فموريد                         ييف لمتصريح بأن يـ خزنو يراناليورانيـو الصيني"؛ مما دفع باإل

" المنتج محميا  في تمؾ المنشأة، وأف  ما وجد ناتج بالتأكيد عف التسرب   .                       ً                                                     اليورانيـو
الدخوؿ إلى المواقع المدنية ثارت خبلفات حوؿ أعماؿ  إيراف                 ّ       وفي الوقت الذي سي مت فيو 

ً                                التفتيش في ثبلث ورش عمؿ أجرت أعماال  بحثية حساسة لصالح منظمة الصناع ات                                 
اجتمع نائب المدير العاـ لشؤوف الضمانات في فيينا  2554نيساف/أبريؿ  15الدفاعية، وفي 

ية مف أجؿ مناقشة الطرؽ المتعمقة بقياـ الوكالة الدولية يرانمع مدير عاـ وزارة الخارجية اإل
 21و 25                                                                          بمعاينة ىذه المواقع، إال أن و تعذر التوصؿ إلى اتفاؽ بيف الطرفيف، وخبلؿ يومي 

" وىو مستشار خاص ج . ناصريي يرأسو "إيرانمف الشير ذاتو التقت الوكالة الدولية بوفد 
يراف                                   ّ                      ية في فيينا، ونتيجة ليذا االجتماع تمك نت الوكالة الدولية و يرانلمحكومة اإل مف التوصؿ        ا 
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عشر  إلى اتفاؽ بناء عمى اقتراح الوكالة يتعمؽ بوتيرة الزيارات التي ستتـ أثناء األشير االثني
المقبمة مف أجؿ التحقؽ مف تعميؽ إنتاج مكونات التخصيب بالطرد المركزي الغازي في 

 . 1                         أن يا شاركت في تمؾ األنشطة إيرافالمواقع التسعة التي أعمنت 
مف                           ً     ً ة الدولية برنامج عمؿ مكثفا  بدء  وفي مسعى لتوضيح القضايا العالقة المتبقية أجرت الوكال

      ُ         ً  ، حيث م نحت أخيرا  2554تى األسبوع األوؿ مف حزيراف/يونيو وح 2554نياية أيار/مايو 
   ً                                                                                 إذنا  بالدخوؿ إلى المواقع التابعة لييئة الصناعات الدفاعية، وحصمت الوكالة عمى معمومات 

، بما في ذلؾ استيراد مغناطيسات مف P-2جديدة عف أجيزة الطرد المركزي مف طراز 
                              يوف قد أنكروا في السابؽ أن يا يرانكاف اإل P-2مورديف أجانب تستخدـ في الطاردات مف طراز 

مستوردة مف الخارج، واإلعبلف عف موقع جديد تابع لمنظمة الصناعات الدفاعية يدخؿ في 
      ُ                  ، وقد ذ ىؿ خبراء الوكالة P-2 تصنيع األعضاء الدوارة التي تستخدـ في الطاردات مف طراز

                                   لقطاع الخاص صرح بأن و أجرى مناقشات           ً       ً      يوف متعاقدا  تجاريا  مف ايرانالدولية عندما عرض اإل
                      ً  مجموعة، وكاف ذلؾ مناقضا   4555مع مورد لممغناطيسات، حيث طمب الحصوؿ عمى 

          ً      ً        ً  كانت مجيودا  بحثيا  تطويريا   P-2                     بأف  طارداتيا مف طراز إيرافلمتصريحات السابقة مف قبؿ 
عمى أمؿ الحصوؿ عمى                                  ن و طمب ىذه الكمية مف تمقاء نفسوإ    ً                         صغيرا ، وقاؿ المتعاقد لموكالة 

                                                                             ً  سعر مخفض مف المورد، لكف الجواب لـ يقنع الوكالة الدولية التي اتخذت حينذاؾ موقفا  
أكبر مما صرحت بو  P-2المتعمؽ بأجيزة الطرد المركزي مف طراز  إيراف                 مفاده أف  برنامج 

ً                                        طيراف، وأن و ال يمكف لموكالة بناء  عمى ذلؾ ضماف عدـ وجود منشآت سرية ألجيز  ة طرد                                
 .  2خارج دائرة المراقبة التي يقـو بيا مفتشو الوكالة إيرافمركزي تعمؿ في 

حيا الوكالة الدولية بموجب مذكرة شفوية بتصري إيرافزودت  2554أيار/مايو  21وفي 
                                                         ( مف البروتوكوؿ اإلضافي الخاص بيا، أشارت فيو إلى أن و عمى 3و 2         ً            األولي وفقا  لممادتيف )

             ) تـ  بذؿ كؿ  نجز خبلؿ فترة زمنية مختزلة، فقد                      ُ مى إعداد ىذا التصريح أ  الرغـ مف العمؿ ع
                                                                                       جيد ممكف لتقديـ المعمومات إلى الوكالة الدولية بما ينسجـ وبنود البروتوكوؿ اإلضافي(، وأف  

بوضوح  إيرافيقبؿ المزيد مف التوضيح والتفصيؿ متى لـز األمر(، وقد عبرت  ىذا التصريح )
                                                           

1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/34, 

op.cit,p 4.   
 .183سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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عادة المعالجة ىو               شديد أف  موقفي طوعي، إجراء                                                        ا مف تعميؽ نشاطات تخصيب اليورانيـو وا 
تشريف  21ويرتبط بوفاء أعضاء الترويكا األوروبية بالتزاماتيـ التي تعيدوا بيا في 

                     ييف بأف  القرار الذي يرانفي إعبلف طيراف، في حيف رأى الكثير مف اإل 2553األوؿ/أكتوبر 
جاء نتيجة لضغوط مارستيا الواليات  2554ذار/مارس آ 13أصدره مجمس المحافظيف في 

عادة                                                                                      المتحدة عمى المجمس في محاولة لتحويؿ التعميؽ الطوعي المؤقت لتخصيب اليورانيـو وا 
                                               يوف أن يـ لـ يتنازلوا في قضية تخصيب اليورانيـو يران                              ُ       المعالجة إلى تعميؽ دائـ، ولكي ي ظير اإل

                    بأن يـ يخططوف إلجراء  2554نيساف/أبريؿ  29في  أبمغوا الوكالة الدولية برسالة مؤرخة
" في منشأة تحويؿ اليورانيـو في  اختبارات ساخنة لخط إنتاج "غاز سادس فموريد اليورانيـو

 "أصفياف".  
ّ                                      احتج ت الوكالة الدولية عمى ذلؾ، وكتبت إلى وقد               تبمغيا بأف   2554أيار/مايو  7في  إيراف   

"، وبناء عمى االختبارات الساخنة التي تخطط إل                  ً                                         جرائيا تشكؿ إنتاجا  لػ "سادس فموريد اليورانيـو
  ذلؾ فيي تعادؿ تصنيع مادة التغذية ألغراض التخصيب، وىو ما ينتيؾ الحظر عمى نشاط 

                                        عمى الوكالة بأف  القرار بالتعميؽ الطوعي  إيرافردت  2554أيار/مايو  8التخصيب، وفي 
"المؤقت يستند إلى أفؽ محدد بوضوح ال ي ، 1تضمف تعميؽ إنتاج "سادس فموريد اليورانيـو

مرة أخرى نحو الدخوؿ في مواجية مع الوكالة الدولية حوؿ ما تعتبره  إيرافوبذلؾ كانت تتجو 
  ً                                                                                     حقا  ال يمكف التفريط بو في تطوير التكنولوجيا المتعمقة ببرنامج إنتاج الطاقة النووية ألغراض 

 سممية.
دير العاـ إلى مجمس المحافظيف في األوؿ مف حزيراف/يونيو      ُ                        وقد خم ص التقرير الذي قدمو الم

                                                                           إلى أف  الوكالة الدولية واصمت عممياتيا التفتيشية بشأف تعميؽ األنشطة النووية  2554
عادة لمعالجة في كؿ مف مركز "طيراف لمبحوث النووية" يراناإل                                                                            ية المتعمقة بالتخصيب، وا 

نطنز" ومركز تحويؿ  كاالي" الكيربائية و" لشقر أباد" و"آراؾ" وورشة شركة " وموقع "
                         ّ          ة أنشطة في تمؾ األماكف ال تت سؽ مع ما                                               ّ اليورانيـو في "أصفياف"، ولـ تبلحظ حتى تاريخو أي  

ّ                         طواعية ، كما توص مت الوكالة إلى اتفاؽ مع  إيراف  ّ       تعي دت بو  بشأف الطرؽ التي سيتـ  إيراف     ً         

                                                           
1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/34, 

op.cit.p 4.    
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 31ىذه الورش في  فاعية، وقد بدأ تفقدبموجبيا تفقد ثبلث ورش تابعة لييئة الصناعات الد
 .2554أيار/مايو 

اإلعبلنات المبدئية التي يتطمبيا البروتوكوؿ اإلضافي الخاص  إيراف  ّ                  ورح ب التقرير بتقديـ 
بيا، وتيسير معاينة األماكف التي طمبت الوكالة معاينتيا، بما في ذلؾ الورش الكائنة في 

منح المفتشيف المعينيف مف قبؿ الوكالة تأشيرات  عمى إيراف                ّ           مواقع عسكرية، ورح ب بموافقة 
 .  1تتيح الدخوؿ لمرات متعددة سارية لمدة عاـ

لقرارىا المتضمف تعميؽ األنشطة  إيراف    ً                                               ووفقا  ليذا التقرير استطاعت الوكالة التحقؽ مف تنفيذ 
عادة المعالجة، بيد  أف  ىذا التحقؽ تأخ ر في بعض الحاالت ب ّ                  المتعمقة بالتخصيب وا  سبب                                       َ                   

ً    ية، كما أن و لـ يصبح شامبل  بعمناقشة طرؽ معاينة المواقع التابعة لييئة الصناعات الدفاع  د                        
ُ     ً           نظرا  الستمرار بعض الشركات الخاصة بإنتاج مكونات الطاردات المركزية م د عية  أن يا لـ                                                               ً   

ية مقابؿ تعميؽ العقود أو يرانالطاقة الذرية اإل منظمةتحصؿ عمى تعويضات كافية مف 
" في مرفؽ  إيرافإنيائيا، إضافة إلى قرار           ً                                            المضي قدما  في توليد "سادس فموريد اليورانيـو

أصفياف" مف خبلؿ إجراء اختبارات ساخنة، إلى جانب ذلؾ ال يزاؿ  تحويؿ اليورانيـو في "
ّ َ          ّ                                      ىناؾ عدد مف القضايا العالقة، وثم ة  قضيتاف تت سماف بأىمية أساسية عمى نحو خاص، وذلؾ                                 

 .2ي الذي لـ يسبؽ اإلعبلف عنويرانوطبيعة برنامج التخصيب اإل لفيـ مدى
، %36يورانيـو عالي التخصيب بنسبة : تتعمؽ بمنشأ التموث الناتج عف الالقضية األولى

ُ                                              واليورانيـو منخفض التخصيب الذي ع ثر عميو في ورشة عمؿ شركة " كاالي" الكيربائية،                                 
، أما 3إيرافة في اإلعبلنات المبدئية التي قدمتيا                 ُ             "نطنز"، حيث لـ ت فسر ىذه القضي وفي موقع

                                                           
1
 - IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/34, 

op.cit, p 8. 
2
- op.cit,p 9.  

    ره ية المحصورة ال بد وأف يكوف مصديران                                              أف  كؿ تموث ال يرتبط باختبارات الطرد المركزي اإل إيرافاعتبرت  -3
% كاف روسي المنشأ ) فيناؾ مفاعبلت بحثية روسية 36            ً                                     باكستاف، خاصة  وأف  اليورانيـو عالي التخصيب بنسبة 

                                                يوف يصروف عمى أف  التموث مصدره باكستاف، وىو أمر يران% (، وقد بقي اإل36معينة تستخدـ وقود يورانيـو يبمغ 
% كوقود 36يوف يستخدموف يورانيـو عالي التخصيب بنسبة رانيأثار حفيظة خبراء الوكالة الدولية، فإذا كاف اإل
                   ؛ فإف  ذلؾ مف شأنو  P-1أو حتى مف خبلؿ األجيزة مف نوع  P-2لمجموعة مف أجيزة الطرد المركزي مف طراز 
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مف أجؿ استيراد أجيزة طرد مركزي  إيرافالقضية الثانية فيي تحديد مدى الجيود التي بذلتيا 
 ( وتصنيعيا واستخداميا حيث التزاؿ ىذه القضية تنطوي في بعضP-2 , P-1) مف الطرازيف

 .  1عمى معمومات متباينة ومتضاربة P-2          ً                               الحاالت خاصة  فيما يتعمؽ بالطاردات مف طراز 
والتموث باليورانيـو عالي  P-2لـ يكف باإلمكاف حؿ قضيتي أجيزة الطرد المركزي مف طراز 

؛ لكف 2554التخصيب في الوقت المحدد قبؿ اجتماع مجمس المحافظيف في حزيراف/يونيو 
                         خ والمقترف بحقيقة أف  كؿ                                                        كانت واثقة مف أف  حجـ التعاوف الذي أبدتو حتى ذلؾ التاري إيراف

                                                                                     ً  ما يمـز فعمو في رأييا إلزالة المبس عف القضيتيف العالقتيف ىو تخصيص الوكالة الدولية مزيدا  
                                                                                  مف الوقت لمدراسة، األمر الذي يؤدي إلى فيـ البيانات التي قدمتيا، مما يعني أف  تقرير 

حؿ كافة قضاياىا               ً     في وضع قريب جدا  مف  إيرافينبغي أف يضع  2554حزيراف/يونيو 
 ،                              ّ                                                        العالقة مع الوكالة الدولية، مم ا سيميد الطريؽ باتجاه استئناؼ برنامج تخصيب اليورانيـو

عبلف طيراف الصادر في   21                                                                           وتحسيف العبلقات التجارية مع االتحاد األوروبي بما ينسجـ وا 
ّ                                     إال أف  األمور لـ تسير عمى النحو الذي قدرتو  ،2553تشريف األوؿ/أكتوبر  ، حيث فإيرا    

    ً                            قرارا  احتوى عبارات شديدة الميجة  2554حزيراف/يونيو  18أصدر مجمس المحافظيف في 
كما أوضحت تقارير المدير  -، وأعرب المجمس عف استيائو عف الواقع القائؿ إيرافتجاه 

ً          ً     ي لـ يكف كامبل  واستباقيا  وفييران               بأف  التعاوف اإل -العاـ الشفيية والكتابية  الوقت المناسب              
عمى تأجيؿ الزيارات التفتيشية التي كانت مقررة في منتصؼ  إيراف، فإقداـ ما كاف ينبغيك

إلى منتصؼ نيساف/أبريؿ مف العاـ ذاتو بما في ذلؾ زيارات الخبراء  2554شير آذار/مارس 
في عمميات الطرد المركزي لدى الوكالة الدولية لعدد مف المواقع التي تدخؿ في برنامج 

ُ                      قد ت سب ب  في بعض الحاالت تأخير  P-2 أجيزة الطرد المركزي مف طراز التخصيب بوساطة  ّ  ُ   
 أخذ العينات البيئية وتحميميا.  

مع الوكالة الدولية عمى نحو استباقي لتمكينيا مف  إيرافوطالب القرار بشدة أف تتعاوف 
 ي عف طريؽ تقديـ جميع المعمومات ذات الصمةيراناكتساب فيـ تاـ لبرنامج التخصيب اإل

                                                                                                                                                         

: انظراختزاؿ الفترة الزمنية البلزمة إلنتاج يورانيـو عالي التخصيب مف النوع الذي يصمح إلنتاج قنبمة نووية، 
 .184كوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره ، ص س

1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 

GOV/2004/34,op.cit,p 9 . 
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P-2

                                                           
1
-Resolution GOV/2004/49, op.cit , p 3. 



555 
 

قبؿ إزالة الموقع بعد تشريف الثاني/نوفمبر  إيرافالذي يشتبو بصمتو بأنشطة نووية نفذت في 
 .25541حزيراف/يونيو  28        ّ                           ، وقد تسن ى لموكالة زيارة الموقع في 2553

ييف، ودفعيـ إلى يرانثار حفيظة المسؤوليف اإل                                        والحقيقة أف  قرار مجمس المحافظيف األخير أ
                           ستعم ؽ تنفيذ جميع التدابير  إيراف     بأف   2554حزيراف/يونيو  23إببلغ الوكالة الدولية في 

                 ، وأن يا ستستأنؼ 2554شباط/فبراير  24الطوعية الموسعة الواردة في مذكرتيا المؤرخة في 
                                       ً  الطرد المركزي وتجميعيا واختبارىا اعتبارا   تحت إشراؼ الوكالة الدولية تصنيع مكونات أجيزة

الوكالة باتخاذ الخطوات الضرورية لتتمكف  إيراف، كما طالبت 2554حزيراف/يونيو  29مف 
 .2مف استئناؼ تمؾ العممية
 2554حزيراف/يونيو 27رسالة مؤرخة في  2554حزيراف/يونيو  29      ّ         ُ     كما تم قت الوكالة  في 

وجب رفعيا عف مواد ومكونات ومعدات تتعمؽ باستئناؼ قائمة أختاـ يت إيرافقدمت فييا 
برفع ىذه األختاـ مف قبؿ  إيرافتصنيع وتجميع واختبار آالت طرد مركزي غازي، وطالبت 

لكي تواصؿ العمؿ  إيرافألحت الوكالة الدولية عمى و  الوكالة الدولية أو مف جانب المشغؿ.
اتيا بالوقؼ الطوعي لعمؿ أجيزة الطرد عمى بناء الثقة الدولية عبر االستمرار في التزام

عف المواد المرتبطة بنشاطات  3إزالة جميع األختاـب وقامتنفذت قرارىا  إيراف                المركزي، إال أف  
تصنيع أجيزة الطرد المركزي في غياب مفتشي الوكالة الدولية، وبحموؿ آب/أغسطس كانت 

ة الستئناؼ ىذا النشاط، كما قامت                                 ً      ً      قد جمعت نحو سبعيف جياز طرد مركزيا  جديدا  نتيج إيراف
،"  بإجراء اختبارات ساخنة في منشأة تحويؿ اليورانيـو إلنتاج "غاز سادس فموريد اليورانيـو

  ً     طنا  مف  35-35حوالي  2554حزيراف/يونيو  –حيث أنتج أحد ىذه االختبارات في أيار/مايو
" في مطمع أيموؿ/سبتمبر   . 25544"راسب اليورانيـو

                                                                                                                                                         

، مرجع سكوت ريتر الدفاع بشأنو، انظر: استجابة لقرار أمر بإعادتو إلى بمدية طيراف إثر نزاع بيف البمدية ووزارة
 . 187-185سبؽ ذكره، ص 

1
- IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/60, 

On 1 Sep 2004.p 2 . 
2
- op.cit.p 3 . 

3
ً                                                                              ا  كانت موجودة عمى معدات ومكونات أجيزة طرد مركزي  في نطنز وبارس تراش وفاراياند ختم 45تمت إزالة  -

                                                                               تكنيؾ مف قبؿ المشغؿ بعد موافقة الوكالة الدولية وتـ  تسميميا لموكالة فيما بعد .

 . 189مرجع سبؽ ذكره، ص سكوت ريتر،  -4
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     اجتمعت الوكالة الدولية في 2554تموز/يوليو  2حزيراف/يونيو إلى  35مف  وخبلؿ الفترة
ف عمى عدد مف اإلجراءات التي ستتخذ خبلؿ اي، حيث اتفؽ الجانبإيرانوفد مع فيينا"  "

بيدؼ إحراز تقدـ في تسوية القضايا العالقة  2554شيري تموز/يوليو وآب/أغسطس 
                                                       ما تـ  االتفاؽ عميو في االجتماع المذكور قدمت الوكالة إلى                              ً   المتصمة بتنفيذ الضمانات، ووفقا  ل

 إيرافقائمة أسئمة تتعمؽ ببرنامج الطرد المركزي الخاص ب 2554حزيراف/يونيو  5في  إيراف
، وفي غضوف 2554تموز/يوليو  25وطالبت الوكالة موافاتيا بإجابات مكتوبة قبؿ انقضاء 

آب/أغسطس  14ػفي رسالة مؤرخة  2554طس آب/أغس 16ذلؾ تمقت الوكالة الدولية في 
 19يعتـز إجراء اختبار ساخف مف المقرر أف يبدأ في                                فييا أف  مشغؿ تحويؿ اليورانيـوجاء 

 .25541آب/أغسطس 
                                                                                      والحقيقة أف  التقرير الذي قدمو المدير العاـ الجتماع مجمس المحافظيف في األوؿ مف 

 ً                                                را  عف التقرير السابؽ، وبالذات مف حيث التأكيد عمى لـ يختمؼ كثي 2554أيموؿ/ سبتمبر 
استمرار الغموض بشأف القضيتيف المتيف سبؽ اإلشارة إلييما، وىما مصدر التموث اإلشعاعي 

،  إيرافوأجيزة الطرد المركزي، إضافة إلى االطار الزمني لتجارب  المتعمقة بفصؿ البموتونيـو
طيراف  لـ تبلحظ حتى تاريخ إعداد التقرير في مركز "                                    إال أف  التقرير أشار إلى أف  الوكالة

لمبحوث النووية" أو في موقع "لشقر أباد" أو في "آراؾ" أو في ورشة شركة " كاالي" الكيربائية 
نطنز" أو في مرفؽ تحويؿ اليورانيـو في أصفياف وجود أي أنشطة ال تتسؽ مع فيـ  أو في "

 .تعميؽالراىنة بشأف ال إيرافالوكالة لتعيدات 
                                                                                  كما أشار التقرير إلى أف  تحميؿ الوكالة حتى تاريخ إعداد التقرير ىو أف  معظـ التموث 

َ                         ع ثر  عميو في ورشة شركة "كااليباليورانيـو عالي التخصيب الذي   2نطنز" " " الكيربائية وفيُ  
                                                                                ً يرتبط عمى نحو معقوؿ بالتموث عالي التخصيب الذي عثر عميو في مكونات مستوردة، وبناء  

                                                           
1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/60, 

op.cit.p 4. 
ُ                تؤكد عمى أف  جسيمات اليورانيـو عالي التخصيب  ومنخفض التخصيب التي ع ثر عمييا في كؿ  إيرافظمت  -2                                                                  

اند تكنيؾ وبارس تراش ناجمة عف التموث الناشئ عف مكونات مف نطنز وشركة " كاالي" الكيربائية وشركة فاراي
 .P-1أجيزة الطرد المركزي المستوردة مف باكستاف مف طراز 
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ُ             ً          عمى ىذا التحميؿ قد ال يكوف اليورانيـو عالي التخصيب الذي ع ثر عميو ناجما  عف قياـ   إيراف                                                       
 . 1بتخصيب اليورانيـو في ىذيف الموقعيف

                                 ّ                      ً      ً                     وبناء عمى ما تضمنو ىذا التقرير تبن ى مجمس المحافظيف قرارا  جديدا  أعدتو دوؿ الترويكا 
 إيرافدعا فيو  2554أيموؿ/سبتمبر  18وسي في ( بدعـ ر لمانيا، أبريطانيا ،األوروبية ) فرنسا

ينة الفورية لؤلماكف التي المعمومات والمعا إلى االستجابة لكافة طمبات الوكالة الدولية وتوفير
يضاح القضايا العالقة بينيا وبيف الوكالة قبؿ اجتماع المجمس المقبؿ في  تحددىا                                                                                 الوكالة، وا 

تحديد مصادر وأسباب التموث باليورانيـو ، بما يشمؿ 2554تشريف الثاني/نوفمبر  25
بضرورة  إيرافالمخصب واستيراد أجيزة طرد مركزي وتصنيعيا واستخداميا، وطالب القرار 

التصديؽ عمى البروتوكوؿ اإلضافي دوف تأخير، كما عبر عف أسؼ المجمس عف تراجع 
 .2بالتعميؽ الطوعي لنشاطاتيا المتعمقة بالتخصيب الخاصعف قرارىا  إيراف

سعى إلى إعاقة القرار عبر  جون بولتون"                                            وتجدر اإلشارة إلى أف  الوفد األمريكي برئاسة "
كموعد أخير لبلمتثاؿ الكامؿ مف  2554تشريف األوؿ/أكتوبر  31المطالبة بتحديد تاريخ 

ال فستحاؿ قضيتيا إلى مجمس األمف الدولي، كما طالب الوفد بحذؼ فقرتيف إيرافجانب                                                                        ، وا 
( التي تقر بحؽ الدوؿ في تطوير الطاقة الذرية مسودة القرار: وىما الفقرة ) و فحساستيف م

وتطبيقيا العممي خدمة ألغراض سممية بما فييا توليد القوى الكيربائية في إشارة إلى المادة 
ٌ                                  الرابعة مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية، وىو أمر  عبرت الواليات المتحدة بوضوح أن و                                                     

مف القرار( حيث أرادت الواليات المتحدة  6، والفقرة األخرى ) فقرة إيرافؽ عمى حالة ال ينطب
                                 ُ                                                   عدـ استخداـ المغة النموذجية التي ت ستخدـ في كافة قرارات الوكالة الدولية التي تعبر عف 

مف  لموكالة تقدير ) الجيود الحرفية وغير المتحيزة التي يقـو بيا المدير العاـ واألمانة العامة
في إطار معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية،  إيرافأجؿ تنفيذ اتفاؽ الضمانات المعقود مع 

 اإلضافي في انتظار دخولو حيز التنفيذ .. (.   إيرافومف أجؿ تنفيذ بروتوكوؿ 

                                                           
1
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 

GOV/2004/60,op.cit.p 6 . 
2
-Resolution GOV/2004/79 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 

18 September 2004, p 2.  
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لموكالة  السابؽ                                                                         إف  أكثر ما كاف يغيظ األمريكييف مف الناحية الشكمية ىو عبارات المدير العاـ
                                         ف  مفتشيو لـ يعثروا عمى أي دليؿ عمى وجود إ" المتكررة التي تقوؿ محمد البرادعي" الدولية 
" إلى انتقاد برنامج إسرائيؿ البرادعي ، إضافة إلى ميؿ "ي إلنتاج األسمحة النوويةإيرانج برنام

ّ                                                    النووي خصوصا  وأن و صر ح قبؿ شير مف اجتماع مجمس المحافظيف في أيموؿ/سبتمبر           ً           
       إال أف   ،                 ً        ً                                  ) كانت أكثر ترحيبا  وتعاونا  بشأف برنامجيا النووي مف إسرائيؿ( يرافإ     بأف   2554

النووي إلى مجمس األمف الدولي  إيرافالواليات المتحدة فشمت في إقناع المجمس بإحالة ممؼ 
 .1كما لـ يحدد ميمة نيائية، ولـ تحذؼ الفقرتاف المتاف حاوؿ الوفد األمريكي حذفيما

                                  ي بإدراؾ وحذر في الوقت نفسو، ألن و يرانتعامؿ مع الممؼ النووي اإل لبرادعي"ا        ة أف  "الحقيق
مف خبلؿ إحالة ممفيا إلى مجمس األمف الدولي قد يدفع بيا  إيراف                        يرى أف  زيادة الضغط عمى 

مع كوريا الشمالية،  ار األسمحة النووية كما ىي الحاؿإلى االنسحاب مف معاىدة عدـ انتش
ي ببرنامج يرانبالقوؿ: ) ليس لدينا دليؿ حوؿ ارتباط البرنامج النووي اإل رادعي"الب "         وقد صر ح

 .2(ييف الخفيةيرانإنتاج أسمحة نووية، وال بمقدورنا أف نقرأ نوايا اإل
  ً     طنا  مف  37يوف فقد رفضوا القرار واعتبروه غير قانوني، وأعمنوا البدء بتحويؿ نحو يرانأما اإل

" أو " " الستخدامو كوقود "أكسيد اليورانيـو " إلى "غاز سادس فموريد اليورانيـو راسب اليورانيـو
              يوف إلى أن يـ يرانفي تخصيب اليورانيـو بوساطة عممية الطرد المركزي، كما ألمح اإل

سينسحبوف مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية في حاؿ رفعت الوكالة الدولية الممؼ 
، أما 2554في اجتماعيا المقرر في تشريف الثاني/نوفمبر ي إلى مجمس األمف يرانالنووي اإل

الشرعي في  إيرافي الجديد الذي يسيطر عميو المحافظوف فقد دافع عف حؽ يرانالبرلماف اإل
، وحاوؿ تمرير مشروع قانوف يمـز الحكومة اإل ية باستئناؼ عمميات يرانتخصيب اليورانيـو

االتجاه الذي ينبغي السير ي يسير في عكس يران، وبذلؾ بدا البرلماف اإل3تخصيب اليورانيـو
                                                         ً           كاف اليدؼ ىو المصادقة عمى البروتوكوؿ اإلضافي، وقد بدا واضحا  في أذىاف  فيو إذ

                                                           
 . 197 -196 سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره ، ص -1

2
- Louis Charbonneau , Elbaradei Wary of Taking Iran to Security Council ,Reuters , 

July , 8, 2004. 

                                                        فتوى خبلؿ إلقاؤه خطبة الجمعة في طيراف جاء فييا أف  إنتاج  خامنئيعمي أصدر  2554في أيموؿ/سبتمبر  -3
ية لف تمتمؾ ىذه األسمحة في يـو يرانرية اإل                                                               األسمحة النووية وتخزينيا واستخداميا محـر في اإلسبلـ ، وأف  الجميو 

 .245، ص سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره:  انظرمف األياـ ، 
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                                                                                 ييف أف  المصادقة عمى البروتوكوؿ يمكف أف تتـ  فقط عندما تعترؼ الوكالة الدولية بحؽ يراناإل
ما يتضمنو ذلؾ مف وجود برنامج المشروع في الحصوؿ عمى الطاقة النووية مع  إيراف

 لمتخصيب.
والترويكا األوروبية عمى تسوية جانب  إيرافقد ساعدت الجيود الماراثونية التي جرت بيف و 

ي، ال سيما المتعمقة بوقؼ تخصيب يرانكبير مف نقاط الخبلؼ بشأف البرنامج النووي اإل
عادة المعالجة لموكالة قبؿ انعقاد اجتماع مجمس  ؽالساب وىو ما دعا المدير العاـ                            اليورانيـو وا 

                                           إلى إعبلف أف  الوكالة لف تصدر أية تقارير في  2554المحافظيف في تشريف الثاني/نوفمبر 
ية مف جدوؿ يران                       ً                          إال حينما يكوف ذلؾ مناسبا  مما يعني إسقاط الحالة اإل إيرافالمستقبؿ بشأف 

 .1أعماؿ مجمس المحافظيف
توصؿ أعضاء  2554محافظيف في تشريف الثاني/نوفمبر ومع اقتراب موعد اجتماع مجمس ال
تشريف  15في  اإلعبلف عنو                        رؼ " باتفاؽ باريس" تـ   ُ ع   إيرافالترويكا األوروبية إلى اتفاؽ مع 

، وىو عبارة عف وثيقة شاممة حددت التفسيرات المتعمقة بما يتوجب عمى 2554الثاني/نوفمبر 
، مع اإلشارة إلى أف  ىذا االتفاؽ أف تقـو بو فيما يختص بتعميؽ أنشط إيراف                                                  ة تعميؽ اليورانيـو

طوعي وغير ممـز مف الناحية القانونية، وبموجب ىذا االتفاؽ اعترفت دوؿ الترويكا األوروبية 
التي تنص عمييا معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية المطبقة بما ينسجـ  إيرافبحقوؽ 

                  التأكيد عمى أن يا  إيرافتمييز، في حيف أعادت  وواجباتيا المنصوص عمييا في المعاىدة دوف
بموجب المادة الثانية مف معاىدة عدـ االنتشار ال تسعى ولف تسعى إلى امتبلؾ أسمحة 

 الوكالة الدولية لمطاقة الذرية،                                                            نووية، مضيفة أن يا تمـز نفسيا بالتعاوف والشفافية الكاممة مع
           ً                          اإلضافي طوعا  في انتظار المصادقة عميو.كما وعدت باالستمرار في تنفيذ البروتوكوؿ 

تشريف  15                                                                    لذلؾ فإف  تقرير المدير العاـ الذي قدمو إلى اجتماع مجمس المحافظيف في 
         ً                                                  كاف تمخيصا  لتحقيقات الوكالة الدولية التي جرت عمى مدى عاميف  2554الثاني/نوفمبر 

                           المعمومات الجديدة، ومع أف  ي، ولـ يتضمف الكثير مف يران      ً     ً                   وتقييما  عاما  لمبرنامج النوي اإل
                    وية فإن و لـ يستبعد التقرير أكد عمى عدـ وجود أدلة تشير إلى سعي طيراف إلنتاج أسمحة نو 

                 تـ  تقديـ بيانات  إيراف                                                     سرية، وأشار إلى أف  كؿ المواد النووية المعمف عنيا في  وجود أنشطة
                                                           

مرجع  ،ة ومخاطر التصعيد"ي" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبيرانأحمد إبراىيـ محمود، البرنامج النووي اإل -1
 .254ص، سبؽ ذكره
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                                   ات سـ ىذا التقرير بالتفاؤؿ والقبوؿ ، وقد 1                                      ف  ىذه المواد لـ تحوؿ إلى أنشطة محظورةوأعنيا، 
                                                             والوكالة الدولية، وبدا الوضع كما لو أف  الوكالة كانت عمى وشؾ  إيرافبوضعية األعماؿ بيف 

       ً                                ي، خصوصا  عند دراسة المسألتيف الرئيستيف يرانإغبلؽ الممفات المتعمقة بالبرنامج النووي اإل
تخصيب ومنخفض التخصيب وأجيزة الطرد بالتموث باليورانيـو عالي ال الخاصتيفالعالقتيف 

 .P-22المركزي مف طراز 
ومع التوقيع عمى اتفاؽ باريس حصؿ مجمس المحافظيف عمى ضوء أخضر إلصدار قرار في 

ً                          يعتبر ىو األكثر اعتداال  منذ بدء األزمة النووية اإل 2554تشريف الثاني/نوفمبر  29 ية يران                    
 إيراف                                  ة االتفاؽ الذي تـ  التوصؿ إليو بيف ، حيث أكد المجمس عمى أىمي2552نياية عاـ 

عف قرارىا بمواصمة  إيراف، والذي أفصحت فيو (3ودوؿ الترويكا األوروبية ) اتفاؽ باريس
عادةتمديد تعميقيا لجميع ا المعالجة، كما عبر المجمس عف                                 ألنشطة المتعمقة بالتخصيب وا 

ميغ بيذا القرار إلى المدير العاـ لموكالة بمقتضى ذلؾ االتفاؽ بإرساؿ تب إيرافارتياحو إزاء قياـ 
    ً                                              ً     داعية  الوكالة الدولية إلى التحقؽ مف التعميؽ اعتبارا  مف  2554تشريف الثاني/نوفمبر  14في 
                                                                                  تشريف الثاني/نوفمبر، كما أقر المجمس بأف  ىذا التعميؽ ىو تدبير طوعي مف تدابير بناء  22

 .4                 ً         ً الثقة وليس التزاما  قانونيا  
بكافة الطرؽ،  إيرافركزت الواليات المتحدة عمى محاولة الضغط عمى  2555عاـ في بداية و 

ال سيما مف خبلؿ االعتماد عمى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية باعتبارىا آلية مبلئمة لتفكيؾ 
                               بأن يا إذا لـ تتعاوف بشكؿ كامؿ  إيرافية المحظورة، مع تيديد يرانووقؼ األنشطة النووية اإل

                                               ً       يتـ نقؿ ممفيا النووي إلى مجمس األمف الدولي تمييدا  لفرض                الدولية فإن و سة مع الوكال
باحتماؿ استخداـ القوة العسكرية ضدىا مف  يراف                                ً   عقوبات اقتصادية عمييا؛ بؿ وتيديدا  إل

، ورفض ا تسعى إلى امتبلؾ السبلح النووي                                                 جانب الواليات المتحدة إذا تبيف بالدليؿ القاطع أن ي

                                                           
1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2004/83, 

on 15 Nov  2004.p 24 . 
 . 225سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره ، ص  -2

  . INFCIRC/637الوثيقة :  انظر -3
4
-Resolution GOV/2004/90 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 

29 November 2004, p.p1- 2. 
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ظمت تتمسؾ بحقيا في مواصمة أنشطة  إيراف         ؛ إال أف  1طالب الدولية بصورة كاممةاالمتثاؿ لمم
تخصيب اليورانيـو وتعرض فقط الوقؼ الجزئي والمؤقت ليذه األنشطة العتبارات تتعمؽ 
بالمفاوضات التي كانت تجري بينيا وبيف الترويكا األوروبية، أو بينيا وبيف مسؤولي الوكالة 

تحتفظ لنفسيا بالحؽ الكامؿ في تخصيب  إيراف                       ية دوف أف ينفي ذلؾ أف  الدولية لمطاقة الذر 
                                                                                   اليورانيـو باعتبار أف  ىذه مسألة مسموح بيا بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية، 

أف تقدمو في ىذا الصدد ىو االلتزاـ بتقديـ كافة  يرافعمى أف يكوف أقصى ما يمكف إل
                                                          لكافة األطراؼ الدولية األخرى بأن يا لف تستخدـ الوقود النووي الضمانات التي تكفؿ لموكالة و 

 . 2الناجـ عف عمميات تخصيب اليورانيـو في أغراض عسكرية
                                                                      تتمسؾ بأف  معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية تسمح لمدوؿ األعضاء بالقياـ  إيرافظمت و 

احة إلى " حؽ الدوؿ بأنشطة تخصيب اليورانيـو وفؽ نص المادة الرابعة التي تشير صر 
نتاج واستخداـ الطاقة النووية لؤلغراض                                                                األعضاء غير القابؿ لمتصرؼ في تنمية بحوث وا 

تمييز، والحؽ في التبادؿ الكامؿ لممعدات والمواد والمعمومات العممية والفنية  السممية دوف أي
مى كافة الستخداـ الطاقة النووية في األغراض السممية"، وينطبؽ ىذا النص بالطبع ع

األنشطة المندرجة في إطار االستخدامات السممية لمطاقة النووية، ومف بينيا تخصيب 
؛ لذلؾ ظمت                                                     تصر  عمى أف  أنشطتيا النووية تندرج بالكامؿ في اطار  إيرافاليورانيـو

ن يا لـ تنتيؾ أي التزاـ مف االلتزامات                                                                                      االستخدامات السممية وفؽ ما تسمح بو المعاىدة، وا 
.المفر                                                                      وضة عمييا، وتصر  عمى حقيا األصيؿ في القياـ بعمميات تخصيب اليورانيـو

طيمة األزمة بحقيا الكامؿ في مواصمة  إيراف       ً                                 واستنادا  إلى ىذا التوصيؼ القانوني تمسكت 
، وأصر ت دوما  عمى أف  اإليقاؼ الذي قامت بو في بعض الف ترات                                    ً                                        عمميات تخصيب اليورانيـو

استعدادىا فقط لمتنازؿ بشأف مسألتيف فرعيتيف  إيرافوأبدت مؤقت، ىو مجرد إيقاؼ طوعي و 
 : واع المختمفة : ىي التفريؽ بيف األناألولىفقط مف المسائؿ الخاصة بتخصيب اليورانيـو

، حيث توافؽ طيراف لبرامج تخصيب اؼ والتعميؽ عمى عممية عمى اقتصار اإليق اليورانيـو

                                                           
مرجع  ،ي" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "يرانأحمد إبراىيـ محمود، البرنامج النووي اإل -1

 .158ص  ،سبؽ ذكره
تعمف استعدادىا لتقديـ ضمانات بعدـ إنتاج يورانيـو مخصب لدرجة تصنيع قنبمة نووية، جريدة الشرؽ  إيراف -2

 .2555آذار/مارس  16الصادرة بتاريخ  األوسط
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، بينما إنتاج غاز عمميات إنتاج بودرة      ً خاصة   قاؼ المراحؿ األخرىترفض إي اليورانيـو
 .اليورانيـو

                                                    لتقديـ كافة الضمانات التي تطمئف المجتمع الدولي بأف   إيراف: فيي استعداد الثانيةأما 
عمميات إنتاج الوقود النووي الناتجة عف عمميات تخصيب اليورانيـو لف تتجو نحو 

 االستخدامات العسكرية. 
الوكالة الدولية، الواليات المتحدة، ية )يراناألخرى في األزمة النووية اإل لكف األطراؼ الدولية

االتحاد األوروبي( تستند بدورىا إلى نص المادة الثالثة مف المعاىدة التي تتحدث عف " التزاـ 
الدوؿ األعضاء غير الحائزة لؤلسمحة النووية عمى قبوؿ نظاـ الضمانات الخاص بالتأكد مف 

                       ً                                                  تيا بموجب المعاىدة، منعا  لتحويؿ استخداـ الطاقة النووية مف األغراض السممية تنفيذ التزاما
                  ممتزمة بتأكيد أف   إيراف               ىذه األطراؼ أف   إلى األسمحة النووية"، وىو ما يعني مف وجية نظر

طار االستخدامات السممية، مع تأكيد عدـ وجود دوافع إشطتيا النووية تندرج بالكامؿ في أن
سبلح النووي عبر االمتثاؿ الكامؿ لقرارات مجمس المحافظيف التابع لموكالة الدولية المتبلؾ ال

لـ تمتـز منذ البداية باطبلع  إيراف                                                        لمطاقة الذرية، وكانت مواقؼ األطراؼ الدولية تستند إلى أف  
الوكالة والحصوؿ عمى موافقتيا عمى خطط إنشاء محطة الطرد المركزي في "نطنز" الخاصة 

آراؾ" الخاصة بإنتاج الماء الثقيؿ، وىي مسائؿ مزدوجة اليورانيـو أو منشأة "بتخصيب 
 .االستخداـ

    ً       ً     موقفا  متشددا  مف  "جورج بوش"لذلؾ تبنت اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس األمريكي السابؽ 
                                                         انتيكت معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية، وأن يا تسعى إلى  إيراف             يقـو عمى أف   إيراف

امتبلؾ السبلح النووي، ودعت إلى نقؿ ممفيا النووي إلى مجمس األمف لفرض عقوبات 
 .                            ً طراؼ األوروبية تتفؽ معو تماما  اقتصادية عمييا، وىو موقؼ لـ تكف األ

،  إيراف                                                 أما الوكالة الدولية فإن يا لـ تكف تستطيع أف تديف  لقياميا بأنشطة تخصيب اليورانيـو
ن ما كانت تحفظاتيا تتعمؽ في جوىرىا بالكيفية                       ألف  ىذه األنشطة ليست مح                                                                ظورة بحد ذاتيا، وا 

ال سيما امتناعيا عف إببلغ الوكالة بأنشطتيا في  ىذه األنشطة، إيرافالتي أدارت بيا 
، حيث كاف يفترض عمى            ً                     أف تحصؿ أوال  عمى موافقة الوكالة  إيرافتخصيب اليورانيـو
                                          ظاـ الضمانات لمتأكد مف أف  ىذا اليورانيـو والخضوع إلشرافيا عمى ىذه األنشطة وفؽ ن

 .المخصب لف يتجو لؤلغراض العسكرية
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بعمميات تخصيب  إيراف                                                          ومع أن و لـ يكف مف حؽ الوكالة الدولية قط أف تحتج عمى قياـ 
                                  بوقفيا؛ ألف  مثؿ ىذا المطمب يتجاوز  إيرافاليورانيـو في حد ذاتيا أو أف توصي بمطالبة 

التي  "ذلؾ يتجاوز نطاؽ" األمور الفنية        عف أف      ً فضبل  النتشار النووي، نصوص معاىدة عدـ ا
ىي مف اختصاص الوكالة، ويدخؿ في نطاؽ " المواقؼ السياسية" التي تخرج عف سمطتيا، 
                                                                                ويقتصر البت فييا عمى مجمس المحافظيف فقط، إال أف  ذلؾ لـ يمنع مجمس المحافظيف ذاتو 

 إيرافالذي طالب فيو  2554ا في قرار أيموؿ/سبتمبر      ّ                       مف تبن ي مثؿ ىذا المطمب، السيم
، 2554تشريف الثاني/نوفمبر  25بوقؼ عمميات تخصيب اليورانيـو في موعد نيائي حتى 

امتنعت عف التعاوف مع الوكالة لتوضيح مختمؼ جوانب  إيراف     ً                 مستندا  في ذلؾ إلى أف  
تقييـ موقع المسألة النووية مف  برنامجيا النووي، ىذه التباينات في المواقؼ الدولية بشأف

 يراف                                                                           نصوص معاىدة عدـ االنتشار تعني في واقع األمر أف  المسألة ال تتعمؽ بما إذا كاف إل
ن ما المشكمة تتعمؽ بحقيقة الدوافع اإل ، وا  ية مف يران                                                                               الحؽ في القياـ بأنشطة تخصيب اليورانيـو

ية عمى جدوؿ أعماؿ مجمس يرانة اإل                           ُ                    ىذه األنشطة، وعمى ىذا األساس أ درجت المسألة النووي
 .25531المحافظيف منذ العاـ 

ورغـ ىذه التباينات في المواقؼ الدولية فقد استمرت الوكالة الدولية بإدارة الممؼ النووي 
ي مف خبلؿ القياـ بعشرات العمميات الرقابية والتفتيشية ورفع تقارير دورية حوؿ النتائج يراناإل

لموكالة  إيرافوآخر التطورات عمى صعيد المعمومات التي تقدميا  التي يتـ التوصؿ إلييا،
والترويكا األوروبية لمتوصؿ إلى اتفاؽ  إيرافالدولية، إلى جانب ذلؾ استمرت المفاوضات بيف 

عادة المعالجة، غير إف   بدأت منذ أواخر  إيراف                                                              شامؿ حوؿ وقؼ دائـ لتخصيب اليورانيـو وا 
دات لمجانب األوروبي عمى البطء الشديد في تقدـ المفاوضات بتوجيو انتقا 2555آذار/مارس 

وعمى عدـ قياـ الجانب األوروبي بتقديـ أي عرض ممموس ومحدد المعالـ بشأف المزايا 
بموجب اتفاؽ باريس، ورأت  يرافاالقتصادية والتكنولوجية التي كاف مف المقرر أف تمنحيا إل

                                    وبية، وحذرت مف أن يا قد تضطر في ىذا األور  في ذلؾ مماطمة مف جانب دوؿ الترويكا
عادة النظر في سياستيا بشأن  . يا                                                     االطار إلى وقؼ المفاوضات وا 

                                                           
مرجع  ؟،ي " آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد"يرانأحمد إبراىيـ محمود، البرنامج النووي اإل -1

 .177-176ص  ،سبؽ ذكره
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في  إيراف                                      ً                     قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية تقريرا  أشار فيو إلى إخفاؽ  2555وفي آذار/مارس 
انت                                                                       إببلغ الوكالة الدولية في التوقيت المناسب بأنشطة حفر تم ت تحت سطح األرض ك

                                             بمرفؽ تحويؿ اليورانيـو في "أصفياف"، ورغـ أف   2555تجري بالفعؿ في كانوف الثاني/يناير 
          فإن و كاف  2554قدمت المعمومات التصميمية الضرورية في كانوف األوؿ/ديسمبر  إيراف

ذه تقديـ تمؾ المعمومات في الوقت الذي اتخذت فيو القرار بالتصريح بمثؿ ى إيرافيتعيف عمى 
   ً                                         وفقا  لما تنص  عميو الترتيبات الفرعية الخاصة  بيا، وذلؾ ماؿ اإلنشائية، أو القياـاألع

  .1إيراف    ُ                                        ولـ ي حدد التقرير أية إخفاقات إضافية مف جانب باتفاقات الضمانات، 
ُ                    الوكالة الدولية خبلؿ اجتماع ع قد في طيراف بتاريخ  إيرافكما أطمعت  كانوف الثاني/يناير  12                           

منذ عاـ  يراف                                        ُ      تتعمؽ بأجيزة الطرد المركزي والعروض التي ق دمت إلعمى وثائؽ  2555
بشأف  1987في العاـ  يراف                                        ُ     تناولت ىذه الوثائؽ تفاصيؿ عف العرض الذي ق دـ إل 1987

التصميمات والتكنولوجيا المتصمة بأجيزة الطرد المركزي وعينات لمكوناتيا، وأصؿ العرض 
 P-1وثائؽ تخص جياز طرد مركزي مف طراز       ُ                                الذي ق دـ ليا في منتصؼ التسعينيات بشأف

جياز طرد مركزي، إضافة إلى وثائؽ الشحف والوثائؽ األخرى المتعمقة بتسميـ  555ومكونات 
والمناقشات التقنية مف القرف العشريف                       ُ                         مفردات تتصؿ بالعرض الم قد ـ في منتصؼ التسعينيات

  . 2ركزيوالوسطاء بشأف التخصيب بالطرد الم إيرافالتي جرت بيف 
لوكالة الموقع في مجاؿ إنتاج المياه الثقيمة في "آراؾ" زار مفتشو ا إيرافولمتحقؽ مف أنشطة 

 ، وقاموا بالتحقؽ مف معمومات تصميمية إضافة إلى معاينة تكميمية2555في آذار/مارس 
، 215 –تعمقة باستخراج البولونيـوالم إيرافلمموقع، وخبلؿ ىذه الزيارة جرت مناقشة أنشطة 

                                                                                     كوف ىذه القضية ال تزاؿ تثير اىتماـ الوكالة ألف  استخداـ ىذه المادة يمكف أف يتـ ليس فقط 
في بعض التطبيقات المدنية؛ بؿ يمكف استخدامو باالقتراف مع البيريميـو ألغراض عسكرية 
      ً                                                                     وتحديدا  كبادئ نيوتروني في بعض تصميمات األسمحة النووية، ولـ تبلحظ الوكالة أية 

 .3جديدة يمكف اإلببلغ عنيا فيما يتصؿ باختبارات فصؿ البولونيـوتطورات 

                                                           
1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2005/67, 

on 2 Sep 2005. p 3 . 
2
- op.cit. p5.  

3
- op.cit p 9. 
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حوؿ عدـ متابعتيا القياـ بأي عمؿ يتعمؽ  إيرافكما أجرت الوكالة استقصاء يتعمؽ بإفادة 
، حيث سبؽ 2552و 1995فيما بيف عامي  P-2بتصميـ أجيزة الطرد المركزي مف طراز 

بأي عمؿ أو تصميـ يتعمؽ بتصميـ ىذا الطراز  2552                      بأن يا لـ تقـ قبؿ عاـ  إيرافأف أفادت 
مف أجيزة الطرد المركزي لسببيف: األوؿ: يتعمؽ بنقص المينييف المتخصصيف، والثاني: 

ية، وكاف ىذيف يرانيتعمؽ بالتغييرات التي شيدىا الجياز اإلداري لمنظمة الطاقة الذرية اإل
بشأف أجيزة الطرد  إيرافتي واجيتيا السببيف وراء إعطاء األولوية آنذاؾ لحؿ الصعوبات ال

                                                                    ، وأشارت الوكالة إلى أن و حتى تاريخ إعداد ىذا التقرير لـ تقدـ األدلة P-1المركزي مف طراز 
    ً      ً                                                    ضمانا  كافيا  بأن و لـ يتـ القياـ بأنشطة ذات صمة خبلؿ الفترة بيف  إيرافالتي زودتيا بيا 

المزيد مف المعمومات، عبلوة عمى  تقديـ إيراف، وطمبت الوكالة مف 2552و 1995عامي 
 .P-21أية وثائؽ داعمة تكوف ذات صمة ببرنامج أجيزة الطرد المركزي مف طراز

لجتو غير المعمنة في منجـ كما أجرت الوكالة تحقيقات حوؿ أنشطة تعديؿ اليورانيـو ومعا
يف في ، وأوضح نائب المدير العاـ لشؤوف الضمانات في بياف قدمو لمجمس المحافظ"غشيف"

                                                             أف  الوكالة تحاوؿ تحقيؽ فيـ أفضؿ لمترتيبات المعقدة التي تحكـ  2555حزيراف/يونيو  16
اإلدارة السابقة والحالية لوحدة المعالجة في منجـ "غشيف"، وكانت الوكالة قد اطمعت في 

عمى مجموعة وثائؽ مف الرسومات المطابقة لمبناء قدمتيا الشركة  2555نيساف/أبريؿ 
 .2ية باإلضافة إلى عدد مف الوثائؽ والرسومات األخرىيرانلمنظمة الطاقة الذرية اإلاليندسية 

لمناقشة تطورات  2555ولـ يسفر االجتماع الذي عقده مجمس المحافظيف في حزيراف/يونيو 
موكالة الدولية السابؽ لي عف أية نتائج جديدة، حيث أعاد المدير العاـ يرانالممؼ النووي اإل

بعد إضافة  2555" عرض التقارير الخاصة باجتماع آذار/مارس ر غولدشميثبياونائبو " 
                                                                               القميؿ مف المعمومات التقنية، وقد عب ر المدير العاـ ونائبو عف عدـ رضاىما عف مدى 

                                                                           ي وسرعتو، بالرغـ مف أن يما لـ يتمكنا مف تقديـ أية معمومات تؤيد الفكرة التي يرانالتعاوف اإل
؛ لكف كاف ىناؾ ميؿ مقمؽ في تقارير الوكالة إيرافير معمف في تتحدث عف نشاط نووي غ

ً                                       الدولية، فبدال  مف التشديد عمى ما يتـ العثور عميو في  ووضعو في سياؽ عمميات  إيراف            

                                                           
1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2005/67, 

op.cit, p 6. 
2
- op.cit, p 7 . 
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جراء                                                                                        الوكالة، بدأت الوكالة بانتياج مسار تحميمي ييدؼ إلى تقييـ مالـ يتـ العثور عميو وا 
، وخبلصة إيرافطراؼ األخرى تتكيف باحتماؿ وجوده في عممية التقييـ في سياؽ ما كانت األ
 .1ية عمى نحو متزايد إثبات العكسيرانالقوؿ: كاف يتطمب مف الحكومة اإل

ُ                               وفي اجتماع ع قد في طيراف خبلؿ الفترة ما بيف  طمبت  2555آب/أغسطس  18و  13           
غشيف"،                                              ً                      الوكالة الدولية التحدث مع الشخص الذي كاف مسؤوال  في السابؽ عف مشروع "

، ولـ تتمكف الوكالة إال مف                ً            ية المسؤوؿ حاليا  عف المشروعيرانوممثؿ منظمة الطاقة الذرية اإل
ية الذي تولى المسؤولية عف المشروع في عاـ يرانلقاء الممثؿ الحالي لمنظمة الطاقة الذرية اإل

ً        ً                                    ، حيث قدـ المذكور تسمسبل  تاريخيا  لبناء محطة تركيز خاـ اليورانيـو خا2552  ً       صة  فيما                       
ممفات  2555في نيساف/أبريؿ  إيرافيتعمؽ بتصميـ وبناء خط معالجة التجميخ، كما عرضت 

       ّ   ، وقد ضم ت عالجة ركاز اليورانيـو في "غشيف"تحتوي عمى رسومات ووثائؽ متعمقة بأنشطة م
                                                                                  رسومات نيائية مطابقة لمبناء؛ إال أف  ىذه الوثائؽ لـ تتضمف أسماء األشخاص الذيف صمموا 

اسـ الشركة التي أعدت الرسومات إلى جانب  رسومات أو نفذوىا أو راجعوىا أو أقروىا أوال
                                          أف  حجب ىذه األسماء إن ما تـ  حماية لمسرية  إيرافأرقاـ المشروع وتواريخو، حيث أوضحت 

واصمت العمؿ  إيراف                                                                     التجارية، وفيما يتعمؽ بتنفيذ البروتوكوؿ اإلضافي أشارت الوكالة إلى أف  
                       ُ                         نافذ؛ إال أن يا ال تزاؿ ت بقي بعض القيود عمى إصدار                                  كأف  البروتوكوؿ اإلضافي الخاص بياو 

 . 2تأشيرات الدخوؿ المتعددة المرات لممفتشيف المعينيف
 2555في آب/أغسطس  إيرافشياف" قدمت  –لويزياف وحوؿ التطورات المتعمقة بموقع "

وقع، وبدت المعمومات المقدمة مترابطة ومتسقة      ً                                     توضيحا  ووثائؽ إضافية حوؿ قياميا بإزالة الم
مع توضيحيا السابؽ بشأف أسباب إزالة ىذا الموقع، بعد أف آؿ لبمدية طيراف عمى إثر نزاع 

لموكالة الدولية بزيارة خمسة مباني تابعة  إيرافية، كما سمحت يرانبيف البمدية ووزارة الدفاع اإل
      ُ                                      ، ولـ ت ظير نتائج تحميؿ ىذه العينات وجود أية لموقع "بارشيف"، وأخذت عينات بيئية منيا

 . 3مواد نووية

                                                           
 . 245سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1

2
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2005/67, 

op.cit.p.p 8-9 . 
3
- op.cit,p10 . 
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والترويكا األوروبية، فقد بدأت طيراف منذ أواخر  إيرافوعمى صعيد المفاوضات الجارية بيف 
توجو اتيامات لمجانب األوروبي بالمماطمة في عممية المفاوضات  2555آذار/مارس 

 ط بو في استئناؼ نشاطات التخصيبلئلضرار بممارسة حقيا الذي ال يمكف التفري
المشروعة، وعدـ وجود نية لدى الترويكا، أو القدرة عمى عرض االقتراحات المتعمقة بتقديـ 

ي، إضافة إلى تقديـ يرانضمانات موضوعية حوؿ الطبيعة السممية لمبرنامج النووي اإل
مات قاطعة حوؿ ضمانات أكيدة بالتعاوف االقتصادي والتكنولوجي والنووي، وتقديـ التزا

       ً                                                   ييف جميا  أف  المفاوضات التي تقودىا الترويكا األوروبية تيدؼ يرانالقضايا األمنية، وقد بدا لئل
                                                                ً      ً           إلى مواصمة التسويؼ واإلبقاء عمى التعميؽ ألطوؿ فترة ممكنة لجعمو أمرا  واقعا ، وىذا ما 

ي ترتكز عمى يتناقض مع نص اتفاؽ باريس وروحو، وال ينسجـ مع مبادئ المفاوضات الت
ية بدأت تتجو نحو التصعيد مع اقتراب انعقاد يران                                         حسف النوايا، كما بدا أف  األزمة النووية اإل

 .2555مجمس المحافظيف في آب/أغسطس اجتماع 
خـافيـير  ، بريطانيا، ألمانيا( و"فرنساالدوؿ األوروبيػة الثبلث )لذلؾ سارع وزراء خػارجػيػة 

سياسة الخػارجية لبلتحػاد األوروبي لعقد اجتماع في جنيؼ مع وفد مالسابؽ لمنسؽ ال سوالنا"
أسفر عف تعيد الدوؿ  2555أيار/مايو  25في  حسن روحاني"ي برئاسة الدكتور"إيران

األوروبية الثبلث واالتحػاد األوروبي بتقديـ مقترحات جامعة وشاممة بشأف عقد اتفاؽ تعاوف 
، أو في بداية شير آب/أغسطس 2555وز/يوليو في نياية شير تم إيرافطويؿ األجؿ مع 

ي يران                                                                          ، إال أن و وقبيؿ انعقاد الجولة المقررة اندلعت أزمة بيف الجانبيف األوروبي واإل25551
، 2555بعد مطالبة دوؿ الترويكا األوروبية إرجاء المفاوضات إلى السابع مف آب/أغسطس 

                        أغسطس، وىددت بأن يا سوؼ عمى الموعد المحدد في األوؿ مف آب/ إيرافحيث أصرت 
أصفياف" النووية ما لـ يتـ االلتزاـ بالموعد، مما  " تستأنؼ أنشطة تحويؿ اليورانيـو في منشأة

واعتبروا  ي،يراناألوروبية ىذا التيديد اإلأدى إلى نشوب أزمة عنيفة إذ رفض مسؤولو الترويكا 
إيجابية لممفاوضات، وربما تدفع  تراجع طيراف عف قراراىا بتعميؽ أنشطتيا النووية خطوة غير

ي يرانالجانب األوروبي إلى التجاوب مع المطمب األمريكي الداعي إلى نقؿ الممؼ النووي اإل
 إلى مجمس األمف لفرض عقوبات عمى طيراف.

                                                           
1
- Anthony Wanis -St. John, op.cit.p.p 8-9. 
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والترويكا األوروبية حوؿ موعد تقديـ المزايا االقتصادية  إيرافوعمى خمفية ىذه الخبلفات بيف 
ية رسالة إلى الوكالة يران                             تيديدىا، حيث وج يت الحكومة اإل إيرافريس نفذت    ً          وفقا  التفاؽ با

أبمغتيا فييا بقرارىا استئناؼ األنشطة في مرفؽ  2555آب/أغسطس  األوؿ مف الدولية في
            ً      ً             تعاونت تعاونا  وثيقا  مع الوكالة ) إيراف                      ، وجاء في الرسالة أف  تحويؿ اليورانيـو في "أصفياف"

ثيرت حوؿ برنامجيا                                            ُ األخيرتيف في معالجة القضايا والتساؤالت التي أ   فعمى مدى السنتي
                                                                ، لقد تـ  حؿ كافة القضايا الجوىرية وعمى وجو الخصوص تمؾ المتعمقة النووي السممي

بمصادر التموث باليورانيـو عالي التخصيب، اآلف وباستثناء القميؿ مف التساؤالت التي تدور 
الوكالة بنزع  إيراف، وطالبت 1(مزيد إلغبلؽ ىذا الفصؿبقى ال               ً           حوؿ تكينات غالبا  لـ يعد يت

، إيرافأصفياف" بإشراؼ مفتشي الوكالة الموجوديف في  األختاـ والشمع األحمر عف منشآت "
                                                           ً                 ووجيت ليـ دعوة بالتوجو إلى الموقع وعمؿ محضر بنزع األختاـ حرصا  منيا عمى إظيار 

ركبت الوكالة  2555آب/أغسطس  15و 8ة بيف ، وخبلؿ الفتر 2التزاميا بالشرعية الدولية
آب/أغسطس  8قامت في  إيراف                                                    معدات مراقبة إضافية في المرفؽ المذكور، حيث تبيف أف  

ُ     آب/أغسطس غ ذيت  29المعالجة، وحتى  اليورانيـو في الجزء األوؿ مف خطبتمقيـ ركاز           
كغ  655ـ" وأنتج نحو كغ مف اليورانيـو في شكؿ "ركاز خاـ اليورانيو  4555المعالجة بنحو 

كغ في خط المعالجة  115                                                 ُّ            مف اليورانيـو في شكؿ " كربونات يورانيؿ األمونيا" ل ق ـ منيا نحو 
"، كما غ ذي خط  ُ       الثاني، ولـ تنتج مف تمؾ العممية أي كمية مف "رابع فموريد اليورانيـو                                                                          

" إلى "سادس فموريد اليور  " بنحو المعالجة الخاص بتحويؿ "رابع فموريد اليورانيـو  8555انيـو
" وأنتج مف ىذه الكمية نحو  كغ مف اليورانيـو في  6555كغ في شكؿ "رابع فموريد اليورانيـو

"  .3شكؿ "سادس فموريد اليورانيـو
عف  2555آب/أغسطس  5سارعت الترويكا األوروبية شبو المذعورة إلى اإلفصاح في 

تعمؽ بكيفية السير بموجب اتفاؽ                                                  مقترحات تـ  تأخير اإلعبلف عنيا عف عمد لفترة طويمة ت

                                                           
 . 246  -245سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
، مركز الدراسات التغيير ، مجمة السياسة الدولية ية في عيد نجاد : حدوديرانة اإل، السياسة الخارجيسامح راشد -2

 . 175، ص 2555، تشريف األوؿ/أكتوبر 162، مؤسسة األىراـ ، مصر، العدد االستراتيجيةالسياسية و 
3
- IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2005/67, 

op.cit.p13.  
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                               ً      ً                   لـ تتضمف المقترحات األوروبية شيئا  جديدا ، ولـ تكف أكثر مف  إيرافباريس، وكما توقعت 
قبؿ قبوؿ كافة  إيرافمقترحات مكررة بدرجة كبيرة سبؽ أف قدمتيا الترويكا األوروبية ورفضتيا 

      دد مف الشروط أىميا بقبوؿ ع إيرافباريس، وطالب العرض األوروبي  األطراؼ باتفاؽ
بقاء                             ً                                                            ) القبوؿ بالتزاـ ممـز قانونا  بعدـ االنسحاب مف معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية، وا 

ية خاضعة التفاقية الضمانات الموقعة مع الوكالة الدولية لمطاقة يرانكافة المنشآت النووية اإل
أي موقع أو إجراء مقابمة مع أي الذرية تحت كافة الظروؼ والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة 

 .ي(يرانمراقبة النشاط النووي اإلشخص يرونو عمى عبلقة بعمميات 
                                                  ً      ً                 رفضت المقترحات األوروبية، واعتبرت أن يا تشكؿ انتياكا  واضحا  لمقانوف الدولي فقد  إيراف أما

عبلف طيراف واتفاؽ باريس                                                                           وميثاؽ األمـ المتحدة ومعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية وا 
                                                                                الموقع بيف الجانبيف، وأف  ىذه المقترحات ليست إال قائمة طويمة باألعماؿ المطموبة مف 

                                                        ميينة ليا، وطالبت الترويكا باالعتذار، ورأت طيراف أف  ىذه  إيراف، كما اعتبرتيا إيراف
الدولي                                       ً         ً                                المقترحات أعطت لمترويكا األوروبية حقوقا  وتراخيصا  مف الواضح أن يا تتجاوز القانوف

ال يوجد ليا مكاف في القانوف أو الممارسة  إيرافأو حتى تنتيكو وتفرض موجبات عمى 
العممية تتراوح بيف القبوؿ بانتياؾ السيادة والتنازؿ عف حقوؽ ال يمكف التفريط بيا، أضافة إلى 

يات عمى القبوؿ بعمم إيرافسعي الترويكا األوروبية ومف خمفيا الواليات المتحدة إلى إرغاـ 
بعيد اتفاقية الضمانات أو البروتوكوؿ  قيدة وغير قانونية تتجاوز إلى حدتفتيش غير م

الذرية، ومف شأنيا أف تعطؿ مف  لمطاقة النظاـ األساسي لموكالة الدولية اإلضافي وكافة مواد
   ً  يارا  خ إيرافي، وبذلؾ لـ يعد أماـ يرانالناحية العممية معظـ البنية التحتية لمبرنامج النووي اإل

ف كاف ذلؾ يرانآخر مف وجية نظر اإل                                                          ييف سوى استئناؼ عمميات تخصيب اليورانيـو حتى وا 
  .1عمى نطاؽ محدود

 11( بتاريخ GOV/2005/64) وعمى أثر ىذه التطورات اعتمد مجمس المحافظيف القرار
باستئناؼ أنشطة تحويؿ  إيرافالذي عبر فيو عف قمقو تجاه قياـ  2555آب/أغسطس 

تاحة الفرصة إلجراء مزيد اليوران                                                                          يـو في "أصفياف" وشدد عمى ضرورة تصحيح ىذا الوضع وا 
عمى إعادة التعميؽ الكامؿ لجميع األنشطة المتعمقة بالتخصيب  إيراف                      مف المناقشات، كما حث  

                                                           
 .249-248سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1
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بما فييا إنتاج مواد تمقيـ سواء مف خبلؿ االختبارات أـ مف خبلؿ اإلنتاج في مرفؽ تحويؿ 
، وذ                                          ً                               لؾ عمى األساس الطوعي نفسو غير الممـز قانونا ، والسماح لممدير العاـ بإعادة اليورانيـو

 .1            ُ                               األختاـ التي ف ض ت في المرفؽ إلى وضعيا السابؽ
                     ً           لموكالة الدولية تقريرا  إلى مجمس السابؽ قدـ المدير العاـ  2555أيموؿ/سبتمبر  2وفي 

في وضع يسمح ليا بتوضيح بعض                                                     المحافظيف أشار فيو إلى أف  الوكالة الدولية ليست بعد
القضايا العالقة اليامة بعد سنتيف ونصؼ السنة مف عمميات التفتيش والتحقؽ المكثفة والتأكد 

رغـ ما خمص إليو التقرير السابؽ ، إيرافمف عدـ وجود مواد أو أنشطة نووية غير معمنة في 
، إيراف واد النووية المعمنة في                      بأن و تـ  حصر جميع الم 2554المقدـ في تشريف الثاني/نوفمبر 

بمزيد مف  إيرافولـ يتضح وجود أي تحريؼ ليا نحو أنشطة محظورة؛ لذلؾ طالبت الوكالة 
 .2الشفافية الكاممة لمتحقؽ مف ىذه القضايا

بعد تقديـ ىذا التقرير دخؿ مجمس المحافظيف في جداؿ ساخف حوؿ ما ينبغي فعمو تجاه 
تحدة ومعيا االتحاد األوروبي ىذه المرة بقوة مف أجؿ إحالة ، فقد جادلت الواليات المإيراف

ي إلى مجمس األمف الدولي، فيما عارضت روسيا والصيف إلى جانب يرانالممؼ النووي اإل
                                                                              دوؿ عدـ االنحياز فكرة اإلحالة، وطالبت بمنح مزيد مف الوقت لمدبموماسية، وكحؿ  وسط 

( الذي ندد فيو GOV/2005/77ار )القر  2555أيموؿ/سبتمبر  24اعتمد المجمس في 
التعميؽ الكامؿ لجميع األنشطة  إيرافلقراره السابؽ المتضمف المطالبة بإعادة  إيرافبتجاىؿ 

عادة                                                                                المتعمقة بالتخصيب إضافة إلى إخفاقيا في التصديؽ عمى البروتوكوؿ اإلضافي، وا 
 .3راؾ"آ النظر في قرارىا المتعمؽ ببناء مفاعؿ إلنتاج الماء الثقيؿ في "

اللتزاماتيا بموجب اتفاؽ الضمانات المعقود  إيرافوقد أشار المجمس وألوؿ مرة إلى انتياؾ 
                                                                                 معيا في إطار معاىدة عدـ االنتشار، وأف  ىذه االنتياكات تمثؿ حالة عدـ امتثاؿ في سياؽ 

                                                           
1
-Resolution GOV/2005/64 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 

11 August 2005, p 2. 
2
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2005/67, 

op.cit.p12. 
3
-Resolution GOV/2005/77 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 

24 September 2005, p 2. 
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ؿ                                                      مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية، وأضاؼ المجمس أف  سج 12مف المادة  (ج)الفقرة 
النووي  إيراف                                                     النووية وما نتج عف ذلؾ مف انعداـ الثقة في أف  برنامج  إيرافإخفاء أنشطة 

        ً                                                            مخصص حصرا  لؤلغراض السممية قد أثار تساؤالت تندرج في نطاؽ اختصاصات مجمس 
، 1األمف الدولي باعتباره الييئة التي تتحمؿ المسؤولية الرئيسة عف حفظ السمـ واألمف الدولييف

ية باتت تيدد األمف والسمـ الدولييف ولذلؾ يرانشارة مف الوكالة إلى اعتبار الحالة اإلوىي أوؿ إ
   ً               أيضا  بضرورة إعادة  إيرافتندرج ضمف اختصاصات مجمس األمف الدولي، وطالب المجمس 

استئناؼ التعميؽ التاـ والدائـ لجميع األنشطة المتعمقة بالتخصيب واإلسراع بالتصديؽ عمى 
عادة النظر في قرار بناء مفاعؿ إلنتاج الماء البروتوكوؿ اإل                   ً     ً                                                ضافي وتنفيذه تنفيذا  تاما ، وا 
 .2"الثقيؿ في "آراؾ

يوف قرار مجمس المحافظيف وىددوا بإنياء التزاميـ الطوعي بالبروتوكوؿ اإلضافي يرانرفض اإل
لغاء ما تبقى مما يسمونو "تنازالت طوعية ومؤقتة ما لـ مثؿ: تعميقيـ نشاطات التخصيب  "،3                                               وا 

تتراجع الوكالة عف قرارىا، وفي إشارة إلى التيديد المبطف الذي ورد قرار الوكالة بإحالة الممؼ 
 إيراف   ف  أ    ً      مشيرا  إلى ية بالمثؿ، يراني إلى مجمس األمف ىدد وزير الخارجية اإليرانالنووي اإل

األسمحة باالنسحاب مف معاىدة عدـ انتشار  إحالة ممفيا إلى مجمس األمفربما ترد عمى 
        ً                                عرضوا ردا  اتسـ بمزيد مف الدبموماسية ينص  "خامنئي"                                   النووية جممة واحدة، غير أف  ممثمي 

                                                                      ستواصؿ االلتزاـ بمعاىدة عدـ االنتشار، وأف  مدى تجاوبيا سيحدده ما ستوفره  إيراف        عمى أف  
 .4الترويكا األوروبية بعد ذلؾ

                                                           
1
- Resolution GOV/2005/77 ,op.cit, p 2. 

2
- op.cit, p 3. 

ي يرانمجمس األمف القومي اإلاألسبؽ ل األميف العاـ" حسن روحانيأجرى " 2555تموز/يوليو  23بتاريخ  -3
ية وضعت بإجماع كبار يران                                                ية المحافظة أشار فييا إلى أف  السياسة النووية اإليرانمقابمة مع صحيفة كيياف اإل

قد قدمتيا عندما وافقت عمى تعميؽ نشاطات نووية معينة لـ  إيراف                                ييف وأف  التنازالت التي يبدو أف  يرانالقادة اإل
 إيرافىي تمؾ التقنيات النووية التي لـ تكف  إيراف   ً                                              شيئا  ومرد ذلؾ إلى أف  حقيقة النشاطات التي عمقتيا  افإير تكمؼ 

                   ى، فإن يـ يتراجعوف يوف عمى الصعوبات أو كانوا عمى استعداد لخطوات أخر يرانمستعدة لمتابعتيا، وحينما يتغمب اإل
 .57 - 56ص  مرجع سبؽ ذكره، ،ج بيركوفيتش: جور انظر، عف التعميؽ

 .253، ص مرجع سبؽ ذكره ،سكوت ريتر -4
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         ً      ً                     عاـ تقريرا  جديدا  إلى مجمس المحافظيف قدـ المدير ال 2555تشريف الثاني/نوفمبر  18وفي 
                                                     ي؛ إال أف  ىذا التقرير لـ يتضمف أية معمومات جديدة ذات يرانحوؿ تطورات الممؼ النوي اإل

ا الوكالة منذ أيموؿ/سبتمبر                 ً                                    أىمية، وتضمف سردا  لمنشاطات وعمميات التحقؽ التي نفذتي
     ً                          تجاوبا  مع الوكالة الدولية، حيث  أصبحت أكثر إيراف                              ؛ إال أف  التقرير أشار إلى أف  2555

جراء مقاببلت شخصية مع بعض األفراد إضافة إلى                                                                         سمحت بمعاينة وثائؽ إضافية وا 
قد أبمغت الوكالة الدولية في  إيرافاستمرارىا بتنفيذ البروتوكوؿ اإلضافي الخاص بيا، وكانت 

تشريف  1                                     بأف  حممة تحويؿ اليورانيـو ستنتيي في 2555تشريف األوؿ/أكتوبر  24
أسطوانة سوؼ تبدأ بعد فترة  155     ً                           تقريبا ، وأف  حممة أخرى تشمؿ عمى  2555الثاني/نوفمبر 

 .    1صيانة مدتيا أسبوع واحد
                                                              ً          عمى إصرارىا عمى حقيا في تطوير وامتبلؾ التكنولوجيا النووية معتبرة  أف  ذلؾ  إيرافحافظت 

ا لمتعاوف مع الوكالة الدولية ومفتشييا         ً                                       يشكؿ جزءا  مف حقوقيا الوطنية، وأعمنت عف استعدادى
مع اإلصرار عمى حقيا في تطوير تكنولوجيا صنع الوقود النووي الخاص بمنشآتيا، وكاف 

                                                                      ي ينظر إلى الخبلفات مع الوكالة الدولية بأن يا ذات طبيعة سياسية ومفتعمة يرانالموقؼ اإل
في الدفاع  إيرافوقد استندت  بسبب الضغوط التي تمارسيا الواليات المتحدة عمى الوكالة،

عف حقوقيا لتطوير التكنولوجيا النووية عمى مجموعة عناصر قانونية وسياسية ووطنية 
 :2أبرزىا

وفؽ نصوص معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية استعماؿ التكنولوجيا النووية  إيرافحؽ  -
وحيدة التي تفرضيا                      ً                                     في المجاؿ السممي خصوصا  لتطوير مصادر الطاقة، وأف  القيود ال

تسييؿ عمؿ المفتشيف لمبدأ الشفافية في تعامميا مع الوكالة و  إيرافالمعاىدة تتركز في اعتماد 
 .التابعيف ليا

والوكالة الدولية عمى المجوء إلى التحكيـ في  إيرافمف االتفاؽ الموقع بيف  22تنص المادة  -
التفصيمية عف برنامجيا النووي، ومف كؿ المعمومات  إيرافحاؿ وجود أية خبلفات حوؿ تقديـ 

َ                                   لـ تر  في التواريخ التي حددتيا الوكالة ) إيراف         ىنا فإف   ( 2553تشريف األوؿ/أكتوبر  31    
                                                           

1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2005/87, 

on 18 Nov 2005.  p 4 . 
 .261والقنبمة النووية، الطموحات اإلمبراطورية، مرجع سبؽ ذكره، ص  رافإي نزار عبد القادر، -2
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وجب قانوني، أي م 2555كانوف الثاني/يناير  12وتاريخ  2554والتواريخ البلحقة في عاـ 
                        عاطي المرف لحؿ  الخبلفات ( عمى اعتماد منيجية التفي نصيا وروحيا) تنص 22           ألف  المادة 

ية كمدخؿ إلدانتيا مف قبؿ يرانبدؿ تحديد التواريخ الثابتة كاستحقاقات إلعبلف الخروؽ اإل
 مجمس األمف الدولي.

سياسة الكيؿ بمكياليف التي تنتيجيا الواليات المتحدة في تعاطييا مع سياسة  إيرافرفضت  -
ممارسة حقيا في تطوير مصادر  إيرافى منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ التي تمنع عم

، إسرائيؿ(، كما أثار باكستافساىمت مع دوؿ أخرى مثؿ )الطاقة لحاجات مستقبمية، فيما ت
ي التناقض الحاصؿ في الموقؼ األمريكي مف تصدير أمريكا تكنولوجيا نووية يرانالمنطؽ اإل

مف أجؿ ضبط طموحاتيا                        ً                                   إلى اليند والصيف، وأيضا  دخوليا بمفاوضات مع كوريا الشمالية
الواليات المتحدة بالضغط عمييا لوقؼ برنامجيا النووي الذي تجيزه  إيرافالنووية، كما اتيمت 

معاىدة عدـ االنتشار فيما ال تمارس أي ضغط عمى كؿ مف إسرائيؿ واليند وباكستاف لمتوقيع 
 عمى ىذه االتفاقية.

 2555ية التي جرت في حزيراف/يونيو يراناإلشكمت نتائج االنتخابات الرئاسية  في ىذه األثناء
" محمود أحمدي ، فقد فاز         ً ييف أيضا  يرانبما فاجأت معظـ اإلمفاجأة لمعظـ دوؿ العالـ ور 

عمى الشخصية السياسية  " الذي كاف حينذاؾ شخصية غير معروفة في عالـ السياسةنجاد
، وكاف يعني 1"رفسنجاني يىاشمعمي أكبر  " ي السابؽيرانالرئيس اإل إيرافاألكثر شيرة في 

ـ ية إلدارة األزمة النووية بحكيرانىذا التفوؽ إمكانيو حدوث تحوالت ما في االستراتيجية اإل
، كما أثار ىذا الفوز تساؤالت بشأف مدى وطبيعة التحوؿ الذي توجياتو اإليديولوجية المحافظة

 . يةيرانيطرأ عمى االستراتيجية اإليمكف أف 
                   ، إال أن يا ال تحتكر  ً                             ما  في عممية صنع وتنفيذ السياسة        ً    تمعب دورا  ىا إيراففي                 ومع أف  الرئاسة 

                                                           ً                         ىذه العممية بمفردىا إن ما تشاركيا مؤسسات أخرى قد تمعب أدوارا  أكثر أىمية في العممية، 
                    ، كما أف  مجمس األمف "عمي خامنئي"يأتي في مقدمتيا مكتب المرشد األعمى لمجميورية 

ي بعد أف يراناألعمى وأمينو العاـ كاف ىو الذي يمسؾ بزماـ الممؼ النووي اإلي يرانالقومي اإل
ية، كما تمعب وزارة الخارجية والعديد يرانكاف ىذا الممؼ يقع في أيدي منظمة الطاقة الذرية اإل

                                                           
 .56، صمرجع سبؽ ذكرهجورج بير كوفيتش،  -1
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ية في األزمة يران                             ً     ً                          مف مراكز الدراسات والبحوث دورا  ىاما  في تخطيط وصنع السياسة اإل
إلى تكريس سيطرة التيار المحافظ عمى كافة أحمدي نجاد"  محمود"  ى فوزالنووية، وقد أد

ي، وىو ما ساىـ بدرجة كبيرة في يرانالمؤسسات والمناصب الرئيسة في النظاـ السياسي اإل
جماع أقطاب السياسة اإل في امتبلؾ وتطوير  إيراف       ً                  ية خصوصا  تجاه التمسؾ بحؽ يران                              اتفاؽ وا 

حداث ي ومضموف يرانتحوالت بتوجيات المسؤوليف عف الممؼ النووي اإل                            التكنولوجيا النووية وا 
، وكاف التحوؿ 1يةيرانخطابيـ السياسي والتحوؿ نحو مزيد مف التشدد في السياسة النووية اإل

ي يتمثؿ في استقالة يراناألكبر في شخوص وتوجيات المسؤوليف عف الممؼ النووي اإل
طيمة الفترة  ييران    ً                    مسؤوال  عف الممؼ النووي اإلالذي كاف  حسن روحاني"المفاوض المعتدؿ" 

في منصب كبير  عمي الريجاني"وتعييف المحافظ المتشدد " ،2555 -2552ما بيف 
 15ي في يرانمي اإل   ً                         عاما  لممجمس األعمى لؤلمف القو        ً وأمينا   المفاوضيف النووييف،

حينما أعمف عف منذ البداية عف توجياتو المتشددة  الريجاني" "، وعبر 2555أب/أغسطس 
 يرافرفضو القاطع لممقترحات األوروبية التي تضمنت امتيازات سياسية واقتصادية ونووية إل

                                          " ىذه المقترحات بأن يا أشبو بمقايضة لؤلؤة الريجاني مقابؿ وقؼ تخصيب اليورانيـو ووصؼ "
وقد  ،أنشطتيا النووية في مجاؿ التخصيبفي مواصمة  إيراف                ً         بقطعة حموى ،مشددا  عمى حؽ 

   ً      ً                                                           قمقا  عارما  في أوساط الدبموماسية الغربية التي كاف مسؤولوىا قد أقاموا  الريجاني"" أثار تعييف
                ً                   ، ثـ  أصبح مطموبا  منيـ أف يتعامموا حسن روحاني"عبلقة عمؿ جيدة مع المسؤوؿ السابؽ "

 .فظ ومتشدد لتسوية األزمة النوويةمع مفاوض محا
ي بشأف األزمة النووية، فقد بدا يرانلخطاب السياسي اإلوفيما يتعمؽ بالتغيير في مضموف ا

نحو طرح مجموعة جديدة مف  أحمدي نجاد"محمود  "    ً                              واضحا  مف األياـ األولى اتجاه الرئيس 
ية في يران                                                            ً              األفكار لتسوية األزمة النووية وفؽ ما أعمنو في خطاب تنصيبو رئيسا  لمجميورية اإل

     ً      ً           اختبلفا  جذريا  عف ثوابت ه األفكار لـ تتضمف             ، ومع أف  ىذ2555األوؿ مف آب/أغسطس 
                          ً       ً                                 ي، فإن يا تضمنت مع ذلؾ تحوال  ممموسا  في السموؾ العممي الخاص بالدفاع يراناإل الموقؼ

عف ىذه الثوابت والعمؿ عمى حيازة القبوؿ الدولي ليا، أما فيما يتعمؽ بالتحوؿ في طبيعة 
يعتـز تنفيذ سياسة ال  أحمدي نجاد"محمود "   ف  ية فقد بدا مف الواضح أيرانالسياسة النووية اإل

                                                           
مرجع  ،ي" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "يرانأحمد إبراىيـ محمود، البرنامج النووي اإل -1

 .241-245ص ، سبؽ ذكره
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ي، لكنيا تسعى إلى كسب المزيد مف الوقت يراناإل تقـو عمى التمسؾ الكامؿ بثوابت الموقؼ
عبر المماطمة في المفاوضات، واستنزاؼ  جورج بوش"واالنتظار إلى حيف انتياء فترة رئاسة "

            ً                        نطقة، مستفيدا  في ذلؾ مف زيادة قدرات الم تحدة في العديد مف بؤر الصراع فيالواليات الم
النفط، واالنقساـ فيما بيف القوى الدولية المختمفة بشأف  االقتصادية بفعؿ ارتفاع أسعار إيراف

ية منذ البدايات يرانية، وقد عكست ىذه التحوالت ذاتيا في السياسة اإليراناألزمة النووية اإل
                                     األزمة كما لو أن يا صاحبة اليد العميا  إيراف حيث أدارت, أحمدي نجاد"محمود  األولى لعيد "

                                                                    ً            في األزمة برغـ االختبلؿ في موازيف القوى بيف الجانبيف لغير صالحيا مستفيدة  في ذلؾ مف 
األوسط، السيما بشأف  " في الشرؽجورج بوشحالة التخبط التي اتسمت بيا إدارة الرئيس "

                                 كما لو أن يا ىي التي توزع األدوار  إيراف قضايا العراؽ وفمسطيف ولبناف وأفغانستاف، وتحركت
                      ً          ً       ً                                         عمى الجميع، وتبنت موقفا  أكثر حزما  ووضوحا  بشأف األزمة، وأكدت عمى أن يا ال تسعى إلى 

                                         ً                           النووي؛ لكنيا في الوقت نفسو لف تتخمى بتاتا  عف حقيا المشروع في امتبلؾ  امتبلؾ السبلح
لسممية لمطاقة النووية، كما اتسمت سياسة تكنولوجيا نووية متطورة في إطار االستخدامات ا

إضافة إلى التشدد بالحنكة والمرونة وتفادي التصادـ مع  أحمدي نجاد"محمود "في عيد  إيراف
القوى الدولية الكبرى، ال سيما الواليات المتحدة، والعمؿ عمى االستفادة مف االنقساـ أو التبايف 

 .   1ييراننووي اإلفي مواقؼ ورؤى القوى الدولية بشأف الممؼ ال
أبرز " خط أحمر" بالنسبة لممجتمع الدولي عندما أنيت  إيرافتخطت  2556مع بداية العاـ و 

تعميؽ العمؿ في تخصيب اليورانيـو في منشأة "نطنز" و"تكنيؾ فاراياند" و"بارس تراش" في 
ة إلى أبعد ية الترويكا األوروبييران، وقد أحرجت الخطوة اإل25562كانوف الثاني/يناير  15

وأثارت حفيظة المدير  يرافالحدود كما أحرجت ىذه الخطوة ) روسيا( الحميؼ االستراتيجي إل
لموكالة الدولية، وىو األمر الذي لـ يفعمو طواؿ ثبلثة أعواـ مف التعامؿ المطوؿ  السابؽ العاـ

ي وتأخير دخوؿ ي باستئنافيا النشاطات المتعمقة بأجيزة الطرد المركز يرانمع الممؼ النووي اإل
ية وااللتقاء بالعمماء النووييف يرانالمفتشيف الدولييف التابعيف لموكالة إلى المنشآت النووية اإل

                                                           
مرجع  ،لصعبة ومخاطر التصعيد "ي " آفاؽ األزمة بيف التسوية ايرانبرنامج النووي اإلأحمد إبراىيـ محمود، ال -1

 .243-242ص ، كرهذ سبؽ
بحضور مفتشي الوكالة الدولية بإزالة األختاـ التي سبؽ  2556كانوف الثاني/يناير  11و 15يومي  إيرافقامت  -2

 . GOV/2006/15الوثيقة  انظرد وبارس تراش ، أف وضعتيا الوكالة الدولية في منشأة نطنز وتكنيؾ فارايان
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ية ذات الصمة، وفي الوقت الذي رجحت فيو بعض يرانييف، واالطبلع عمى الوثائؽ اإليراناإل
حباط دبموماسي  عمى استئناؼ أنشطة تخصيب اليورانيـو ألسباب تقنية إيرافالمصادر إقداـ                   وا 

 محمودي "يرانبػ " الطبيعة العدائية " لمرئيس اإل ربطت الدوؿ الغربية ىذه الخطوة بما أسمتو
ية المستأنفة مقرونة بالمغة العدائية الحادة يرانإذ مثمت النشاطات النووية اإل "أحمدي نجاد

" تجاوز نجادعبلف "     ً       ً                         إنذارا  حقيقيا  لمدوؿ الغربية خاصة مع إ أحمدي نجاد"محمود "لمرئيس 
ي إلى مجمس يران، وبدت إحالة الممؼ النووي اإلصيب اليورانيـوية عتبة تخيرانالجميورية اإل

لذلك  .1األمف الدولي االحتماؿ األبرز أماـ الدوؿ الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة
ي من قبل الوكالة لمممف النووي اإليران والقانونية سنعالج في المطمب التالي اإلدارة الفنية

  .إحالتو إلى مجمس األمن الدولي بعدالدولية 
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 املطلب الثاني

اإلدارة الفنية والقانونية للملف النووي اإلوراني من قبل الوكالة  

الدولية بعد إحالته إىل جملس األمن الدولي
1

 

 

 4إلى  2  ً             اعا  خبلؿ الفترة عقد مجمس المحافظيف التابع لموكالة الدولية لمطاقة الذرية اجتم
ية وفي نياية االجتماع صوت يرانلمناقشة تطورات القضية النووية اإل 2556شباط/فبراير 

               ي إلى مجمس األمف الدولي، واعتمد المجمس القراريرانالمجمس لصالح إحالة الممؼ النووي اإل
(GOV/2006/14الذي أشار فيو إلى أف  الوكالة الدولية )                                         ،م نعت بسبب الصبلحيات المقيدة                            ُ

بموجب معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية مف إجراء المزيد مف المتابعة، كما اعتبر القرار 
 .2لموكالة الدوليةالسابؽ تحقؽ خاصة " كما وصفيا المدير العاـ                  ية بأن يا حالة "يرانالحالة اإل

                                 ف  أفضؿ طريقة تكفؿ تسوية القضايا ( عمى عدة أمور أىميا: أ1وشدد القرار في الفقرة )
ىي أف تستجيب طيراف لما  إيرافالمعمقة وبناء الثقة في الطبيعة السممية الحصرية لبرنامج 

بإعادة  إيرافوجيو المجمس بشأنيا مف نداءات باتخاذ تدابير لبناء الثقة، وطالب المجمس 
عادة معالجتو، استئناؼ التعميؽ التاـ والدائـ لجميع األنشطة المتعمقة بتخ                                 صيب اليورانيـو وا 

عادة النظر في بناء مفاعؿ إلنتاج الماء الثقيؿ في "آراؾ" واإلسراع بالتصديؽ عمى                                                                                وا 
                               ً     ً                                            البروتوكوؿ اإلضافي وتنفيذه تنفيذا  تاما  واالستمرار لحيف االنتياء مف التصديؽ عميو في 

، 2553وؿ/ديسمبر كانوف األ 18          ً                                     التصرؼ وفقا  ألحكاـ ىذا البروتوكوؿ الذي وقعتو في 
وتنفيذ كافة تدابير الشفافية التي وردت في تقرير المدير العاـ المقدـ إلى مجمس المحافظيف 

( المدير العاـ 2كما طالب القرار في الفقرة ) .3(55) الفقرة  2555أيموؿ/سبتمبر 2 في
طوات يطالب                                                                       لموكالة الدولية بأف يقـو بإخطار مجمس األمف الدولي بأف  تمؾ الخطوات ىي خ

بيا، وأف يخطر مجمس األمف بجميع تقارير وقرارات الوكالة بصيغتيا  إيرافمجمس المحافظيف 
 .المعتمدة المتعمقة بيذه القضية

                                                           
 . 256 – 255سكوت ريتر، مرجع سبؽ ذكره، ص  -1

2
-Resolution GOV/2006/14 adopted by the IAEA Board of Governors on the; 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran on 4 

February 2006, p 1.  
3
-op.cit, p 2. 
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وقد أعرب مجمس المحافظيف عف قمقو الشديد لكوف الوكالة ليست بعد في وضع يسمح ليا  
                               وي، بما في ذلؾ حقيقة أف  بحوزة النو  إيرافبتوضيح بعض القضايا اليامة المتعمقة ببرنامج 

، ألف  ىذه العممية حسبما أفادت بو  إيراف                                                                                وثيقة عف إنتاج أنصاؼ كرات معدنية مف اليورانيـو
 إيرافاألمانة العامة لموكالة الدولية تتعمؽ بصنع مكونات أسمحة نووية، وطالب المجمس 

كاممة منيا، كما طالب المدير  بإبقاء ىذه الوثيقة تحت ختـ الوكالة، وتزويد الوكالة بنسخة
 التاليمحافظيف العاـ بتقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا القرار والقرارات السابقة إلى اجتماع مجمس ال

                                                      ً          ، وأف يحيؿ بعد ذلؾ التقرير إلى مجمس األمف بشكؿ فوري جنبا  إلى جنب مف أجؿ النظر فيو
 .25561مع أي قرار يصدره مجمس المحافظيف في آذار/مارس 

" "محمود أحمدي نجادي يرانية سريعة ومتوقعة عندما قاؿ الرئيس اإليرانت ردة الفعؿ اإلجاء
) أصدروا ما شئتـ مف قرارات مف ىذا النوع واشعروا       ً               مخاطبا  الدوؿ الغربية يةيرانلمصحافة اإل

الذرية                                              ية، إن يـ يريدوف باسـ الوكالة الدولية لمطاقةيرانبالسعادة، ال يمكنكـ منع تقدـ األمة اإل
لكننا لف نسمح ليـ بالقياـ  زيارة كافة منشآتنا النووية وجمع معمومات عف قدرتنا الدفاعية؛

 2556شباط/فبراير  6        ٍ                         ية برسالة  إلى الوكالة الدولية في يران(، كما بعثت الحكومة اإلبذلؾ
 :2أعممتيا فييا بعدة أمور أىميا

بتنفيذ  إيراف              فإف  التزامات  INFCIRC/666مف الوثيقة  7   ً                    وفقا  لما جاء في الفقرة  -
                        ً                                                         الضمانات لف تستند اعتبارا  مف تاريخ ىذه الرسالة سوى عمى اتفاؽ الضمانات المعقود في 

  .(INFCIRC/214والوكالة الدولية ) الوثيقة  إيرافإطار معاىدة عدـ االنتشار بيف 
ا                     ً    عي غير الممزمة قانونا  بم      ً                        ُ  ّ                            اعتبارا  مف تاريخ ىذه الرسالة ست عم ؽ جميع تدابير التعميؽ الطو و  -

 مف الوكالة اتخاذ التدابير اآلتية: إيراف، وطمبت فييا أحكاـ البروتوكوؿ اإلضافي

مف أجؿ أنشطة  إيرافينبغي أال تستند المواعيد الزمنية لوجود مفتشي الوكالة في  - أ
 التحقؽ سوى عمى اتفاؽ الضمانات.

التي نفذت عمى نحو يتجاوز  جميع تدابير االحتواء والمراقبة الخاصة بالوكالة - ب
 .  2556تدابير ضمانات الوكالة العادية ينبغي إزالتيا بحموؿ منتصؼ شباط/فبراير 

                                                           
1
-Resolution GOV/2006/14,op.cit, p 3. 

2
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2006/15, 

on 27 Feb  2006, p 6 . 
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( ينبغي أف مف الترتيبات الفرعية 1-1)الرمز جميع قنوات االتصاؿ االعتيادية  -ج 
 .وحدىا دوف غيرىا "فيينا" لدى الوكالة الدولية في  يرافإلتكوف عبر البعثة الدائمة 

باألعماؿ المتصمة  إيرافمف الوكالة الدولية حصر وجود موظفييا في  إيرافوبذلؾ طمبت 
باتفاقية الضمانات القائمة، ورفع كافة تدابير االحتواء والمراقبة التي تتجاوز تدابير الضمانات 

لدوؿ ية مف وراء ىذه التدابير أف تقوؿ لموكالة الدولية وايرانالعادية، لقد أرادت الحكومة اإل
 . 1قد ولت في ىذه المرحمة عمى األقؿ إيراف                                        الغربية أف  أياـ التعاوف الطوعي مف جانب 

شباط/فبراير  12الواردة في الرسالة المذكورة أعبله قامت الوكالة في  إيرافوبناء عمى طمبات 
، بتعديؿ تدابير االحتواء والمراقبة المطبقة في مرفؽ تحويؿ اليورانيـو في "أصفياف" 2556

" وجميع األسطوانات الممموءة بػ "سادس                                                                                   إال أف  جميع محطات مؿء "سادس فموريد اليورانيـو
" المنتجة في مرفؽ تحويؿ اليورانيـو  " وجميع كميات "سادس فموريد اليورانيـو فموريد اليورانيـو

 ظمت خاضعة لتدابير ضمانات الوكالة المتصمة باالحتواء والمراقبة. 
                                                       ي إلى مجمس األمف الدولي شعرت اإلدارة األمريكية أن يا حققت يرانوي اإلوبإحالة الممؼ النو 

   ً          ً     ً                            ً                            نصرا  دبموماسيا  ىاما ؛ لكف ىذه اإلحالة ال تعتبر ضوء  أخضر لمقياـ بعمؿ عسكري ضد 
، فقد أصرت روسيا والصيف في معرض موافقتيما عمى التصويت عمى اإلحالة عمى أف إيراف

خاذ إي إجراء إلى أف يحيف موعد اجتماع مجمس عف اتالدولي يمتنع مجمس األمف 
                                        ً             ، وىذا ما فتح الباب أماـ روسيا لمسير قدما  في محادثات 2556المحافظيف في آذار/مارس 

، حيث اقترحت روسيا  إيرافثنائية مع  حوؿ التوصؿ إلى حؿ وسط لمسألة تخصيب اليورانيـو
ي تخصيب "سادس فموريد ممكية منشأة طرد مركزي في روسيا الستخداميا ف إيرافمنح 

" المنتج في  بتشغيؿ منشأة تحويؿ اليورانيـو في "أصفياف"،  يرافمما يسمح إل ،إيرافاليورانيـو
في آب/أغسطس  إيرافوكانت ىذه المنشأة قد عادت إلى العمؿ منذ القرار الذي اتخذتو 

 باستئناؼ العمميات في ىذه المنشأة.  2555
بالقياـ بأية  يرافالخط األحمر األمريكي بشأف السماح إلكاف االقتراح الروسي يتناقض مع 

ييف بمتابعة يران                                                                نشاطات تتعمؽ بالتخصيب؛ لكف الحقيقة ىي أف  الروس أرادوا السماح لئل
ية تنتج خامات يراناستخداـ التكنولوجيا التي لـ يتقنوا استخداميا بعد، فمناجـ اليورانيـو اإل
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"، ولـ تكف مموثة بدرجة كبيرة بعنصر "الموليب قد أتقنت بعد استخداـ التقنيات  إيرافدنـو
                                                                                  البلزمة لمتخمص مف ىذه الشوائب أثناء معالجة اليورانيـو الخاـ، مما يعني أف  حقف "غاز 

" اإل ي في أجيزة الطرد المركزي سيؤدي إلى تدميرىا بعد وقت يرانسادس فموريد اليورانيـو
والصمامات أو باإلخبلؿ بتوازف أجيزة الطرد  قصير عمى بدء العمميات: إما بسد األنابيب

لى أف يتمكف اإل ، يران                                              المركزي بما يؤدي إلى إتبلفيا، وا  يوف مف إتقاف عممية تنقية اليورانيـو
" خاؿ مف " " لف يساىـ العرض الروسي في بالمولي بحيث يحصموف عمى " أكسيد يورانيـو دنـو

                                          ع بتقديـ تنازؿ، غير أف  النقطة العالقة في ي مع توليد انطبايرانتطوير البرنامج النووي اإل
ستتمكف مف االحتفاظ بقدرات بحثية  إيرافالعرض الروسي كانت معرفة فيما إذا كانت 

، إال أف  روسيا ما كانت لتمـز نفسيا بيذا األمر أو ذاؾ،                                                                          وتطويرية في تخصيب اليورانيـو
رفضت  إيرافلكف  ،تحاد األوروبيئناؼ الحوار مع االييف استيرانواقترحت بالمقابؿ عمى اإل

 االقتراح.  
وروسيا بدأت الواليات المتحدة  إيرافوفي الوقت الذي كانت فيو المفاوضات جارية بيف 

ّ                                                تحركيا في مجمس األمف الدولي، وقد تصو ر الدبموماسيوف األمريكيوف مقاربة متعددة المراحؿ                                    
 في مجمس األمف تقـو عمى اآلتي: إيراففي التعامؿ مع 

 .ييف عمى التعاوفيرانالعمؿ عمى إصدار بياف رئاسي مف مجمس األمف يشجع اإل  -
                                                             ً        في حاؿ الفشؿ في ذلؾ العمؿ عمى دفع مجمس األمف نحو تبني قرار وفقا  لمفصؿ   -

السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، وعندىا تتوسع صبلحيات الوكالة الدولية في عمميات 
                   بأن يا حالة " تحقؽ  يرافإل "البرادعي"صؼ ، وىو ما يؤكد صحة و إيرافالتفتيش في 

 . ً ا  يي مع الوكالة ممـز قانونيرانجعؿ التعاوف اإل"، و خاصة

عمى رفض التعاوف مع الوكالة تضغط الواليات المتحدة باتجاه  إيراففي حاؿ إصرار   -
تشديد العقوبات التي في حاؿ لـ تنجح ستدفع مجمس األمف الدولي باتجاه بذؿ جيود 

 . إيرافأكثر شدة، وربما التوصؿ إلى قرار يجيز استخداـ القوة العسكرية ضد  دبموماسية

    ً                  سفيرا  ليا لدى الوكالة  جون بولتون"ولمعمؿ عمى نجاح ىذه المقاربة عينت اإلدارة األمريكية "
ٍ                                الدولية بعد وقت  قصير عمى إحالة الممؼ النووي اإل                           ً  ي إلى مجمس األمف الدولي خاصة  يران              

ية وعمى وجو الخصوص استخداـ القوة ضد طيراف يرانألمريكي لحؿ األزمة اإل             وأف  التصور ا
أبمغ مجمس األمف  "بولتون"قد يصدـ بمعارضة روسيا والصيف، وبعد فترة قصيرة عمى تعييف 
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                                                               ً       ً  ) إن و اختبار حقيقي لمجمس األمف، وما مف شؾ في إن و منذ عشريف عاما  تقريبا   :1باآلتي
ذا كاف  يوف يسعوف إلىيرانواإل                                                               امتبلؾ أسمحة نووية عبر برنامج سري تمكن ا مف اكتشافو، وا 

مجمس األمف ال يستطيع التعامؿ مع مشكمة انتشار األسمحة النووية، فمف يكوف بمقدوره 
ذا كاف إيرافالتعامؿ مع الخطر األعظـ الماثؿ أمامنا، والذي مصدره بمد ك مجمس ال ال            ، وا 

ً       ً                            ي أن نا نواجو سؤاال  حقيقيا  حوؿ مف يمكنو التعامؿ معو(.يستطيع التعامؿ مع ذلؾ، فيذا يعن                   
ٍ                  تراقب األحداث بعناية، وكرد فعؿ  عمى ذلؾ بدأت في  إيرافكانت  في ىذه األثناء                             11 
بإجراء اختبارات تخصيب اليورانيـو وضخ " غاز سادس فموريد  2555شباط/فبراير 

" في جياز طرد مركزي وحيد مف طراز  إيرافشباط/فبراير قامت  15 ، وفيP-1اليورانيـو
" في مجموعة متعاقبة مؤلفة مف  أجيزة طرد مركزي،  15بضخ "غاز سادس فموريد اليورانيـو

جياز  25وأعقبت ذلؾ بعد أسبوع بفعؿ الشيء نفسو باستخداـ مجموعة تعاقبية مؤلفة مف 
التقنية،                                             ُ                         طرد مركزي، وكانت ىذه االختبارات مصممة لفؾ الع قد المتعمقة بالبروتوكوالت

صالحة لمعمؿ، واعتبر  P-1إضافة إلى تحديد ما إذا كانت أجيزة الطرد المركزي مف الطراز
                                              يوف أف  االختبارات كانت ناجحة عمى جميع األصعدة.يراناإل

 2556شباط/فبراير  27                                      ً                        رفع المدير العاـ لموكالة الدولية تقريرا  إلى مجمس المحافظيف في 
فيما يتعمؽ بالبرنامج  2555ت منذ تشريف الثاني/نوفمبر تضمف أىـ التطورات التي طرأ

                 ً     ً                                                 ي، كما تضمف تقييما  عاما  حوؿ تنفيذ اتفاؽ الضمانات المعقود بيف الجانبيف، يراناإل النووي
عادة  إيرافوحوؿ تحقؽ الوكالة مف تعميؽ                                                   الطوعي لؤلنشطة المتعمقة بتخصيب اليورانيـو وا 

                                                     السابؽ مف أن و بالرغـ مف أف  الوكالة الدولية لـ تمحظ ، وكرر المدير العاـ موقفو 2المعالجة
وجود أية مؤشرات تدؿ عمى تحويؿ مواد نووية إلى أسمحة نووية، أو أجيزة تفجير نووية 

ي وطبيعتو، وبعد يرانأخرى، فبل تزاؿ ىناؾ شكوؾ حياؿ كؿ مف أفؽ البرنامج النووي اإل
                                      ر األخير عدـ إصدار قرار عمى اعتبار أف  دراسة ىذا التقرير مف جانب مجمس المحافظيف قر 

ً                                          ي أ حيمت أصبل  إلى مجمس األمف، وقد أشار التقرير إلى أف  يرانمسألة البرنامج النووي اإل         ُ  
شريف األوؿ/أكتوبر وت ييف في تشريفإيرانالوكالة عقدت عدة اجتماعات مع مسؤوليف 

                                                           
 .262، ص مرجع سبؽ ذكرهسكوت ريتر،  -1

2
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2006/15, 

op.cit, p2. 
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معمومات إضافية حوؿ برنامجيا تقديـ  إيرافمبت خبلليا الوكالة مف ، ط2555الثاني/نوفمبر 
، وردت  عمى بعض ىذه الطمبات خبلؿ مناقشات دارت  إيرافالخاص بتخصيب اليورانيـو

ييف وفريؽ إيرانبيف مسؤوليف  2556كانوف الثاني/يناير  29و 25بطيراف في الفترة ما بيف 
تابع لموكالة مف الوكالة الدولية يرأسو نائب المدير العاـ لشؤوف الضمانات، كما قاـ فريؽ 

لمناقشة بعض القضايا التي  2556شباط/فبراير  14و 12خبلؿ الفترة ما بيف  إيرافبزيارة 
، كما زار نائب المدير العاـ لشؤوف الضمانات  تخص تخصيب اليورانيـو وتجارب البموتونيـو

يعرؼ شياف" وما  –ياف لويز  مرة أخرى لمناقشة قضايا تتعمؽ ببحوث الفيزياء في موقع " إيراف
""الممح األخضر" بشأف تحويؿ  باسـ مشروع  .ثاني أوكسيد اليورانيـو إلى "رابع فموريد اليورانيـو

بعقد اجتماع لمناقشة  2555كانوف األوؿ/ديسمبر  5 وكانت الوكالة الدولية طالبت في
المعمومات التي توافرت لدى الوكالة حوؿ الدراسات المعروفة باسـ مشروع "الممح األخضر"، 

كذلؾ حوؿ التجارب المتعمقة بالمواد شديدة االنفجار وبتصميـ مركبة ) قذائؼ عائدة(، وكميا و 
كانوف األوؿ/ديسمبر  16قد أوضحت في  إيرافيمكف أف تنطوي عمى مواد نووية، وكانت 

في  طيراف                                                               بأف  ىذه القضايا تتعمؽ بادعاءات ال أساس ليا مف الصحة، كما وافقت  2555
عمى عقد اجتماع مع نائب المدير العاـ لشؤوف الضمانات  2556يناير كانوف الثاني/ 23

                                                                             بغرض إيضاح ما قيؿ أن و مشروع " الممح األخضر"؛ لكنيا رفضت تناوؿ المواضيع األخرى 
 . 1أثناء االجتماع

قدمت الوكالة نسخة مف  2556كانوف الثاني/يناير  27وخبلؿ ىذا االجتماع الذي عقد في 
عمميات المتعمقة بتحويؿ اليورانيـو عمى نطاؽ تطبيقي وعدد مف االتصاالت رسـ بياني لسير ال

                      ً                        ، وقد أكدت األخيرة مجددا  عمى أف  جميع المشاريع إيرافالمتعمقة بالمشروع لكي تستعرضيا 
                                   ية وأف  تمؾ االدعاءات ال أساس ليا مف يرانالنووية الوطنية تتوالىا منظمة الطاقة الذرية اإل

ُ         ستقدـ المزيد مف اإليضاحات في وقت الحؽ، وخبلؿ اجتماع ع قد لذات               الصحة، وأن يا                                                  
    أف   إيرافية كررت فيو يرانالغرض بيف نائب المدير العاـ لشؤوف الضمانات والسمطات اإل

                                                       الممح األخضر" تقـو عمى وثائؽ زائفة وممفقة، وأن و ال وجود  االدعاءات المتعمقة بمشروع "
واليات المتحدة روجت في لقبيؿ اآلف وفيما مضى، وكانت اللمشروع أو دراسات مف ىذا ا

                                                           
1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2006/15, 

op.cit, p 8. 
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معمومات استخباراتية جديدة عثرت عمييا ضمف حاسوب محموؿ حصمت  2555صيؼ 
                                                           ّ            عميو مف مصادر مجيولة، حيث احتوى الحاسوب عمى ممفات ومخططات اد عت الواليات 

بما في ذلؾ رسومات بيانية  ي باستخدامات عسكرية،يران                                     المتحدة أن يا تربط البرنامج النووي اإل
                                                                           زعمت األخيرة أن يا لرأس حربي نووي، وقد جرى تسريب ىذه المعمومات لمصحافة بيدؼ 

الذي حصمت عميو  ا أشارت محتويات الحاسوب، كمإيرافتضخيـ الخطر الذي تمثمو 
خضر" المخابرات األمريكية بالتعاوف مع االستخبارات األلمانية إلى مشروع لتصنيع " الممح األ

                            ُ               ً         رابع فموريد اليورانيـو الذي ي شار إليو أحيانا  بالممح  ، حيث ربط ىذا المشروع تصنيعإيراففي 
ي، أما سائر محتويات الحاسوب فقد كانت عمى عبلقة بتجارب يرانالجيش اإلباألخضر 

 .1ي لصنع أسمحة نوويةإيران                                                       مزعومة لرأس حربي شديد االنفجار قيؿ أن يا مرتبطة ببرنامج 
عبد القدير                                      ً                               ىذه األثناء أحرزت الوكالة الدولية تقدما  في الكشؼ عف شبكة الباكستاني "في 
، حيث وافقت باكستاف عمى السماح لموكالة بإجراء مقاببلت مع أفراد معينيف ضالعيف خان"

                                               ً     كما تمكنت الوكالة مف مقابمة شخص ماليزي كاف ضالعا  في  ،في عممية بيع المعدات النووية
يراف  ُ                        ي أ رسمت إلى كؿ مف ليبيا و الشحنات الت إضافة إلى دخوؿ مسؤولي الوكالة إلى  ،      ا 

المنشآت الموجودة في دبي التي كانت مخزنة فييا تمؾ المعدات بانتظار شحنيا، والتطور 
ٍ        ً         سممت رزـ  مكونات  متشابية  لكؿ مف  عبد القدير خان"                  األىـ ىو أف  شبكة " وليبيا، وقد  إيراف       َ       

ُ      ية، وبعد أف ج وبيت يرانؿ فحص الرـز الميبية مقارنتيا بالمزاعـ اإلاستطاعت الوكالة مف خبل             
بيذه المعمومات الجديدة وافقت عمى تقديـ المستندات المطموبة لموكالة الدولية التي  إيراف

" في أشكاؿ نصؼ كروية لكي تكوف  تضمنت تعميمات تتعمؽ بتصنيع وقولبة " فمز اليورانيـو
        يوف أف  يران              ُ           ً       ً             مف النوع الذي ي حدث انفجارا  داخميا ، وقد زعـ اإل صالحة لبلستخداـ في أي سبلح

ميتمة فقط  إيراف ّ                                         وف رت ليـ ىذه المستندات دوف طمب منيـ، وأف   عبد القدير خان" شبكة "
                                                                              بالمستندات التي ليا عبلقة بعمميات التخصيب بوساطة أجيزة الطرد المركزي، ورغـ أف  

ىي التي طمبت في األصؿ الحصوؿ عمى ىذه  إيراف      ـ أف      ً                         مصدرا  داخؿ الشبكة المذكورة زع
 .   2المستندات لـ تستطع الوكالة التأكد مف صحة ىذه المزاعـ

                                                           
1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2006/15,  

op.cit, p 2.  
 .257ص  ،مرجع سبؽ ذكره سكوت ريتر، -2
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       ي في يرانزارت الوكالة الدولية المفاعؿ البحثي النووي اإل 2556شباط/فبراير  19وفي 
شكاؿ اليندسة المدنية ما                 ، حيث أكدت أف  أبالتحقؽ مف المعمومات التصميمية آراؾ" لمقياـ "

   ُ         أف ي ؤجؿ إلى  إيراف                                                         ً            زالت جارية غير أف  تاريخ إدخاؿ المفاعؿ في الخدمة يرجح وفقا  لما قالتو 
            ، وحوؿ االلتزاـ بتنفيذ البروتوكوؿ اإلضافي أشار تقرير المدير العاـ 2511العاـ 

(GOV/2006/15  إلى أف )          وجب الضمانات المعقودة معيا المعاينة بم واصمت تيسير إيراف
كما  2556شباط/فبراير  6عمى النحو الذي طمبتو الوكالة ونفذت البروتوكوؿ اإلضافي حتى 

            ً  لو كاف نافذا .
                                               والوكالة الدولية خمص التقرير إلى أف  المعمومات  إيرافوفيما يتعمؽ بالقضايا العالقة بيف 

عف المنشأ  إيرافئية تتجو نحو دعـ أقواؿ                    ً                          المتاحة لموكالة خاصة  نتائج تحميؿ العينات البي
            أن و ال يمكف  ( لمعظـ التموث المبلحظ باليورانيـو عالي التخصيب؛ غيرباكستافاألجنبي )

حتى تاريخو التوصؿ إلى استنتاج قاطع بشأف التموث كمو، ال سيما التموث باليورانيـو 
( لـ P-2 , P-1طرازيف )منخفض التخصيب، أما فيما يخص برامج الطرد المركزي مف ال

                               بشأف تمؾ البرامج، رغـ أن و تـ   إيرافتتمكف الوكالة بعد مف التحقؽ مف صحة اكتماؿ إعبلنات 
بشأف  إيراففي التحقؽ مف أقواؿ  2554إحراز بعض التقدـ منذ تشريف الثاني/نوفمبر 

             أن يا في ىذه ، كما أشارت الوكالة إلى 1التسمسؿ الزمني الخاص بالتخصيب بالطرد المركزي
المرحمة الزمنية ليست في وضع يمكنيا مف الخموص إلى استنتاج يفيد بعدـ وجود أية مواد أو 

بتوفير الشفافية التامة عمى نحو  إيراف، لذلؾ طالبت الوكالة إيرافأنشطة نووية غير معمنة في 
، وىي ضافياؽ الضمانات والبروتوكوؿ اإليتعدى حدود المتطمبات القانونية الرسمية التف

 .2     ً      ً تعاونا  نشطا   إيرافشفافية ال يمكف تحقيقيا إال مف خبلؿ تعاوف 
                                                                              ً        وتجدر اإلشارة إلى أف  ىذا التقرير تـ  إرساؿ نسخة منو إلى مجمس األمف الدولي تنفيذا  لقرار 

    ً       ً  بيانا  رئاسيا   3(، حيث صدر عف رئيس مجمس األمفGOV/2006/14مجمس المحافظيف )
                                                           

1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2006/15, 

op.cit, p 6. 
2
- op.cit, p. 11. 

            المعروفة إيرافُ                   ً                                ع قد في برليف اجتماعا  لمجموعة العمؿ الجديدة الخاصة ب 2556آذار/مارس  25بتاريخ  -3
جتماع خبلفات بيف الدوؿ خبلؿ اال ( لصياغة بياف رئاسي يصدر عف مجمس األمف الدولي، وبرزت1+5بػ ) 

                                                                             ً             ، حيث ضغطت الواليات المتحدة ودوؿ الترويكا األوروبية لتضميف البياف لغة أكثر تشددا  وتحديد مدة األعضاء
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( مف 1ف تتخذ الخطوات التي طالبيا بيا مجمس المحافظيف ال سيما الفقرة )أ إيرافأىاب فيو ب
( التي تعتبر أساسية لبناء الثقة في الطابع السممي الخالص GOV/2006/14) منطوؽ قراره

لبرنامجيا النووي وتسوية المسائؿ العالقة، وشدد مجمس األمف عمى أىمية استئناؼ التعميؽ 
عادة المعالجة، بما في ذلؾ البحوث التاـ والدائـ لجميع األنش                                                          طة المتعمقة بالتخصيب وا 

التطويرية عمى أف تتحقؽ الوكالة مف ذلؾ، وطالب مجمس األمف المدير العاـ لموكالة أف يقدـ 
                 ً       ً                                                   في غضوف ثبلثيف يوما  تقريرا  إلى مجمس المحافظيف وبشكؿ موازي إلى مجمس األمف لكي 

 .  1تي طالبيا بيا مجمس المحافظيفلمخطوات ال إيرافينظر فيو حوؿ امتثاؿ 
عف نجاح ببلده  محمود أحمدى نجاد" ي "يرانأعمف  الرئيس اإل 2556نيساف/أبريؿ  11وفي 

في امتبلؾ دورة وقود نووي كاممة، وذلؾ عقب تمكنيا مف تخصيب اليورانيـو عمى المستوى 
ف         ُ %، ولـ ي  3,5البحثي بنسبة  كاف قد حمؿ في طياتو                                      شكؿ ىذا اإلعبلف مفاجأة لممراقبيف، وا 

المستقبمية بشأف اتساع حجـ عمميات التخصيب مف  إيرافعدة مفاجآت فرعية حوؿ نوايا 
جياز  3555    ً                      جيازا  بعد بضعة أسابيع إلى  328جياز طرد مركزي وقت اإلعبلف إلى  164

 .جياز في المستقبؿ 54555، إلى 2556بنياية عاـ 
                                            أىميا: أف  ىذا اإلعبلف سبؽ انتياء الميمة التي                         ً            لقد كاف ىذا اإلعبلف متوقعا  لعدة أسباب

   ً           يوما ، حيث حدد  15إليقاؼ عمميات تخصيب اليورانيـو بػ  يرافأعطاىا مجمس األمف إل
لتستجيب لقرار الوكالة  إيراف                                       ً       اإلعبلف الرئاسي الذي صدر عف مجمس األمف شيرا  أماـ 

المفاوضات بيف الواليات المتحدة  الدولية لمطاقة الذرية في ىذا الشأف، كما استبؽ اإلعبلف
يرافو  ي في مياه يرانبشأف العراؽ، وعقب المناورات الموسعة التي أجراىا الحرس الثوري اإل       ا 

عف تطوير أنظمة تسميح  إيراف، وكشفت فييا 2556الخميج في بداية شير نيساف/أبريؿ 
كما استبؽ ىذا ومعدات جديدة، وىو ما يعزز موقفيا التفاوضي مع الواليات المتحدة، 

 لطيراف بيـو واحد.محمد البرادعي" موكالة الدولية لمطاقة الذرية "العاـ لمدير الاإلعبلف زيارة 

                                                                                                                                                         

                                                                      ، إال أف  روسيا والصيف تبنيا مقاربة أكثر ليونة، وفي النياية وافؽ الروس فيذ إيراف مطالب الوكالة الدوليةزمنية لتن
ييف لبلنصياع لمطالب يران                                  ً                              ى تحديد ميمة زمنية مدتيا ثبلثوف يوما  بيدؼ تشكيؿ جبية صمبة أماـ اإلوالصينيوف عم

إلى اتخاذ  إيرافأصدر مجمس األمف بيانو الرئاسي الذي دعا فيو  2556آذار/مارس  29الوكالة الدولية، وفي 
                                                        ُ    كافة التدابير التي اشترطيا مجمس المحافظيف خبلؿ ثبلثيف يوما  . 

 .2556نيساف/أبريؿ  28تاريخ  GOV/2006/27 نظر الوثيقةا -1
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ّ    وج يت  2556نيساف/أبريؿ  27وفي رسالة إلى المدير العاـ لموكالة الدولية تناولت  إيراف 
الة الدولية خبلؿ                                           ي، ذكرت فييا أن يا تعاونت بشكؿ تاـ مع الوكيرانتطورات الممؼ النووي اإل

                          ً                                 ً                      السنوات الثبلث الماضية، وفقا  التفاقية الضمانات المعقودة، ووفقا  لمعاىدة عدـ االنتشار 
                                                                            اإلضافي، وسمحت بإجراء معاينة كاممة غير مقيدة لمرافقيا النووية، وتـ  تنفيذ ما  والبروتوكوؿ

ا النووية يـو عمؿ تفتيش ميداني، كما أخضعت جميع مرافقيا وأنشطتي 2555يقارب 
 .حصر جميع المواد النووية فييا                       لضمانات الوكالة، وتـ  

عمى التزاميا بمعاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية واتفاقية الضمانات الشاممة،  إيرافوأكدت 
                                                                  ً                   وأبدت استعدادىا لمواصمة السماح بعمميات التفتيش الخاصة بالوكالة وفقا  لمضمانات الشاممة 

                              ً                                النووي داخؿ إطار الوكالة وخاضعا  لضماناتيا، كما أبدت استعدادىا شريطة أف يبقى ممفيا 
( المؤرخ في GOV/2006/15لتسوية القضايا المعمقة التي أشار إلييا تقرير المدير العاـ )

   ً                                            ً      ً           وفقا  لمقوانيف واألعراؼ الدولية، وأن يا ستقدـ جدوال  زمنيا  لحميا في  2556شباط/فبراير  27
 .1ث المقبمةغضوف األسابيع الثبل

                     ً      ً           لموكالة الدولية تقريرا  جديدا  إلى مجمس السابؽ قدـ المدير العاـ  2556نيساف/أبريؿ  28وفي 
                            ي أشار فيو إلى أن و تـ  حصر يرانالمحافظيف ومجمس األمف الدولي حوؿ الممؼ النووي اإل

التي سبؽ إببلغ  لموكالة، وباستثناء الكميات الصغيرة إيرافجميع المواد النووية التي أعمنتيا 
    َ         ، بيد  أن و ال إيرافمجمس المحافظيف بيا لـ تجد الوكالة أية مواد نووية أخرى غير معمنة في 

ي يرانتزاؿ ىناؾ ثغرات تشوب معرفة الوكالة حوؿ نطاؽ ومحتوى برنامج الطرد المركزي اإل
مؤسسة باإلضافة إلى الثغرات األخرى في السجؿ المعرفي لموكالة، بما في ذلؾ دور ال

 . 2ييرانالعسكرية في البرنامج النووي اإل
ً                                                                             وبناء  عمى التقارير التي رفعيا المدير العاـ لموكالة الدولية اعتمد مجمس األمف الدولي     3 

مف ميثاؽ األمـ  45     ً         ( وفقا  لممادة 2556)1696القرار رقـ  2556تموز/يوليو  31بتاريخ 
                                                           

1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2006/27, 

on 28 April 2006, p 2-3. 
2
 - op.cit,p 7. 

 2556حزيراف/يونيو  8                                      ً                                          رفع المدير العاـ لموكالة الدولية تقريرا  إلى مجمسي األمف الدولي والمحافظيف بتاريخ  -3
                                                             النووي إال أف  ىذا التقرير لـ يتضمف معمومات عمى درجة عالية مف  إيرافحوؿ التطورات التي طرأت عمى برنامج 

 .2556ونيو حزيراف/ي 8تاريخ  GOV/2006/38الوثيقة  انظراألىمية، 
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لتدابير التي طمبيا مجمس المحافظيف في أف تتخذ دوف تأخير ا إيرافالمتحدة الذي أىاب ب
التي ال بد منيا لبناء الثقة في الغرض السممي الخالص لبرنامجيا  GOV/2006/14قراره 

بتعميؽ جميع أنشطتيا المتعمقة بتخصيب  إيرافالنووي وتسوية المسائؿ العالقة، وطالب 
عادة المعالجة بما في ذلؾ البحوث التطويرية عمى أف يخضع ذلؾ لمتحقؽ مف                                                                اليورانيـو وا 

            ً                                        أف تتصرؼ وفقا  ألحكاـ البروتوكوؿ اإلضافي، وأف تنفذ دوف  إيرافقبؿ الوكالة، وأىاب ب
                                                     ً                                   تأخير جميع تدابير الشفافية التي قد تطمبيا الوكالة دعما  لتحقيقاتيا الجارية، وطالب المدير 

مى ما إذا كانت          ً   ينصب أساسا  ع 2556آب/أغسطس  31                           ً        العاـ لموكالة أف يقدـ تقريرا  بحموؿ 
                                            ً     ً        ً                           قد عمقت جميع األنشطة المذكورة في القرار تعميقا  تاما  ومستمرا  وامتثاليا لجميع التدابير  إيراف

 التي طمبيا مجمس المحافظيف.
            فإن و سيتخذ  1696/2556                                                         وأشار مجمس األمف إلى أن و في حالة عدـ امتثاؿ طيراف لمقرار 

لفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة إلقناعيا مف ا 41التدابير المبلئمة بموجب المادة 
 . 1باالمتثاؿ ليذا القرار ومتطمبات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

      ً                                                        ً                     وتنفيذا  لقرار مجمس األمف قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية تقريرا  إلى مجمس المحافظيف 
ٍ                                  وبشكؿ مواز  إلى مجمس األمف الدولي حوؿ امتثاؿ  ، 2556لعاـ  1696ر لبنود القرا إيراف         

في  (P-1واصمت اختبار الطاردات المركزية مف طراز ) إيراف                         حيث أشار التقرير إلى أف  
                                                        ، وأن يا تواصؿ تركيب سمسمة تعاقبية ثانية مف أجيزة الطرد محطة تخصيب الوقود التجريبية

قامت  2556، وفي آب/أغسطس 2آلة في المحطة المذكورة 164المركزية، تتألؼ مف 
 إيرافكالة الدولية بتركيب كاميرات إضافية لرصد ىذه السمسمة التعاقبية، وقد رفضت الو 

مناقشة إجراء أي رصد عف بعد في مرافؽ التخصيب العاممة، مثؿ: ) المعاينة المفاجئة 
                    ً                                                               المحددة التواتر( خاصة  في محطة تخصيب الوقود التجريبية، كما رفضت قياـ الوكالة بإجراء 

    أف   إيرافتحقؽ مف المعمومات التصميمية في محطة "نطنز"، حيث زعمت معاينة مف أجؿ ال
             و مفرط، وأف  حعالية عمى ن -في رأييا -وتيرة أنشطة التحقؽ مف المعمومات التصميمية 

 3و 2553عمميات تحقؽ مف المعمومات في عاـ  3الوكالة قد أجرت في تمؾ المحطة 
                                                           

1- S/RES/1696 ( 2006) , 31 July 2006 . 

أثناء  235 –% مف اليورانيـو 5                              أن يا حققت مستويات تخصيب بمغت  2556في حزيراف/يونيو  إيرافزعمت  -2
 آلة . 164جولة اختبارات في السمسمة التعاقبية المؤلفة مف 
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ة تحقؽ مماثمة حتى عممي12و 2555عممية في عاـ  15و 2554 عمميات في عاـ
عف قمقيا بشأف تواتر عمميات التحقؽ مف المعمومات  إيراف، كما أعربت 2556آب/أغسطس 

، وفي المفاعؿ  التصميمية في محطة تخصيب الوقود التجريبية، وفي مرفؽ تحويؿ اليورانيـو
 . 1(IR-40ي )يرانالبحثي النووي اإل

بتقديـ بعض المعمومات المتعمقة بقياسات النواتج في  رافإي  ُ                             وخم ص التقرير إلى أن و رغـ قياـ 
                                                                               محطة تخصيب اليورانيـو التجريبية، فإن يا ما زالت ترفض قياـ الوكالة بمعاينة سجبلت 
تشغيمية معينة في تمؾ المحطة، ولـ تعالج قضايا التحقؽ المعمقة التي طاؿ أمدىا، كما لـ 

اللتباسات المرتبطة ببعض أنشطتيا، كما لـ تعمؽ توفر القدر الضروري مف الشفافية إلزالة ا
  .2                                        ً                         أنشطتيا المتعمقة بالتخصيب، ولـ تتصرؼ وفقا  ألحكاـ البروتوكوؿ اإلضافي

حوؿ قضايا  إيراف ّ                              وج يت الوكالة الدولية رسالة إلى  2556تشريف األوؿ/أكتوبر  16وفي 
رية، والسماح بإجراء عمى تقديـ جميع المعمومات الضرو  إيرافالتحقؽ المعمقة حثت فييا 

     المعاينة المطموبة مف أجؿ تيسير حسـ جميع قضايا التحقؽ المعمقة منذ عيد طويؿ، وفي
                    ً                          عمى ىذه الرسالة مؤكدة  عمى أن يا مستعدة لتبديد  إيرافردت  2556تشريف الثاني/نوفمبر  1

       ً        وبة وفقا  التفاؽ والسماح بإجراء المعاينات وتوفير المعمومات المطم -إف وجدت -أوجو المبس
       إلى رسالتيا المؤرخة في إيرافالضمانات الخاص بيا، وحوؿ القضايا المعمقة أشارت 

التي كانت قد أعمنت فييا استعدادىا لحسـ القضايا المتبقية ضمف  2556نيساف/أبريؿ  27
ندرج داخؿ إطار زمني محدد باألسابيع الثبلثة المقبمة شريطة أف يعود الممؼ النووي بكاممو لي

 . 3إطار الوكالة الدولية
وفي موازاة ذلؾ دارت نقاشات طويمة بيف الدوؿ الكبرى استمرت نحو أربعة أشير تمحورت 

لعدـ تجاوبيا مع  إيرافحوؿ طبيعة العقوبات التي أرادت الواليات المتحدة فرضيا عمى 
يفرض عقوبات  متطمبات الوكالة الدولية، وقد انتيت ىذه المفاوضات بوضع مشروع قرار

                                                           
1
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2006/53, 

on 31 August 2006, p 2.  
2
- op.cit, p5. 

3
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 

the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2006/64, 

on 14 Nov 2006, p 2. 
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مف الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة وذلؾ  41   ً         وفقا  لممادة  إيرافاقتصادية مخففة عمى 
                                                ُ          ً                        بعد التفاىـ مع الصيف وبعد التدخؿ الروسي لشطب ما ا عتبر بنودا  قاسية في مشروع القرار 

كانوف  23في  و باإلجماع                              ييف مف السفر، وتـ  التصويت عمييرانمثؿ منع الدبموماسييف اإل
بعد أف انخفض مستوى التيديد فيو إلى  1737/2556، وصدر برقـ 2556األوؿ/ديسمبر 

                                         ً       لممرة األولى في نطاؽ العقوبات الدولية فاتحا  بذلؾ  إيراف، وقد وضع ىذا القرار 1الحد األدنى
 .األزمة بيف طيراف والدوؿ الغربيةالمجاؿ أماـ المزيد مف تصعيد 

ابير الضرورية لمحيمولة دوف توريد جميع األصناؼ والمواد والمعدات وطالب القرار باتخاذ التد
،  إيرافوالسمع والتكنولوجيات التي مف شأنيا أف تسيـ في أنشطة  المتصمة بتخصيب اليورانيـو

أو إعادة المعالجة، أو المتعمقة بالماء الثقيؿ، أو في تطوير منظومات إيصاؿ األسمحة 
ليا أو نقميا إلييا، أو استخداميا  فييا، أو استفادتيا منيا، ، أو بيعيا إيرافالنووية إلى 

 وأصناؼ ومواد ومعدات وسمع وتكنولوجيات معينة مذكورة في وثيقتي مجمس األمف

S/2006/814 وS/2006/815 وكذلؾ أي أصناؼ إضافية أخرى يحددىا مجمس األمف أو ،
 .2( مف منطوؽ القرار18المجنة المنشأة بموجب الفقرة )

مف منطوؽ القرار يتوجب إخطار الوكالة في غضوف عشرة أياـ مف  (5مقتضى الفقرة )وب
توريد أو بيع أو نقؿ األصناؼ والمواد والمعدات والسمع والتكنولوجيات الواردة في الوثيقة 

S/2006/814  ( مف منطوؽ 15، وفي حيف طالبت الفقرة )إيرافغير المحظور تصديرىا إلى
بالتزاـ الحذر حياؿ دخوؿ أراضييا أو عبورىا مف قبؿ األشخاص  القرار الدوؿ األعضاء

( مف المنطوؽ طالبت الدوؿ األعضاء بالسماح ليؤالء 11                                    المحدديف في تمؾ الفقرة فإف  الفقرة )
 األشخاص بدخوؿ أراضييا لحضور اجتماعات الوكالة الرامية إلى الوفاء بأىداؼ القرار.    

طوؽ جميع الدوؿ األعضاء والوكالة باتخاذ جميع التدابير ( مف المن6كما طالبت الفقرة )
بأي نوع مف أنواع المساعدة أو التدريب التقنييف، أو المساعدة  إيرافالبلزمة لمنع تزويد 

المالية، أو االستثمار، أو السمسرة، أو غيرىا مف الخدمات المالية، أو نقؿ المواد والخدمات 

                                                           
          ً                                                      ي ليس خداعا  مف أجؿ التسمح، مجمة معمومات، العدد التاسع والثبلثوف، يرانطبلؿ عتريسي، البرنامج النووي اإل -1

 .128، ص 2557المركز العربي لممعمومات، شباط/فبراير 

 S/RES/1737(2006)الصادر عف مجمس األمف الدولي المعمـ بالوثيقة  2556/ 1737نص القرار  انظر -2

 .2556كانوف األوؿ/ديسمبر  27تاريخ 
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أو نقؿ أو استخداـ األصناؼ والمواد والمعدات والسمع المالية فيما يتصؿ بتوريد أو بيع 
( مف منطوؽ 16مف منطوؽ القرار، أما الفقرة ) 4و 3والتكنولوجيات المحظورة في الفقرتيف 

، أو التي يتـ يرافالقرار فنصت عمى أف تقتصر أنشطة التعاوف التقني التي توفرىا الوكالة إل
راض الغذائية، أو الزراعية، أو الطبية، أو أغراض توفيرىا ليا تحت إشراؼ الوكالة عمى األغ

مستعممة في مفاعبلت األماف، أو األغراض اإلنسانية األخرى، أو معدات ومجمعات الوقود ال
 .الماء الخفيؼ

( مف المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية أف يقدـ في 23وطالب القرار في الفقرة )
مجمس المحافظيف، وبموازاة ذلؾ إلى مجمس األمف لمنظر فيو              ً       ً      غضوف ستيف يوما  تقريرا  إلى 

لتعميؽ جميع األنشطة المشار إلييا في ىذا القرار بشكؿ دائـ وكامؿ،  إيرافعف مدى إثبات 
لجميع الخطوات المطموبة مف قبؿ مجمس المحافظيف  إيرافوكذلؾ عف عممية امتثاؿ 

 . 1ولؤلحكاـ األخرى المنصوص عمييا في ىذا القرار
مف  إيرافلمقدـ إلى وبناء عمى ىذا القرار تولت األمانة العامة لموكالة تقييـ التعاوف التقني ا

ي قيد االستعراض، يرانووضعت اإلجراءات الضرورية إلبقاء البرنامج النووي اإل جانب الوكالة
 34عبلوة عمى  إيراف     ً        ً      ً      مشروعا  تعاونيا  تقنيا  يخص  15                             ووجدت األمانة العامة أف  ىناؾ 

     وستة مشاريع تعاونية تقنية أقاليمية( Regional Projects)     ً        ً      ً        ً  مشروعا  تعاونيا  تقنيا  إقميميا  
(Interregional Projects ) أو يحؽ ليا أف تشارؾ فييا، وتوصمت  إيرافتشارؾ فييا

عبر أحد عشر  إيراف                                                                 األمانة العامة إلى أن و يجوز االستمرار في تقديـ التعاوف التقني إلى 
   ً      ً               ً        ً                                            روعا  وطنيا ، وعشريف مشروعا  إقميميا ، ومشروعيف أقاليمييف، كما يجوز االستمرار في مش

عبر مشروع وطني واحد، وعشرة مشاريع إقميمية، ومشروع  إيرافتقديـ التعاوف التقني إلى 
أقاليمي واحد تنفذ فييا األنشطة، وذلؾ باستثناء األنشطة التي يرتئييا بعد قياـ األمانة 

                           ً                                            حالة عمى حدة عند تمقييا طمبا  بالتماس مساعدة بعينيا وأن يا مطابقة ألحكاـ بتمحيص كؿ 
                                                    كما توصمت األمانة العامة إلى أن و ال يجوز االستمرار في  .القرار( مف منطوؽ 6الفقرة )

إقميمية وثبلثة مشاريع عبر ثبلثة مشاريع وطنية وأربعة مشاريع  إيرافتقديـ التعاوف التقني إلى 
ولحيف اتخاذ قرار مف مجمس المحافظيف قامت األمانة العامة بتوقيؼ ثبلث منح  ،أقاليمية

                                                           
 S/RES/1737(2006)الصادر عف مجمس األمف الدولي المعمـ بالوثيقة  2556/  1737نص القرار  انظر -1

 .2556كانوف األوؿ/ديسمبر  27تاريخ 



515 
 

 تدريبية ومشاركة فردية في دورة تدريبية وتوريد خمسة أصناؼ وشحنة في إطار المشاريع
RAS0042, RAS2011, IRA8015, INT0081 1. 

لدى األمـ  افير الممثؿ الدائـ إل "جواد ظريف"أرسؿ  2556كانوف األوؿ/ديسمبر  23وفي 
 1737المتحدة رسالة إلى رئيس مجمس األمف الدولي عمى خمفية اعتماد المجمس القرار 

ػ مف جانب قمة مف ػػالنووي السممي عمى مجمس األمف ػػ إيراف                             أشار فييا إلى أف  عرض برنامج 
جراء ػػ ال يرمي إلى إيجاد حؿ أو التشجيع عمى إػػأعضائو الدائميف ال سيما الواليات المتحدة ػ

مفاوضات وال المساعدة عمى تحقيؽ ذلؾ؛ بؿ لطالما كاف ىدفيـ المعمف ىو استخداـ المجمس 
 عمى التخمي عف حقوقيا المشروعة.  إيرافكأداة لممارسة الضغط والترىيب بغية إجبار 

 عدـ لنظاـ      ً حزينا       ً يوما   يمثؿ 1737 القرار األمف مجمس                 ي إلى أف  اعتماديرانوأشار المندوب اإل
 لدى التي النووية باألسمحة اإلسرائيمي النظاـ وزراء رئيس فقط، تباىى أياـ قميمة نتشار، فقبؿاال
 الخطير التيديد ليذا التصدي عف    ً فضبل   - االستغراب حتى ذلؾ يثير أف مف              ً ظامو؛ لكف بدال  ن

 عضودولة  عمى جزاءات فرض األمف مجمس      فإف  - االنتشار عدـ ونظاـ الدولييف لمسمـ واألمف

 استحداث قاطعة بصورة ترفض قد تكان (،إيراف) النووية األسمحة انتشار معاىدة عدـ في

 ضمانات لتقديـ ةمستعدو  ،2واستراتيجية عقائدية أسس عمى النووية األسمحة واستخداـ وتخزيف

 تحت النووية امرافقي كؿ تالنووية، ووضع انتشار األسمحة عدـ معاىدة مف     ً أبدا   انسحابو بعدـ

 ما طواؿ     ً تاما         ً تنفيذا   اإلضافي البرتوكوؿت الذرية، ونفذ الدولية لمطاقة الوكالة ضمانات نظاـ

 المشروعة أنشطتيا     ً طوعا   تنفيذه، كما عمقت الستئناؼ استعدادىا وأبدت عاميف، عف يربو

 .3عاميف عف تزيد لمدة بالتخصيب المتعمقة
اقة الذرية رسالة إلى المدير العاـ لدى الوكالة الدولية لمط يرافكما وجو المندوب الدائـ إل

                       أشار فييا إلى أف  تدخؿ  2557شباط/فبراير  19تاريخ  19/2557لموكالة تحمؿ الرقـ 

                                                           
1
 - IAEA , Board of Governors, Cooperation between the Islamic Republic of Iran and 

the Agency in the light of United Nations Security Council Resolution1737 (2006) , 

Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/7,on 9 February 2007, p 4. 
 تشريف 6 بتاريخ كيياف، صحيفة في المنشورة اإليرانية يةالجميور  مرشد أصدرىا التي الدينية الفتوى انظر -2

 المقترحات مجموعة عمى 2556 أغسطس/آب 22 المؤرخ ييراناإل الرد     ً أيضا   انظر، 2554نوفمبر / الثاني
  .  12و 2 الصفحتاف  S/2006/806 واحد ، الوثيقة زائد خمسة مف مجموعة المقدمة

 .الدولي مف قبؿ مجمس األمف ، المعممة2556انوف األوؿ/ديسمبر ك 23تاريخ  S/2006/1024الوثيقة  انظر -3
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                                        ً      النووية ال يستند إلى أي أساس قانوني، ونظرا  إلى  إيرافمجمس األمف الدولي في قضايا 
            ً        وغ يبرره وفقا  لنظاـ                                                               التعاوف المستفيض مع الوكالة؛ فإف  إشراؾ مجمس األمف ليس لو أي مس

                                                                            الوكالة األساسي واتفاؽ الضمانات الشاممة، وأف  مسار العمؿ ىذا لف يساعد عمى حؿ 
                          ً                القضية؛ بؿ سيؤدي إلى مزيدا  مف التعقيدات. 

امتثمت ومازالت تمتثؿ اللتزاماتيا بموجب اتفاؽ  ببلده          ي عمى أف  يرانوأكد المندوب اإل
                                                       ميات الوكالة التفتيشية دوف أية عقبات، وأف  جميع األنشطة                                الضمانات الشاممة، وتـ  تنفيذ عم

بما فييا األنشطة المتعمقة بالتخصيب تمتثؿ كؿ االمتثاؿ لنظاـ الوكالة  إيرافالنووية في 
األساسي ولمعاىدة عدـ االنتشار، والتفاؽ الضمانات الشاممة، وتخضع عمى نحو تاـ 

 . 1المراقبة بالكاميراتومتواصؿ لضمانات الوكالة مف حيث التفتيش و 
        ُ     (، لـ يبد  في 1737                   ً                                        خبلؿ ميمة الستيف يوما  التي منحيا قرار مجمس األمف الدولي رقـ )و 

ّ                                    األفؽ الدبموماسي ما يشير إلى إمكاف التوص ؿ إلى حؿ  سياسي حوؿ الممؼ النووي اإل ي، يران                                      
يفمح في إمكاف  مف جية، والواليات المتحدة والغرب مف جية أخرى لـ إيراف             ذلؾ أف  موقؼ 

                    ً                                                                 تسوية األزمة دبموماسيا ، ومف ثـ  اتفقت الدوؿ الخمس الكبرى وألمانيا عمى إصدار قرار دولي 
جديد يذكر بالعقوبات القديمة ويضيؼ إلييا عقوبات جديدة، وفي الوقت نفسو يتضمف 

مجموعة لمقبوؿ بو وتنفيذه، ومف جانب آخر تمارس الواليات المتحدة  يرافإجراءات تحفيزية إل
عف  ياحرب، لتثني مف الضغوطات العسكرية ضد طيراف، تصؿ إلى حد اعتبارىا نذر

 .2         ً                    المضي قدما  في برنامجيا النووي

 2556كانوف األوؿ/ديسمبر 23( الصادر في 1737      ً                              وتنفيذا  لقرار مجمس األمف الدولي رقـ )
             ً             ية الستيف يوما  التي حددىا                                                        ُ ّ       كاف عمى المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية أف ي قد ـ بنيا

بالتدابير الواردة في القرار...؟!  إيراف                         ً                              القرار لتنفيذ بنوده تقريرا  إلى المجمس لمعرفة ىؿ التزمت 
ً        ّ          وذلؾ مف أجؿ أف يعيد المجمس النظر في التدابير السابقة تعميقا  أو إنياء ، أو تبن ي تدابير           ً                                                          

ؽ األمـ المتحدة التي تتحدث عف ( مف الفصؿ السابع مف ميثا41أخرى بموجب المادة )
إجراءات متدرجة في نطاؽ العقوبات دوف استخداـ عسكري، بحيث يكوف قرار المجمس الثاني 

                                                           
 .2557آذار/مارس  7 تاريخ INFCIRC/696 الوثيقة انظر -1
ي، تشديد العقوبات وممارسة الضغوطات، مجمة خالد العسكرية، تقرير يرانعمي المميجي عمي، الممؼ النووي اإل -2

 .1/6/2557منشور عمى موقع المجمة اإللكتروني بتاريخ 
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، أو نف ذت بالكامؿ  إيرافبمقدار ما تكوف         ً متوافقا        ّ                                  ّ            قد عم قت أنشطتيا لتخصيب اليورانيـو
ٍ                                     التزاماتيا حياؿ قرارات كؿ  مف مجمس األمف ومجمس محافظي الوكالة ا  .1لدولية لمطاقة الذرية                        

                                      ً                     قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية تقريرا  إلى مجمس المحافظيف  2557شباط/فبراير  22وفي 
ي، وتضمف استمرار يرانومجمس األمف الدولي استعرض فيو آخر مستجدات الممؼ النووي اإل

صيب، واليورانيـو المسائؿ العالقة في ىذا الممؼ وأىميا: مصدر التموث باليورانيـو عالي التخ
، والحصوؿ  عمى تصميمات أجيزة الطرد منخفض التخصيب، وتجارب فصؿ البموتونيـو

      ً                       ، موضحا  في ىذا الصدد أن و لـ 2إجابات ليذه المسائؿ إيراف( وعدـ تقديـ P1, P 2) المركزي
       ّ            ّ   ستطيع حم يا عندما تنف ذ                                                                    يحدث أي تقدـ بشأف تمؾ المسائؿ، وأف  الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ت

 .البروتوكوؿ اإلضافي لمعاىدة حظر االنتشار النووي وتتخذ إجراءات الشفافية إيراف
( إلى المنشأة الخاصة  إيراف      ّ                   كما تضم ف التقرير استمرار  في نقؿ غاز )سادس فموريد اليورانيـو

افة إلى عدـ استجابة بالوقود النووي، واستمرارىا في بناء المفاعؿ الخاص بالمياه الثقيمة، إض
لطمبات الوكالة االستيضاحية بشأف معدات ومواد أخرى ذات صمة بمركز بحوث  إيراف

 راء مقابمة مع رئيس سابؽ لممركزشياف"، وعدـ سماحيا لموكالة بإج –الفيزياء في "لويزياف 
ّ                           المذكور، إضافة إلى رفضيا التعاوف في نقاط حس اسة، مثؿ: تسميـ وثيقة مف )  ( صفحة15                                          

األساس في صنع القنبمة النووية،  ) وثيقة معدف اليورانيـو ( التي تعتبر حجر إيرافتممكيا 
أبمغت  إيرافرسالة مف  2557كانوف الثاني/يناير  7                    أف  الوكالة تمقت في وأشار التقرير إلى
مفتشيف اقترحوا  15ليست في وضع يمكنيا مف الموافقة عمى تسمية  إيراف                  فييا الوكالة بأف  

 38لمحموؿ محؿ مفتشيف كانوا قد غادروا الوكالة، واعترضت فييا عمى االستمرار في تسمية 
عمى أي تدبير  إيراف، إضافة إلى ذلؾ لـ توافؽ 3يراف    ً       ً                       مفتشا  إضافيا  كانت قد تمت تسميتيـ إل

                                 ُ                                             مف تدابير الشفافية المطموبة التي ت عد أساسية مف أجؿ إيضاح بعض الجوانب المتعمقة 
 15في  إيرافالنووي، وكانت الوكالة الدولية قد أرسمت إلى  بع برنامجيابنطاؽ وطا

                                                           
 .ذكره بؽمرجع سي، تشديد العقوبات وممارسة الضغوطات، يرانعمي المميجي عمي، الممؼ النووي اإل -1

2-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

Relevant Provisions of Security Council Resolution 1737 (2006) in the Islamic 

Republic of Iran , Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/8, on 22 

February 2007. p 4. 
3
- op.cit. p 5. 
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تنوي اتخاذ أي إجراءات مف أجؿ  إيرافا إذا كانت     ً               ّ كتابا  تستفسر فيو عم   2557شباط/فبراير 
( والتصديؽ 1737) حسـ القضايا العالقة، وتعميؽ األنشطة المحددة في قرار مجمس األمف

، حيث أكدت 2557شباط/فبراير  19عمى ذلؾ في  إيرافردت عمى البروتوكوؿ اإلضافي، و 
تأىبيا واستعدادىا الكامميف لمتفاوض بشأف الطرائؽ الكفيمة بحسـ القضايا مف جديد عمى )

                      ً                                                             العالقة مع الوكالة رىنا  بضمانات تكفؿ تناوؿ ىذه القضايا في إطار الوكالة الدولية دوف 
 (. تدخؿ مف مجمس األمف

                                                                       ه التقرير أف  الوكالة لـ تعثر حتى اآلف عمى أدلة حوؿ وجود برنامج نووي             ّ  ومف أىـ ما أك د
ّ                                                                             عسكري، إال  أن و أشار في الوقت نفسو إلى أف  الوكالة ال زالت غير قادرة عمى تقديـ تأكيدات          
                          ُ                                                بعدـ وجود أنشطة نووية غير م عمنة؛ ولذلؾ فيي ال تستطيع أف تقدـ صورة كاممة عف 

لـ تعمؽ أنشطتيا المتعمقة  إيراف      ً       ي، خاصة  وأف  يرانمبرنامج النووي اإلالطبيعة السممية ل
بالتخصيب، وواصمت تشغيؿ المحطة التجريبية لتخصيب الوقود، وتشييد محطة تخصيب 
" إلى محطة  الوقود بما في ذلؾ تركيب السبلسؿ التعاقبية ونقؿ "غاز سادس فموريد اليورانيـو

تنفيذ مشاريعيا المتعمقة بالماء الثقيؿ وتشييد  إيراف تخصيب الوقود، إضافة إلى مواصمة
 . 1وتشغيؿ محطة إنتاج الماء الثقيؿ IR-40)المفاعؿ مف طراز)

ىذا التقرير قرر مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية باإلجماع في  وعقب صدور
 تي تقدمياالنووية الفنية المساعدات ال تخفيض 2557آذار/مارس  8اجتماع لو بتاريخ 

( مشاريع وطنية؛ بينما 4، ومف بيف ىذه المشاريع )        ً ( مشروعا  22)في يرافإل الدولية الوكالة
                                 ً                                                     األخرى عبارة عف تعاوف إقميمي، وطبقا  ليذا القرار تـ  تجميد المشاريع الفنية النووية التي 

في تطوير  عمى تقرير الوكالة ىو التأكيد عمى حقيا إيرافوكاف رد  .2تتصؿ بالطب والزراعة
                                                                              برنامج نووي سممي، وأف  تعميؽ تخصيب اليورانيـو يتعارض مع حقيا بموجب معاىدة حظر 

                        ُ ّ         (، كما أف  التقرير الذي ق د ـ بخصوص 1737االنتشار النووي؛ لذلؾ فيي ال تقبؿ بالقرار )
ية نحو ىدؼ عسكري، كما اعتبرت إيران       ُ                                       تنفيذه ي ظير أن و لـ يتـ تحويؿ أي نشاطات نووية 

                                                           
1
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

Relevant Provisions of Security Council Resolution 1737 (2006) in the Islamic 

Republic of Iran , Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/8,op.cit, p 5. 
 . 9/3/2557(، تاريخ 43922طيراف تتيـ واشنطف وحمفاءىا بتضميؿ العالـ ، صحيفة األىراـ ، العدد ) -2
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                                      ِ َ                                     أف  تقميؿ المساعدات الفنية المقدمة مف ق ب ؿ الوكالة غير مؤثر عمى نشاطات تخصيب  يرافإ
، وأن و ليس سوى حرب نفسية، نظرا  ألف  الوكالة ال تمعب دورا  رئيسا  في ىذا المجاؿ.                ّ                         ً                        ً      ً                اليورانيـو

ً                                                              بناء  عمى ما جاء في تقرير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الصادر في و  ير شباط/فبرا 22   
، اتجيت مقاصد الدوؿ الخمس دائمة العضوية في مجمس األمف، باإلضافة إلى 2557
                                                                  ً      (، إلى استصدار قرار دولي جديد لمواصمة تنفيذ العقوبات المفروضة سابقا  عمى 1+5ألمانيا )

وتشديدىا، دوف أف يسقط خيار أىمية الجيود السياسية والدبموماسية في إيجاد حؿ عف  إيراف
ي موجو لؤلغراض السممية فقط، رغـ استياء يران                    يضمف أف  البرنامج اإلطريؽ التفاوض 

لقرارات مجمس محافظي الوكالة، وبالفعؿ صدر القرار رقـ  إيرافعدـ امتثاؿ المجمس مف 
( مف الفصؿ السابع مف ميثاؽ 41بموجب المادة ) 2557آذار/مارس  24 ( في1747)

يدة، مع التذكير بالعقوبات القديمة، واإلجراءات                   ً                    األمـ المتحدة متضمنا  الئحة العقوبات الجد
ّ                          التحفيزية التي اقترحيا المجتمع الدولي عمى طيراف بيدؼ التوص ؿ إلى حؿ لممشكمة النووية                                                           

 .1يةيراناإل
                ً                          أف تتخذ دوف مزيدا  مف التأخير الخطوات التي  إيراف                مف جديد أف  عمى  1747وأكد القرار 

( مف 2، والخطوات المطموبة في الفقرة )GOV/2006/14طمبيا مجمس المحافظيف في قراره 
وطمب مف المدير العاـ لموكالة الدولية أف يقدـ في غضوف  1737/2556قرار مجمس األمف 

لتعميؽ جميع األنشطة المشار إلييا في القرار  إيراف        ً       ً               ستيف يوما  تقريرا  عف مدى إثبات 
لجميع الخطوات التي  إيرافبشكؿ دائـ وكامؿ، وكذلؾ عف عممية امتثاؿ  1737/2556

 1737/2556طمبيا مجمس المحافظيف، ولؤلحكاـ األخرى المنصوص عمييا في القراريف 
عمى أف يقدـ التقرير إلى مجمس المحافظيف، وبموازاة ذلؾ إلى مجمس األمف  1747/2557و

في الدولي كي ينظر فيو، وعمى ضوء ما سيتضمنو التقرير الجديد سيعيد مجمس األمف النظر 
 .1747/25572و 1737/2556بموجب القراريف  إيرافالتدابير التي فرضيا عمى 

قيود طوعية مف قبؿ  إيرافوتضمف القرار عقوبات جديدة أىميا حظر شراء األسمحة مف 
دبابات ومروحيات ىجومية وطائرات قتالية وقطع باألسمحة الثقيمة ) إيرافالدوؿ عمى تزويد 

                                                           
 .ماجع سبق ذكاية الضغىطات، ي، تشدريد العقىبات وممارسريااوعلي المليجي علي، الملف الىىوي اإل -1

        منشور بالوثيقة ،24/3/2557عف مجمس األمف بتاريخ  الصادر 1747نص القرار  انظر -2
RES/1747 (2007)  2557آذار/مارس  24تاريخ. 
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وعية مف قبؿ الدوؿ عمى دخوؿ أو عبور أراضييا مف أشخاص (، وقيود طالخ ... مدفعية
   ً                    شخصا  واردة أسماؤىـ عمى  15) إيرافمتورطيف في البرنامجيف النووي أو الباليستي في 

(، وتجميد موجودات األشخاص أنفسيـ في  وبينيـ مسؤولوف في الحرس الثوري الئحة
شطة النووية، أو عمى عبلقة بالحرس  ً       ً        يا  متورطا  في األنإيران    ً  كيانا   13الخارج، إضافة إلى 

الثوري، بما في ذلؾ بنؾ "سبو" الحكومي قيود عمى اليبات والقروض والمساعدات المالية 
 ية، باستثناء تمؾ المقدمة ألغراض إنسانية أو إنمائية.يرانلمحكومة اإل

تطوير في  إيراف                  ً         أىميا التأكيد مجددا  عمى حؽ  يرافكما تضمف القرار إجراءات تحفيزية إل
دعـ بناء مفاعبلت تعمؿ بالمياه الخفيفة و الطاقة النووية ألىداؼ سممية ودعـ ىذا البرنامج، 

قامة اتفاؽ تعاوف نووي بيف المجموعة األوروبية لمطاقة و في اطار مشاريع دولية،  إيراففي                                                       ا 
يرافالذرية و  قامة تعاوف في إدارة الوقود النووي المستخدـ والنفايات المشعة في      ا  اطار                                                                     ، وا 

" دولي في روسيا يقدـ كونسورتيـوترتيبات مبلئمة، ضماف تغذية المفاعبلت النووية بواسطة "
، إقامة تعاوف تجاري إلنشاء احتياطي استراتيجي مف الوقود النووي يرافالوقود المخصب إل

إلى األسواؽ الدولية عبر دعـ انضماميا  إيرافلمدة خمس سنوات، تحسيف دخوؿ  إيرافيكفي 
نشاء اطار لزيادة االستثمار والتجارة مع  إلى ، تعاوف في إيراف                                                                 منظمة التجارة العالمية، وا 

مجاؿ الطيراف المدني عبر رفع محتمؿ لمقيود عمى تصدير تجييزات أوروبية وأميركية إلى 
، إقامة تعاوف في مجاؿ التكنولوجيا المتقدمة، دعـ عقد مؤتمر جديد لتعزيز الحوار إيراف

 .1المسائؿ اإلقميمية والتعاوف حوؿ
ية يرانوفي حيف رحبت الدوؿ الكبرى بقرار تشديد العقوبات عمى طيراف؛ ردت الحكومة اإل

عمى القرار بإعبلف الحد مف مستوى التعاوف مع وكالة الطاقة الذرية إلى أف يعاد ممفيا النووي 
  ّ        تبن ي مجمس      أف   "محمود احمدي نجاد"ي يرانمف المجمس إلى الوكالة، واعتبر الرئيس اإل

لف يوقؼ النشاطات النووية السممية والقانونية  إيرافاألمف الدولي لمقرار غير القانوني ضد 
                                     أف  صدور ىذا القرار مف قبؿ مجمس األمف إلى                        ً  ي ولو لمحظة واحدة، مشيرا  يرانلمشعب اإل

منذ  ي الذي بدأيرانتحرؾ مدفوع بالحقد الذي تشعر بو بعض القوى الكبرى ضد الشعب اإل
 . حتى اليـوو  يةيراناإلانتصار الثورة 

                                                           
 .2557آذار/مارس  26، األثنيف إيراف، سوالنا: الباب مفتوح أماـ المفاوضات مع جريدة االتحاد اإلماراتية -1
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ومضت طيراف في تحدييا لمدوؿ الغربية لتعمف بعد سنة مف نجاحيا في تخصيب اليورانيـو 
نادي إنتاج الوقود النووي الصناعي، فقد أعمف الرئيس  إيراف% عف دخوؿ 5,3إلى مستوى 

اليـو الوطني يسمى ) في ما 2557نيساف/أبريؿ  9في  محمود أحمدي نجاد"" ييراناإل
إلى النادي النووي الذي يضـ الدوؿ التي تنتج الموقود  إيراف( عف دخوؿ لمتكنولوجيا النووية

                                                                           ً        النووي عمى مستوى صناعي دوف تحديد المستوى الذي تـ  بموغو في ىذا المجاؿ، تاركا  الباب 
د المركز بمغ ثبلثة      ً                                                          مفتوحا  لتأويؿ نسبة التخصيب الصناعي، وما إذا كاف عدد أجيزة الطر 

                                                                             آالؼ جياز أو تجاوز ذلؾ، وفي الوقت نفسو تـ  التمويح باالنسحاب مف معاىدة الحد مف 
 .1النووي االنتشار

كاف  2557آذار/مارس  24( الصادر في 1747      ً                              وتنفيذا  لقرار مجمس األمف الدولي رقـ )
          ً                    الستيف يوما  التي حددىا القرار                                                     ُ ّ         عمى المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية أف ي قد ـ بنياية

بالتدابير الواردة في القرار، مف أجؿ  إيراف                  ً                              لتنفيذ بنوده تقريرا  إلى المجمس لمعرفة ىؿ التزمت 
ً        ّ                     السابقة تعميقا  أو إنياء ، أو تبن ي تدابير أخرى بموجب  أف يعيد المجمس النظر في التدابير          ً             

 .تحدةؿ السابع مف ميثاؽ األمـ الم( مف الفص41المادة )

     ً      ً             تقريرا  جديدا  استعرض فيو  2557أيار/مايو  23حيث قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية في 
لـ تستجب لطمبات الوكالة بشأف  إيراف                   ، وأكد التقرير أف  2ييرانتطورات البرنامج النووي اإل

 يرافإشياف"، وحوؿ حيازة  –التموث باليورانيـو في مركز بحوث الفيزياء في موقع "لويزياف 
( إضافة إلى الوثائؽ المتعمقة بمعدف P-1,P2لتكنولوجيا الطاردات المركزية مف طراز)

، كما لـ توافؽ                                               ً      عمى أي تدبير مف تدابير الشفافية المطموبة، خاصة  تمؾ  إيرافاليورانيـو
جراء اختبارات عمى  المتعمقة بتحويؿ " " وا  " إلى "رابع فموريد اليورانيـو                                                                          ثاني أكسيد اليورانيـو

 متفجرات قوية وتصميـ مركبة عائدة يمكف أف تكوف ليا أبعاد نووية عسكرية.
                                                                                    وأشار التقرير إلى أف  الوكالة ال تزاؿ غير قادرة عمى إحراز تقدـ في جيودىا الرامية إلى 

النووي، إضافة إلى عدـ  إيرافالتحقؽ مف جوانب معينة ذات صمة بنطاؽ وطبيعة برنامج 
 إيراف، وتعميؽ IR-40حقؽ مف المعمومات التصميمية في المفاعؿ السماح لموكالة بإجراء ت
مف الجزء العاـ مف الترتيبات الفرعية المتعمؽ بالتبكير بتقديـ  1-3تنفيذ النص المعدؿ لمبند 

                                                           
 .2557نيساف/أبريؿ  15تاريخ  15365جريدة الشرؽ األوسط، العدد  -1

2
 - GOV/2007/22 on 23 May 2007  .  
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بالتصدي لقضايا التحقؽ العالقة، وأضاؼ التقرير إلى  إيرافالمعمومات التصميمية، وعدـ قياـ 
ية المتعمقة بالمجاؿ النووي يرانة بجوانب معينة مف األنشطة اإلتدىور مستوى معرفة الوكال

باستئناؼ أنشطتيا المتعمقة بالتخصيب ومواصمة تشغيؿ المحطة التجريبية  إيرافواستمرار 
لتخصيب الوقود وتشييد محطة تخصيب الوقود، وتمقيـ السبلسؿ التعاقبية بػ"سادس فموريد 

" وتشغيؿ محطة إنتاج الماء  .  1الثقيؿ اليورانيـو
ُ                                                       وعقب صدور ىذا التقرير ع قدت اجتماعات ىامة بيف مسؤولي الوكالة الدولية ومسؤوليف                            

ييف، حيث اجتمع المدير العاـ لموكالة مع أميف عاـ مجمس األمف القومي األعمى في إيران
                                             ، حيث تـ  االتفاؽ فيو عمى وجوب أف يتـ في غضوف 2557حزيراف/يونيو  24في  إيراف
     ً                                                                     ف يوما  اآلتية وضع خطة بشأف طرؽ حسـ القضايا المتعمقة بتنفيذ الضمانات بما في الستي

ُ        ذلؾ القضايا العالقة منذ وقت طويؿ، وقد نوقشت تمؾ الطرؽ خبلؿ اجتماعات ع قدت في                                                                     
طيراف وفيينا ترأسيا نائب المدير العاـ لشؤوف الضمانات ونائب أميف مجمس األمف القومي 

إلى وضع خطة عمؿ  2557تموز/يوليو  12              تـ  التوصؿ في ، حيث إيرافاألعمى في 
يرافتتضمف تفاىمات بيف األمانة العامة لموكالة الدولية و  بشأف الطرؽ واإلجراءات والمواعيد        ا 

 : 2الزمنية المتعمقة بحسـ تمؾ القضايا، وقد تضمنت خطة العمؿ عدة تفاىمات أىميا
مطاقة الذرية( عمى التعاوف في إعداد النيج الرقابي ، الوكالة الدولية لإيرافاتفؽ الجانباف ) -

         ً                                 نطنز" وفقا  التفاؽ الضمانات الشاممة المعقود  الخاص بمحطة تخصيب الوقود المقامة في "
بمسودة نص ورقة النيج الرقابي  2557تموز/يوليو  23في  إيراف             ، وتـ  تزويد إيرافمع 

ّ                          ن ى إغبلؽ الممؼ الخاص بقضية وممحؽ المرفؽ الخاص بمحطة تخصيب الوقود، وكي يتس
، قامت الوكالة في  باألسئمة المتبقية حوؿ ىذه  إيرافبتزويد  2557تموز/يوليو  23البموتونيـو

 القضية.
                                                           

1
-IAEA , Board of Governors, implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

Relevant Provisions of Security Council Resolutions (Security Council resolutions 

1696 (2006), 1737 (2006) and 1747 (2007) in the Islamic Republic of Iran, Report by 

the Director General of IAEA GOV/2007/22, on 23 May 2007. p 4. 
2-Communication dated 27 August 2007 from the Permanent Mission of the Islamic 

Republic of Iran to the Agency concerning the text of the "Understandings of the 

Islamic Republic of Iran and the IAEA on the Modalities of Resolution of the 

Outstanding Issues " INFCIRC/711, Date: 27 August 2007. 
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 IR-40عمى طمب الوكالة الدولية بتفقد موقع مفاعؿ الماء الثقيؿ البحثي  إيرافوافقت  -
 . 2557موز/يوليو ت 35                                   آراؾ" وبالفعؿ تم ت زيارة الموقع في  " المقاـ في

عمى تسمية خمسة مفتشيف إضافييف، كما وافقت عمى إصدار تأشيرات متعددة  إيرافوافقت  -
 الوكالة.                                                 ً       ً     مرات الدخوؿ سارية المفعوؿ لمدة عاـ ألربعة عشر مفتشا  وموظفا  في 

         اتفؽ الجانباف عمى الخطوات اإلجرائية لحسـ قضية الطاردات المركزية مف طراز -
(P-1,P-2 ويفترض الجدوؿ الزمني المقترح أف تعمف الوكالة إنياء قضية تجارب البموتونيـو )

 .2557آب/أغسطس  31 العالقة بحموؿ

اتفؽ الجانباف عمى الخطوات اإلجرائية لحسـ قضية التموث باليورانيـو عالي التخصيب  -
ُ                                                          الذي ع ثر عميو في جامعة تقنية بطيراف بعد إنياء قضية الطاردات الم       ركزية مف طراز     

(P-1,P-2بأسبوعيف ). 

عمى التعاوف مع الوكالة لتيسير مضاىاة األقساـ ذات الصمة في وثيقة معدف  إيرافوافقت  -
غبلؽ  215 –رانيـو ومعالجة قضية البولونيـواليو                                                بمجرد إنياء جميع القضايا السالفة الذكر وا 

غبلؽ  215 –إنياء قضية البولونيـوممفيا، ومعالجة قضية منجـ غشيف بعد أسبوعيف عمى         وا 
 ممفيا.

الممح األخضر"  عمى الوثائؽ التي تممكيا حوؿ مشروع " إيرافوافقت الوكالة عمى اطبلع  -
ببلغ  إيرافواختبار متفجرات قوية ومركبة القذائؼ العائدة، وتعيدت                            بدراسة ىذه الوثائؽ وا 

                 ً       سئمة المتبقية وفقا  ليذه بجميع األ إيرافويد الوكالة بتقييميا لمموقؼ، كما وافقت الوكالة عمى تز 
 .الخطة

                         ً                       عقد مجمس المحافظيف اجتماعا  في أجواء متشنجة سيطر  2557سبتمبر /أيموؿ 15وفي 
ورات عمييا الخبلفات واالنقسامات بيف أعضاء المجمس الذيف انقسموا إلى تياريف حوؿ التط

ية ذات إيراناإلعبلف عف خطة عمؿ         ً      ي، وخصوصا  حوؿ يراناإل األخيرة في البرنامج النووي
           ّ                                                                    سقؼ زمني محد د بشيريف أو ثبلثة أشير عمى أبعد تقدير مف أجؿ تسوية المسائؿ العالقة، 

مع  أولي ىينونين"ومضموف مذكرة التفاىـ التي وقعيا نائب المدير العاـ لشؤوف الضمانات " 
 12ريخ " بتاجواد وعيدي"ي السفيريراننائب األميف العاـ لممجمس األعمى لؤلمف القومي اإل

 .في طيراف 2557تموز/يوليو 
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عف خطة العمؿ التي  محمد البرادعي" فقد دافع المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية "
خطوة ميمة تجاه حؿ  إيراف                             : إف  االتفاقية التي أبرمت مع البرادعي""، وقاؿ إيرافأبرمت مع 

": البرادعيي وفي كممتو أماـ مجمس المحافظيف قاؿ"يراناألزمة الخاصة بالبرنامج النووي اإل
العمؿ  خطة إيراف                                 ُ                               إف  قضايا التحقؽ المعمقة يمكف أف ت حؿ خبلؿ شيريف أو ثبلثة إذا نفذت 

               ً                         بشكؿ كامؿ وطبقا  لمجدوؿ الزمني المحدد(. )                        التي تـ  التفاوض بشأنيا
   تترأس ببلده دورة االتحاد األوروبي  الذي " يواكيم دوارتي"أما مندوب البرتغاؿ لدى الوكالة

ّ                                 حينذاؾ، فقد وج و انتقادات حادة إلى خطة العمؿ اإل ية ومذكرة التفاىـ التي وقعتيا الوكالة يران             
إلى  البرادعي"أدت إلى إحراج األمانة العامة لموكالة ومديرىا العاـ، حيث بادر"  إيرافمع 

      ً                               احتجاجا  عمى امتناع االتحاد األوروبي عف االنسحاب مف الجمسة الثالثة لمجمس المحافظيف 
خبلؿ الكممة التي ألقاىا باسـ  دوارتي"                                         ّ    دعـ أىداؼ خطة العمؿ ومذكرة التفاىـ، وقد عب ر" 

ية والسقؼ الزمني يراناالتحاد األوروبي عف سمسمة تحفظات وشكوؾ حوؿ خطة العمؿ اإل
يرافالمحدد، ومضموف مذكرة التفاىـ بيف الوكالة و  أخفقت  إيراف        إلى أف   دوارتي"، وأشار"       ا 

(؛ بؿ 1747، 1737حتى اآلف بااللتزاـ بجميع التعيدات الواردة في قراري مجمس األمف )
                                                                   ّ             زادت مف وتيرة أنشطة التخصيب وبناء مفاعؿ جديد يعمؿ بالماء الثقيؿ، وشد د عمى ضرورة 

تحيط ببعض نواحي إلى تعزيز بناء قواعد الثقة، وتبديد كافة الشكوؾ التي  إيرافأف تبادر 
برنامجيا النووي مف خبلؿ تجميد كافة أنشطة تخصيب اليورانيـو العالي التخصيب لحيف 

ظ ببلده عمى خطة تسوية كافة المسائؿ العالقة، أما مندوب الواليات المتحدة فأعرب عف تحف
رورة التزاـ                          ّ       يما " ليستا كافيتيف"، وشدد  عمى ض                       التفاىـ، واعتبرىما أن   ومذكرة يةيرانالعمؿ اإل

ال 1747، 1737واردة في قراري مجمس األمف )بكافة التعيدات والتوصيات ال إيراف         (، وا 
                                                                                    فإن يا ستواجو المزيد مف العقوبات السياسية واالقتصادية والتجارية والتقنية، في حيف حث  

              الة، ورأى أف                ً      ً                                    عمى االلتزاـ نصا  وروحا  بمذكرة التفاىـ التي وقعتيا مع الوك إيرافمندوب ألمانيا 
 ىذا االلتزاـ ىو المحؾ الرئيس لمدى التزاـ طيراف بمعايير الشرعية الدولية.

، إيياب فوزي"وقد انتقد مندوبوف مف دوؿ حركة عدـ االنحياز وفي طميعتيـ مندوب مصر"
تجاىؿ إسرائيؿ لممعاىدات الدولية وفي طميعتيا معاىدة عدـ  إبراىيم عثمان""ومندوب سورية 

ر األسمحة النووية وعدـ توقيعيا عمى اتفاؽ الضمانات الشاممة لموكالة، حيث اتيـ انتشا
مندوب سورية إسرائيؿ بػإجياض كافة الجيود اإلقميمية والدولية الرامية إلى إنشاء منطقة 
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خالية مف األسمحة النووية في الشرؽ األوسط بسبب ربطيا ليذه المسالة بمفاوضات السبلـ 
كوبا" التي تترأس ببلدىا دورة حركة عدـ االنحياز حينذاؾ  ، أما مندوبة "مع الدوؿ العربية

والوكالة  إيرافية ولمذكرة التفاىـ المعقودة بيف يرانفأكدت دعـ دوؿ الحركة لخطة العمؿ اإل
الذرية وأعربت عف ثقة ببلدىا وكافة دوؿ مجموعة حركة عدـ االنحياز بكفاءة وحياد الوكالة 

                          ُ                  كافة الضغوط السياسية التي ت مارس عمى الوكالة ) ذرية، وخمصت إلى شجبالدولية لمطاقة ال
مف أجؿ تحريفيا عف مسار األىداؼ والمبادئ التي أنشأت مف أجميا وفي طميعتيا تكريس 

 .1الطاقة النووية لؤلغراض السممية والتنموية (
 2557سطس آب/أغ 35وعمى ضوء ىذه التطورات قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية في 

     ً                                                                       تقريرا  إلى مجمس المحافظيف حوؿ تنفيذ اتفاؽ الضمانات المعقود بموجب معاىدة عدـ 
 1737/2556االنتشار واألحكاـ ذات الصمة المنصوص عمييا في قراري مجمس األمف 

ي، يراناستعرض فيو التطورات التي طرأت عمى البرنامج النووي اإل إيراففي  1747/2557و
                                                                ف  الوكالة قادرة عمى التحقؽ مف عدـ حدوث تحريؼ لمواد نووية معمنة وخمص التقرير إلى أ

، حيث أتاحت األخيرة لموكالة معاينة المواد المعمنة، وقدمت التقارير المطموبة منيا إيراففي 
                                                                                        بشأف حصر المواد النووية فيما يخص المواد والمرافؽ النووية المعمنة، إال أف  الوكالة ال تزاؿ 

النووي،  إيرافى التحقؽ مف عدد مف الجوانب المتصمة بنطاؽ وطبيعة برنامج غير قادرة عم
َ                 وأشار التقرير إلى أف  الوكالة لـ تتمؽ  منذ بدايات عاـ  نوع المعمومات الذي كانت  2556                                    

مف قبؿ بما في ذلؾ المعمومات المقدمة بموجب البروتوكوؿ اإلضافي، وعمى  إيرافتقدمو 
ت الصمة بالبحوث الجارية المتقدمة المتعمقة بتكنولوجيا الطرد سبيؿ المثاؿ المعمومات ذا

والوكالة تشكؿ  إيراف                                                               المركزي، وأضاؼ التقرير أف  خطة العمؿ التي تـ  االتفاؽ عمييا بيف 
ذا تصدت                                             لقضايا التحقؽ العالقة منذ وقت طويؿ فإف  مف  إيراف                                خطوة ميمة نحو األماـ، وا 

 النووي. إيرافعمى إعادة تكويف السجؿ التاريخي لبرنامج  المفترض أف تصبح الوكالة قادرة
بااللتزاـ بالجدوؿ الزمني المحدد في خطة العمؿ وتنفيذ جميع التدابير  إيرافوطالب التقرير 

جراءات تحسيف الشفافية الضرورية بما فييا التدابير المنصوص عمييا في                                                                                الرقابية وا 

                                                           
تاريخ  ،ية ومذكرة التفػػػاىـيراناإل الوكالة الذرية: انقساـ حوؿ خطة العمؿ ،وكالة " آكي " االيطالية لؤلنباء  -1

، متوفر عمى الرابط التالي:  12/9/2557
http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=1.0.1300360836                            

http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=1.0.1300360836
http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=1.0.1300360836
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نفاذه في أقرب موعد ممكف نزوال  اإلضافي، والتصديؽ عمى ىذا ال البروتوكوؿ                                        ً  بروتوكوؿ وا 
 عند طمب مجمسي المحافظيف واألمف الدولي.

مجمس األمف لـ تنفذ متطمبات قراري  إيراف                                            وأىـ ما جاء في تقرير الوكالة إشارتو إلى أف  
حيث لـ تعمؽ أنشطتيا المتصمة بالتخصيب، إضافة  ،1747/2557و 1737/2556الدولي 

شغيؿ المحطة التجريبية لتخصيب الوقود ومواصمة بناء محطة تخصيب استمرارىا في ت إلى
 .1وتشغيؿ محطة إنتاج الماء الثقيؿ IR-40الوقود وتشغيميا، ومواصمة إنشاء مفاعميا البحثي 

ُ    أصدرت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تقريرا  و صؼ  2557تشريف الثاني/نوفمبر  15وفي    ً                                         
، مف خبلؿ كشؼ 2النووي إيرافقؽ تقدـ جوىري في ممؼ                              بأن و "حاسـ"، أعمنت فيو عف تح

ي ال يرانلتعاوف اإل                                                                طيراف عف طبيعة برنامجيا موضع الجدؿ ومداه إال أف  الوكالة اعتبرت ا
 1737/2556      ً                                                ، مشيرة  إلى أف  طيراف لـ تنفذ متطمبات قراري مجمس األمف كاؼ يزاؿ غير

 لنووية المتعمقة بالتخصيب.، حيث استمرت في استئناؼ نشاطاتيا ا1747/2557و
ٍ                  سمحت بمقاء األشخاص بشكؿ كاؼ  وردت عمى األسئمة  إيراف                              وذكرت الوكالة في تقريرىا أف  "                          

في الميؿ المناسبة، وقدمت توضيحات حوؿ المشكبلت المطروحة في إطار برنامج العمؿ 
                  ً  تعاونيا بقي تجاوبيا          إال أف  ، وتابعت )"المتفؽ عميو بيف طيراف والوكالة الدولية لمطاقة الذرية

                                                           
1- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/48, on 

30 August 2007. P 5. 
استبقت إيراف تقرير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بشأف ممفيا النووي بتسميـ الوكالة وثيقة في غاية األىمية عف  -2

كيفية استخداـ اليورانيـو في صنع رؤوس حربية نووية تسمى " وثيقة معدف اليورانيـو " كانت رفضت الكشؼ عنيا 
" "محمد سعيديمنظمة الطاقة الذرية اإليرانية  رئيسنائب                              ، وكشؼ مصدر دبموماسي عف أف  2555منذ العاـ 

" المسؤوؿ عف ضمانات حظر أولي ىينونين                    ً                                         حمؿ الوثيقة معو شخصيا ، وسمميا إلى نائب مدير الوكالة الدولية "
  يا                                                                                                    االنتشار النووي خبلؿ اجتماع مشترؾ عقد في فيينا األسبوع الذي سبؽ ىذا التقرير، وأضاؼ أف  إيراف قالت إن  

) حصمت عمى الوثائؽ مف دوف أف تطمبيا وذلؾ خبلؿ عمميات شراء معدات نووية مف السوؽ السوداء قبؿ عقود 
 2555وكاف فريؽ تابع لموكالة الدولية لمطاقة الذرية اكتشؼ عاـ  شكمت العمود الفقري لبرنامج طيراف الحالي(

ورانيـو ضمف مجموعة كبيرة مف الوثائؽ التي عثر عمييا وجود ىذه الوثائؽ التي تحدد كيفية االستخداـ العسكري لمي
خبلؿ عمميات تفتيش طالت بعض المنشآت النووية، وسمحت طيراف آنذاؾ لمخبراء باالطبلع عمى الوثائؽ عمى 

، 73انظر: صحيفة النيار الكويتية، العدد                                                                  أراضييا، غير أن يا رفضت تزويدىـ بنسخ عنيا لمتدقيؽ بيا في الخارج، 
 . 15/11/2557 تاريخ
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        ً                                                  ً                        ديناميكيا ، ولـ يتجاوز دائرة الفعؿ إلى المبادرة بالفعؿ مبدية  أسفيا لعدـ قياـ طيراف  أكثر منو
ً    بمبادرات كافية لتنفيذ خطة العمؿ تنفيذا  كامبل  (.      ً                                      

بشأف برامج  إيراف                                                                    وأضافت الوكالة أن يا توصمت إلى استنتاج مفاده أف  اإلجابات المقدمة مف 
( السابقة المعمنة تتسؽ مع استنتاجات الوكالة، غير P-1,P-2طاردات المركزية مف طراز )ال

ية، يران                                                                          أف  الوكالة ستواصؿ مساعييا لمبحث عف أدلة داعمة والتحقؽ مف اكتمؿ اإلعبلنات اإل
الممح  "                                                                           وأن يا ستركز خبلؿ الفترة المقبمة عمى قضيتي التموث والدراسات المتعمقة بمشروع

 . 1ضر" واألنشطة األخرى التي يمكف أف تكوف ليا تطبيقات عسكريةاألخ
" محمود أحمدي نجادي "يرانية عف الرئيس اإليرانوفور نشر التقرير نقمت وكالة األنباء اإل

                                                                               اعتباره أف  التقرير يظير أف  ببلده كانت تقوؿ الحؽ بشأف خططيا النووية، وكانت عمى 
                              ي: ) نرحب بيذا .. إف  الوكالة يرانية، وقاؿ الرئيس اإلصواب في مقاومتيا لمضغوط الغرب
" سيعمـ محمد البرادعيا، ومع نشر تقرير المدير العاـ "الدولية لمطاقة الذرية عرفت دورى

 (.                                            ً ية كانت عمى حؽ وأف  مقاومة أمتنا كانت صوابا  يران                  العالـ أف  األمة اإل
                        " إف  التقرير حوؿ تعاوف سعيد جميمي ييف "يرانمف جيتو قاؿ كبير المفاوضيف النووييف اإل

             ً                                                       ببلده واضح جدا ، ويسقط أي شرعية عف إحالة ممفيا إلى مجمس األمف الدولي. 
                                                                                مف جيتيا، أعمنت واشنطف أن يا ستطمب مف األمـ المتحدة فرض المزيد مف العقوبات عمى 

 ية في تحدي العالـ" ببرنامجيا "ماض إيراف            ً                                     طيراف، معتبرة  أف  تقرير الوكالة الدولية أظير أف  
                           ف  التقرير يكشؼ بوضوح لؤلسؼ إ" دانا بيرينوالنووي، وقالت المتحدثة باسـ البيت األبيض"

 ال تبدو ميتمة بالعمؿ مع باقي العالـ.  إيراف    أف  
 2557تشريف الثاني/نوفمبر  8قد سممت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بتاريخ  إيرافوكانت 
ظرت لفترة طويمة عف كيفية استخداـ معدف اليورانيـو في صنع رؤوس حربية نووية        ُ وثيقة ح  

وقاؿ دبموماسي رفيع قريب مف الوكالة الدولية األربعاء  ستجابة لطمب مفتشي األمـ المتحدةا
 ً      ً                              يا  رفيعا  سمـ الوثيقة المذكورة المشار إيران          ً      ً  : إف  مسؤوال  نوويا  2557تشريف الثاني/نوفمبر  14
ُ                                                بوثيقة معدف اليورانيـو في اجتماع ع قد في مقر الوكالة في فيينا األسبوع الماضي، وعثر  إلييا                                  

                                                           
1-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2007/58 , on 

15 November 2007, P 8. 
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P-1

                                                           
1_

IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2008/4 , on 22 

February  2008, P 4 . 

  51/55/7003تاريخ , 37صحيفة النهار الكويتية, العدد  
3
-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA,GOV/2008/4 ,op.cit, 

P 9 .  
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   ً                                وفقا  لخطة العمؿ متسقة مع استنباطات  إيراف                                          وخمصت الوكالة إلى أف  اإلجابات التي قدمتيا 
ف  تمؾ اإل 215-الوكالة في حالة تجارب البولونيـو جابات ليست غير                           ومنجـ "غشيف"، وا 

متسقة مع استنباطات الوكالة في حالة التموث الموجودة في الجامعة التقنية بطيراف وأنشطة 
شياف"؛ لذلؾ  -الشراء التي قاـ بيا الرئيس السابؽ لمركز البحوث الفيزيائية في "لويزياف

تمثؿ القضية                                                                         اعتبرت الوكالة أف  تمؾ المسائؿ لـ تعد مسائؿ عالقة في المرحمة الراىنة، وت
النووي في الدراسات المزعومة حوؿ  إيرافالرئيسة الوحيدة العالقة ذات الصمة بطبيعة برنامج 

جراء االختبارات عمى متفجر   .ات نووية ومركبة القذائؼ العائدة                                                مشروع "الممح األخضر" وا 
تطمب جممة أمور ي ييران                                              إلى أف  تقييـ الوكالة العاـ لمبرنامج النووي اإل                    إال أف  التقرير أشار

بعد بشأف  إيرافمنيا فيـ ودور وثيقة معدف اليورانيـو والحصوؿ عمى إيضاحات لـ تقدميا 
أنشطة الشراء التي اضطمعت بيا بعض المؤسسات المتعمقة بالقطاع العسكري، وعمى ضوء 

 النووي، إيراف                                                                     ما تقدـ فإف  الوكالة ليست بعد في وضع يؤىميا لتحديد كامؿ طبيعة برنامج 
 ي المعمف باتت أوضح.يران                                                     ومع ذلؾ فإف  معرفة الوكالة بمجريات البرنامج النووي اإل

مف الجزء العاـ  1-3بتنفيذ البروتوكوؿ اإلضافي والنص المعدؿ لمبند  إيرافوطالب التقرير 
استعدادىا لبلمتثاؿ لذلؾ في حاؿ تمت إعادة الممؼ  إيرافالفرعية، وقد أبدت  مف ترتيباتيا

 .1ي مف مجمس األمف إلى الوكالة الدوليةيرانإلالنووي ا
        عمى مواصمة أنشطتيا النووية الحساسة شدد مجمس األمف الدولي بتاريخ إيرافوأماـ إصرار 

العقوبات الدولية المفروضة عمييا، حيث أصدر المجمس حزمة جديدة  2558آذار/مارس  3
السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، الذي صدر بموجب الفصؿ  1853مف العقوبات بالقرار 

  .إندونيسيا" عف التصويت    ً                 عضوا ؛ بينما امتنعت " 14وحظي بموافقة 
                                         ً      ً           الذي أعدتو فرنسا وبريطانيا وألمانيا تشديدا  طفيفا  لمعقوبات  1853/2558القرار  وتضمف

الصادر في كانوف األوؿ/ديسمبر  1737عبر القراريف  إيرافالتي فرضيا مجمس األمف عمى 
ورغـ الجيود الدبموماسية الكثيفة التي  .2557الصادر في أذار/مارس  1747و 2556

 بذلتيا لـ تتمكف الدوؿ التي أعدت القرار مف تأميف إجماع عميو األمر الذي كاف سيشكؿ

                                                           
1
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) in the 

Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, GOV/2008/4 , 

op.cit, P 9-10 . 
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 S/RES/1803 (2008), on 3 March 2008. 
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نما دفعيا لمعودة إيرافمعاقبة ليس اليدؼ      إف   )، وأضاؼ: إيرافعمى تجارة الصيف مع                        ، وا 
وتأمؿ الصيف في وضع قرارات  إلى المحادثات والى بدء جولة جديدة مف الجيود الدبموماسية

 مف والوكالة الدولية لمطاقة الذرية موضع التنفيذ بصورة جدية وكاممة".مجمس األ
بشدة عمى موقؼ مجمس األمف  محمد خزائي""ي في األمـ المتحدة يرانوقد اعترض السفير اإل

    ً                                                                                 متيما  إياه بأن و " انحدر بنفسو ليصبح مجرد أداة لتنفيذ السياسة الخارجية لبعض أعضائو"، 
               ً      ً                                         ية القرار مسبقا  مؤكدة  أن و يفتقر إلى " المصداقية القانونية". يرانورفضت الحكومة اإل

ّ                   كما وج و وزير الخارجية اإل " رسالة إلى األميف العاـ لؤلمـ منوشير متكي" السابؽية يران     
ية، يرانالمتحدة انتقد فييا القرارات التي اتخذىا مجمس األمف الدولي بشأف القضية النووية اإل

ية غير قانوني ومخالؼ لممتطمبات يرانراط المجمس في المسألة النووية اإل    ً             مشيرا  إلى أف  انخ
                                                                                      ً  القانونية الجوىرية واإلجرائية البلزمة النخراطو في تناوؿ القضايا التي طرحتيا الوكالة، فوفقا  

                                                                             /ج مف النظاـ األساسي لموكالة الدولية فإف  تحديد وجود حالة عدـ امتثاؿ ) انحراؼ 12لممادة 
تخدامات العسكرية(، وىو الشرط المسبؽ البلـز إلحالة أية قضية مف ىذا القبيؿ إلى نحو االس

مجمس األمف الدولي، وىذه الميمة موكمة بحسب الفقرة ذاتيا إلى مفتشي الوكالة؛ لكف لـ 
يحدث قط أف تضمنت تقارير الوكالة أية إشارة إلى حالة تحريؼ شاب أنشطتيا النووية 

مف اتفاؽ الضمانات المعقود بيف الوكالة الدولية  19              ؾ فإف  المادة السممية، عبلوة عمى ذل
يرافو                                                   تنص  عمى أف  قياـ الوكالة بإحالة القضية إلى مجمس  1974أيار/مايو  15بتاريخ        ا 

إذا خمص مجمس اـ األساسي ال يمكف أف يتـ إال )/ج مف النظ12        ً         األمف وفقا  لممادة 
                                                        ناسبة التي أبمغو إياىا المدير العاـ إلى أن و ليس في وسع المحافظيف بعد دراسة المعمومات الم

                                                                                   الوكالة أف تتحقؽ مف أن و لـ يحدث لممواد النووية التي يقضي االتفاؽ بإخضاعيا لمضمانات 
( وفي ىذا الصدد وية أو أجيزة تفجيرية نووية أخرىتحريؼ الستخداميا في صنع أسمحة نو 
                              ف  الوكالة قد تمكنت مف التحقؽ إعمى القوؿ  يع تقاريرفقد دأب المدير العاـ لموكالة في جم

لـ يحدث ليا تحريؼ نحو أغراض  إيراف                                         مف أف  المواد واألنشطة النووية المعمنة في 
 .    1عسكرية

                                                           
الوثيقة  انظرية إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة يرانالرسالة الموجية مف وزير الخارجية اإلنص بلع عمى  لبلط -1

  Infcirc/724, on 2 April 2008 . اإلعبلمية :
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أيار/مايو  26قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية بتاريخ  1853/2558      ً                 وتنفيذا  لمتطمبات القرار
، إيراف                                             المحافظيف ومجمس األمف الدولي أشار فيو إلى أف        ً                تقريرا  إلى كؿ مف مجمس 2558

    ً                                                                         وخبلفا  لمقررات مجمس األمف الدولي لـ تعمؽ أنشطتيا المتعمقة بالتخصيب، حيث استمرت 
في تشغيؿ المحطة التجريبية لتخصيب الوقود ومحطة تخصيب الوقود، وفي تركيب سبلسؿ 

في  إيراف، كما استمرت 1بغرض اختبارىاتعاقبية جديدة وجيؿ جديد مف الطاردات المركزية 
مف  1-3الخاص بإنتاج الماء الثقيؿ وعدـ تنفيذ النص المعدؿ لمبند  IR-40تشييد المفاعؿ 

 .2الجزء العاـ مف ترتيباتيا الفرعية، وىو البند الذي يتناوؿ التبكير بتقديـ معمومات تصميمية
 2558أيموؿ/سبتمبر  15افظيف في                           ً      ً               كما قدـ المدير العاـ تقريرا  جديدا  إلى مجمس المح

ي منذ تقديـ التقرير األخير في يران        ً                                           تضمف سردا  لمتطورات التي طرأت عمى البرنامج النووي اإل
                                                                  ، وأىـ ما تضمنو التقرير إشارتو إلى أف  الوكالة ال تممؾ أية معمومات 2558أواخر أيار/مايو 

    ً                  فعميا  بتصميـ أو تصنيع  إيرافقياـ حوؿ  –باستثناء الوثيقة المتعمقة بمعدف اليورانيـو  –
مكونات مصنوعة مف مواد نووية الستخداميا في سبلح نووي أو في مكونات أساسية أخرى 

، ولـ تكشؼ الوكالة عف ؽ بذلؾ مف دراسات فيزيائية نوويةمثؿ البادئات أو حوؿ ما يتعم
ؿ مشروع "الممح حو االستخداـ الفعمي لممواد النووية فيما يتصؿ بالدراسات المزعومة )

جراء االختبارات عمى متفجر  (؛ ولكف ما لـ تتعيد ات نووية ومركبة القذائؼ العائدة                                   األخضر" وا 
 1853/2558                         ً                                  بداعي ممارسة الشفافية وفقا  اللتزاماتيا بموجب قرار مجمس األمف  إيراف

وف بمقدور                                                                            وغيره مف القرارات ذات الصمة بتحقيؽ تسوية جوىرية لمقضايا العالقة فإن و لف يك
الوكالة أف تحرز أي تقدـ في تحققيا مف عدـ وجود أية مواد أو أنشطة نووية غير معمنة في 

                                                                          وأضاؼ التقرير أف  الوكالة لـ تستطع إحراز أي تقدـ ممموس بشأف قضية الدراسات  .إيراف
المزعومة حوؿ مشروع "الممح األخضر"، وما يرتبط بيا مف قضايا أساسية أخرى ما زالت 

، 1737/2556) ت قرارات مجمس األمفلـ تنفذ متطمبا إيراف     ً      ً       ً          ر قمقا  بالغا ، مشيرا  إلى أف  تثي
                                                           

الوكالة الدولية باعتزاميا تركيب جيؿ جديد مف الطاردات  المركزية  أبمغت إيراف 2558نيساف/أبريؿ  15في  -1
                  أكدت الوكالة أن و  2558نيساف/أبريؿ  19( في المحطة التجريبية لتخصيب الوقود ، وفي IR-3  دوف الحرجة )

 ( في المحطة التجريبية لتخصيب الوقود .IR-3                                            تـ  بالفعؿ تركيب طاردتيف مركزيتيف مف طراز ) 
2
- IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 

GOV/2008/15 , on 26 May  2008, P 5 .  
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مف الجزء العاـ مف ترتيباتيا  1-3            ّ         ( والنص المعد ؿ لمبند 1853/2558، 1747/2557
 .1الفرعية
ع    ً             وفقا  لمفصؿ الساب 1835أصدر مجمس األمف الدولي القرار  2558أيموؿ/سبتمبر  27وفي 

             ً                              باالمتثاؿ تماما  ودوف تأخير اللتزاماتيا بموجب  إيرافمف ميثاؽ األمـ المتحدة طالب فيو 
قرارات مجمس األمف السابقة، تمبية لمتطمبات مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية 

  .2إيرافدوف أف يتضمف ىذا القرار عقوبات جديدة ضد 
                 ً                           س المحافظيف تقريرا  حوؿ تنفيذ اتفاؽ الضمانات وعمى أثر ذلؾ قدـ المدير العاـ إلى مجم

والوكالة الدولية بموجب معاىدة عدـ االنتشار واألحكاـ ذات الصمة  إيرافالمعقود بيف 
 1853/2558و 1747/2557و 1737/2556المنصوص عمييا في قرارات مجمس األمف 

لواردة في قرارات حتى تاريخو لـ تنفذ الطمبات ا إيراف                   ، أشار فيو إلى أف  1835/2558و
مجمس األمف الدولي والبروتوكوؿ اإلضافي لموكالة الدولية، وكذلؾ لـ تنفذ النص المعدؿ لمبند 

، إضافة إلى استمرارىا في تشغيؿ محطات 3مف الجزء العاـ مف ترتيباتيا الفرعية 3-1
كزي تخصيب الوقود وتركيب سبلسؿ تعاقبية جديدة وتشغيؿ جيؿ جديد مف أجيزة الطرد المر 

 . 4بغرض اختبارىا

                                                           
1
-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General of IAEA, 

GOV/2008/38 , on 15 September  2008. P 7 .  
2 - S/RES/1835 (2008),on 27 September 2008. 

المعدؿ الذي كانت قد قبمتو  1-3                                        الوكالة الدولية بأن يا عمقت تنفيذ البند  إيرافأبمغت 2557آذار/مارس  29في  -3
التي تشترط سوى تقديـ معمومات تصميمية  1976لعاـ  1-3                                    ، وأن يا ستعود إلى تنفيذ صيغة البند 2553في عاـ 

 : انظر   ً                                                                  يوما  مف الموعد المحدد؛ ألف يستقبؿ فيو المرفؽ المواد النووية ألوؿ مرة ،  185قبؿ                      ً لممرافؽ الجديدة عادة  

IAEA , Board of Governors, implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

Relevant Provisions of Security Council Resolutions (Security Council resolutions 

1696 (2006), 1737 (2006) and 1747 (2007) in the Islamic Republic of Iran, Report by 

the Director General of IAEA GOV/2007/22, op.cit, p 3. 
4-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008)  and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 

General of IAEA, GOV/2008/59 , on 19 November 2008, P 4-5 .  

 



555 
 

                                      ً                  قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية تقريرا  حوؿ تنفيذ اتفاؽ  2559شباط/فبراير  19وفي 
واألحكاـ النووي تشار والوكالة الدولية بموجب معاىدة عدـ االن إيرافالضمانات المعقود بيف 
 1747/2557و 1737/2556في قرارات مجمس األمف  عمييا ذات الصمة المنصوص

" داخؿ  إيرافأشار فيو إلى مواصمة  إيراففي  1853/2558و تمقيـ "سادس فموريد اليورانيـو
( وست سبلسؿ A24الوحدة ) IR-1( آلة طرد مركزي مف طراز 3555الوحدة المكونة مف)

                                                       ( في محطة تخصيب الوقود، كما تـ  تركيب تسع سبلسؿ تعاقبية A26تعاقبية تابعة لموحدة )
(، ويتواصؿ تركيب السبلسؿ التعاقبية الثبلث الباقية في تمؾ A26)أخرى ضمف الوحدة 

( بما فييا تركيب A28( و)A27( و)A25) الوحدة، كما تتواصؿ أعماؿ التركيب في الوحدة
  ً                   طنا  مف اليورانيـو في  42                 كاف قد تـ  إنتاج  2559شباط/فبراير  9األنابيب والكاببلت، وحتى 
" في مرفؽ تحويؿ اليورانيـو في "شكؿ "سادس فموريد اليور  آذار/مارس  8أصفياف" منذ  انيـو

، وىو التاريخ الذي أجرت فيو الوكالة عممية التحقؽ األخيرة مف الرصيد المادي 2558
                                                              ُ                  المخزوف في ذلؾ المرفؽ، وبذلؾ يصؿ إجمالي كمية اليورانيـو التي أ نتجت في شكؿ "سادس 

" منذ آذار/مارس    ً                           طنا  بعضيا نقؿ إلى محطة تخصيب  357إلى  2554فموريد اليورانيـو
الوقود والمحطة التجريبية لتخصيب الوقود، والزالت كميا خاضعة لتدابير االحتواء والمراقبة 

التزاؿ ترفض السماح لموكالة بإجراء تحقؽ  إيراف                                          الخاصة بالوكالة، كما أشار التقرير إلى أف  
 .IR-40البحثي النووي  إيرافمف المعمومات التصميمية الخاصة بمفاعؿ 

 إيراف  ُ                       ً                                           وخم ص التقرير إلى أن و خبلفا  لطمبات مجمس المحافظيف ومجمس األمف لـ تنفذ 
                                        ّ                                     البروتوكوؿ اإلضافي، وىو شرط أساسي لكي يتسن ى لموكالة توفير تأكيدات ذات مصداقية 

افية مف كتدبير مف تدابير الشف إيرافبشأف عدـ وجود مواد نووية غير معمنة، كما لـ توافؽ 
معاينة أماكف إضافية تتعمؽ بجممة أمور منيا: تصنيع أجيزة الطرد المركزية، والبحث 
، وتعدينو ومعالجتو وفقا  لمتطمبات مجمس األمف                                                         ً                     والتطوير في مجاؿ تخصيب اليورانيـو

 الدولي.
رية حياؿ القضايا التي تثير القمؽ بشأف األبعاد العسك إيرافوأبدت الوكالة أسفيا لعدـ تعاوف 

    المحتممة لبرنامجيا النووي؛ لذلؾ لـ تتمكف الوكالة مف إحراز أي تقدـ ممموس بشأف ىذه 
تقديـ معمومات جوىرية، وتتيح الوصوؿ إلى كؿ ما يتصؿ  إيرافالقضايا، وىو ما يتطمب مف 

                                                ً                                    بجميع القضايا العالقة مف وثائؽ وأماكف وأفراد خاصة  فيما يتعمؽ بالدراسات المزعومة حوؿ 
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جراء االختبارات عمى متفجرات نووية ومركبة القذائؼ العائدة، م                                                                                 شروع "الممح األخضر"، وا 
بتنفيذ جميع التدابير البلزمة لبناء الثقة في الطابع السممي الخالص  إيرافوطالب المدير العاـ 

 . 1لبرنامجيا النووي في أقرب وقت ممكف
بمعاينة  2559أب/أغسطس  17لموكالة الدولية في  إيرافوعقب طمبات متكررة سمحت 

                                                                    ، حيث قامت الوكالة بالتحقؽ مف المعمومات التصميمية لمموقع، وتبيف أف  IR-40المفاعؿ 
                        ً                                                       تشييد المرفؽ ال يزاؿ جاريا ، وقد الحظت الوكالة عدـ وجود أي وعاء لممفاعؿ بعد، وقاؿ 

 إيراف    ّ    ، وقد رت (2511                                              ّ       إف  وعاء المفاعؿ ال يزاؿ يجري تصنيعو، وأن و سيرك ب عاـ ) المشغؿ: 
% 63                                  %، وأف  المحطة نفسيا مكتممة بنسبة 95                                           أف  أعماؿ التشييد المدنية مكتممة بنسبة نحو 

حتى  إيرافوىي متوافقة في ىذه المرحمة مف تشييدىا مع المعمومات التصميمية المقدمة مف 
ية محدثة تقديـ معمومات تصميم إيراف، وىو ما يتطمب مف 2557كانوف الثاني/يناير  24

ً                                                                    وأكثر تفصيبل ؛ السيما عف خصائص الوقود النووي ومعدات مناولة ونقؿ الوقود ونظاـ حصر            
 .2المواد النووية ومراقبتيا

                   2559حزيراف/يونيو  5     ً     تقريرا  في  قد قدـ لمطاقة الذرية وكاف المدير العاـ لموكالة الدولية
(GOV/2009/35  أك د فيو عمى أف )               ّ   زادت عدد أجيزة الطرد المركزي لدييا إلى ما  رافإي

يقرب مف خمسة آالؼ جياز، وزادت معدؿ إنتاجيا مف اليورانيـو منخفض التخصيب؛ مما 
ز مخزونيا مف ىذه المادة بنحو  كغ خبلؿ األشير الستة الماضية ليصؿ إلى  555                                عز 

 .يمـز إلنتاج قنبمة ذرية واحدة كغ، وىذه الكمية تتجاوز ما 1339
 3555تمتمؾ  إيراف      : إف   2558وكانت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قد قالت في أيار/ مايو 

جياز طرد مركزي؛ بينما أشار مسؤوؿ رفيع في األمـ المتحدة في ذلؾ الوقت إلى إمكانية 
 .3آالؼ جياز طرد مركزي 6ليدفيا المتمثؿ في امتبلؾ وتشغيؿ  إيرافتحقيؽ 

                                                           
1
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 

General of IAEA, GOV/2009/8 , on 19 February  2009. P 4-5 . 
2
-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 

General of IAEA, GOV/2009/55 , on 28 August 2009. P 3 . 
 .5/6/2559بتاريخ لؤلنباء،  BBC وكالة -3
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( GOV/2009/55     ً       تقريرا  آخر ) 2559آب/أغسطس  28ـ لموكالة في كما قدـ المدير العا
والوكالة الدولية بموجب معاىدة عدـ االنتشار  إيرافحوؿ تنفيذ اتفاؽ الضمانات المعقود بيف 

 1737/2556واألحكاـ ذات الصمة المنصوص عمييا في قرارات مجمس األمف 
لة الدولية لمطاقة ، حيث أشارت الوكا1835/2558و 1853/2558و 1747/2557و

يا لـ تتمكف لؤلسؼ مف إجراء محادثات جوىرية حوؿ األسئمة المتعمقة بالطابع            الذرية أن  
بتقديـ اإليضاحات  إيرافالنووي منذ أكثر مف عاـ، وطالبت  إيرافالعسكري المحتمؿ لبرنامج 

ف اليورانيـو أبطأت إنتاجيا م إيراف                                                  المطموبة، كما أعمنت الوكالة الذرية في تقريرىا أف  
المنخفض التخصيب، وسمحت لمفتشي األمـ المتحدة بالدخوؿ إلى مفاعؿ األبحاث في 

 .يطمبونو منذ فترة طويمة دوف جدوى"آراؾ"، األمر الذي كانوا 
عمى       ً مؤكدة  مجيا النووي باإليجابي برنا حوؿ الدوليةوصفت تقرير الوكالة فقد  إيرافأما 

، وقاؿ                ً              عزميا المضي قدما  في برنامجيا  لطاقة امنظمة السابؽ لرئيس اللتخصيب اليورانيـو
لحسف الحظ جاء التقرير األخير لموكالة الدولية لمطاقة  ) ""عمي أكبر صالحيية يراناإلالذرية 

 .1(يةيراناإلالذرية أكثر إيجابية مف التقارير السابقة بسبب المقاربة الجديدة لمجميورية 

                                                     اقص في تقرير الوكالة، إال أن يا شددت عمى أن و خمص إلى فيما أشارت إسرائيؿ إلى وجود نو 
، وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيمية في بياف (ال تتقيد بقرارات مجمس األمف إيراف    إف   )القوؿ: 

                                                                                 إف  ىذا التقرير ال يعكس كؿ المعمومات التي تممكيا الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عف  )ليا:
إلى         ً ؛ مشيرة  (في برنامجيا النووي العسكري وحوؿ جيودىا إلخفائو يرافإالتقدـ الذي أحرزتو 

                                                                                    أف  موافقة طيراف عمى الطمب الذى تقدـ بو مراقبو الوكالة إلجراء مراقبة أدؽ لموقع تخصيب 
                                                                نطنز" ال تيدؼ سوى لذر  الرماد في العيوف أماـ المجتمع الدولي بيدؼ  اليورانيـو في "

                         ف اعتبر أف  التقرير كافثر مما ىو لعرضيا عمى المؤل؛ إال أف البياالتمويو عمى نشاطاتيا أك
                                                                    ألن و يؤكد أن يا لـ ترد  عمى األسئمة المتعمقة بالطابع العسكري المحتمؿ  ،إيرافعمى  "    ً صعبا  "

تشريف  35و 2558تشريف الثاني/نوفمبر  18وخبلؿ الفترة ما بيف  .لبرنامجيا النووي
" في  15395بتمقيـ  إيراف قامت 2559األوؿ/أكتوبر  كغ مف "سادس فموريد اليورانيـو

                                                           
                                                  ، متوفر عمى الرابط التالي:35/8/2559، بتاريخ موقع الممؼ. نت-1

http://www.almalaf.net/default.asp?mode=more&ID=79915                                           

   

http://www.almalaf.net/default.asp?mode=more&ID=79915
http://www.almalaf.net/default.asp?mode=more&ID=79915
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نتاج ما مجموعو  " منخفض  924                                   السبلسؿ التعاقبية وا  كغ مف "سادس فموريد اليورانيـو
"  1763                                       التخصيب، ويدؿ  ذلؾ عمى إنتاج ما مجموعو  كغ مف "سادس فموريد اليورانيـو

أشارت العينات المأخوذة مف  منخفض التخصيب منذ بدء تشغيؿ مصنع تخصيب الوقود، وقد
                  أن و لـ يتـ في أي  إلىمصنع تخصيب الوقود والمصنع التجريبي لتخصيب الوقود في "نطنز" 

 . 1%( 5مف المصنعيف تجاوز مستوى التخصيب األقصى المعمف عنو )

أعممتيا فييا  2559أيموؿ/سبتمبر  21قد وجيت رسالة إلى الوكالة الدولية في  إيرافوكانت 
%( في منطقة  قـ 5خصيب الوقود النووي حتى مستوى )يا قررت إنشاء مصنع تجريبي لت     بأن  
أف تقدـ معمومات  إيرافطمبت الوكالة مف  2559أيموؿ/سبتمبر  25موقع فوردو(، وفي )

المتعمقة بإدراج  إيراففوردو"، وتوضيح خطط  إضافية عف الوضع الراىف لعممية تشييد موقع "
فؽ، وتقديـ بيانات تفصيمية حوؿ المعمومات التصميمية لمموقع، والسماح مواد نووية إلى المر 

 بمعاينتو في أقرب وقت ممكف. 
                      ً     لموكالة الدولية اجتماعا  في  السابؽ عقد المدير العاـ 2559تشريف األوؿ/أكتوبر  4وفي 

اء عمى السماح لموكالة بإجر  إيرافييف، حيث وافقت خبللو يرانطيراف مع بعض المسؤوليف اإل
تشريف 18لموكالة بتاريخ  إيراف"فوردو" لتخصيب الوقود، كما قدمت  معاينة لمصنع
       ً      ً                                                     استبيانا  أوليا  لممعمومات التصميمية عف الموقع المذكور، وبالفعؿ قاـ  2559األوؿ/أكتوبر 

بإجراء عمميات  2559تشريف األوؿ/أكتوبر  27و 26مفتشو الوكالة الدولية خبلؿ يومي 
ت التصميمية في موقع "فوردو" النووي وتأكدت الوكالة مف عممية تشييد تحقؽ مف المعموما

سمسمة تعاقبية مؤلفة مما مجموعو  16فوردو" لتخصيب اليورانيـو حيث يضـ  مصنع "
                                            إلى أن يا تخطط لتركيب طاردات مركزية مف طراز إيرافآلة طرد مركزي، وقد أشارت  3555

IR-1  قد يعاد تشكيمو لكي يضـ طاردات مركزية مف  فقط في ىذا المصنع؛ ولكف المرفؽ
 إيرافاستخداـ مثؿ ىذه الطاردات في المستقبؿ، وذكرت  إيراف               ً              أنواع أكثر تقدما  إذا ما قررت 

 .اد نووية بعد إلى المرفؽ المذكور                        أن و لـ يتـ إدراج أي مو 
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ة التشييد رغـ فوردو" في مرحمة متقدمة مف عممي               إلى أف  مرفؽ " الدولية أشارت الوكالةوقد 
ّ                                 وضع المنص ات الساندة لمطاردات ونظـ أنابيب                                         عدـ تنصيب أجيزة طرد مركزي فيو، حيث تـ           

التوصيؿ األمامية والفرعية واألنابيب المائية واألسبلؾ الكيربائية والخزائف؛ لكف لـ يتـ بعد 
ممية تحقؽ                                   ً    بأف  ىذا المرفؽ سيخضع مف اآلف فصاعدا  لع إيرافتوصيميا، وأبمغت الوكالة 

 .ً                             ا  التفاؽ الضمانات المعقود معيامنتظمة وفق
لة الدولية أشارت فييا إلى رسالة إلى الوكا إيرافوجيت  2559تشريف األوؿ/أكتوبر  28وفي 
، فقد قررت طيراف إقامة منشآتيا النوويةنتيجة لتصاعد تيديدات اليجمات العسكرية ضد )     أن و

، وكاف مصنع تخصيب اليورانيـو في "نطنز" أحد (مراكز طوارئ لمنظمات وأنشطة متنوعة
ىذه األىداؼ التي تعرضت لتيديدات بيجمات عسكرية؛ لذلؾ طمبت منظمة الطاقة الذرية 

                                      ً                                  ية مف منظمة الدفاع الخامؿ أف تخصص مركزا  مف ىذه المراكز ألغراض إنشاء مصنع يراناإل
لتخصيب في حالة حدوث تخصيب يورانيـو خاص بحاالت الطوارئ لكي ال تتوقؼ أنشطة ا

                                 وىو أحد المراكز التي تـ  إنشاؤىا  - فوردو"                              ُ           أي ىجـو عسكري، وفي ىذا الصدد ا سند مرفؽ "
عدادىا ، وبدأت 2557ية في النصؼ الثاني مف عاـ يرانإلى منظمة الطاقة الذرية اإل -         وا 

مقرر أف يصبح آنذاؾ عممية تشييد المصنع المذكور، وال تزاؿ عممية التشييد جارية... ومف ال
                                          أن و ليس ىناؾ أي مرافؽ نووية يجري تشييدىا  إيراف، وذكرت 2511    ً                 جاىزا  لمتشغيؿ في عاـ 

 .1ـ تعمف عنيا بعد لموكالة الدوليةفي الوقت الحالي أو يجري تشغيميا، ول
المصنع،  فوردو" والمسؤوليف عف تصميـ طمبت الوكالة السماح ليا بمقاء مدير مشروع "و 

، مثؿ الرسـو اليندسية بيدؼ تأكيد تصريحات ةبمعاينة وثائؽ التصميـ األصميوالسماح ليا 
   ً          أيضا  أف تؤكد  إيراففيما يتعمؽ بالتسمسؿ الزمني لممرفؽ، والغرض منو، وطمبت مف  إيراف

                                                                               بأن يا لـ تتخذ أي قرار لتشييد أو اإلذف بتشييد أي مرفؽ نووي آخر لـ يتـ اإلعبلف عنو 
فوردو" حتى  في إخطار الوكالة بمرفؽ " إيراف               لة إلى أف  فشؿ لموكالة، وأشارت الوكا

ال يتسؽ مع التزاماتيا بموجب الترتيبات الفرعية التفاؽ الضمانات  2559أيموؿ/سبتمبر 
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تزويدىا بالتصميمات األولية لمصنع القوى النووية  إيرافالوكالة مف طمبت  كماالمعقود معيا، 
 .دارخويف" الذي تعتـز بناءه في "

لموكالة معمومات تصميمية أولية بشأف مرفؽ  إيرافقدمت  2559أيموؿ/سبتمبر  22 وفي
ً                       ً        ً         "دارخويف" مشيرة  إلى رغبتيا في التعاوف بدال  مف أف يكوف ذلؾ التزاما  قانونيا ، وقالت   إيراف              ً                          

ميغا واط  365                                                            ف  مصنع "دارخويف": عبارة عف مفاعؿ يعمؿ بالماء المضغوط بطاقة إ
دخالو في الخدمة عاـ  2511المزمع بدء تشييده في عاـ كيربائي، ومف  ، وقد 2515                       وا 

دارخويف" حتى المعمومات التصميمية بشأف مرفؽ "في تقديـ  إيرافاعتبرت الوكالة تأخر 
ال يتسؽ مع التزاماتيا بموجب الترتيبات الفرعية التفاؽ الضمانات  2559أيموؿ/سبتمبر 
        دمو المدير العاـ لموكالة إلى مجمس المحافظيف   ُ                 وخم ص التقرير الذي ق المعقود معيا.

 (GOV/2009/74  في )إلى أن و ما يزاؿ ىناؾ عدد مف  2559تشريف الثاني/نوفمبر  16                             
مف أجؿ استبعاد وجود أبعاد عسكرية محتممة  إيرافالقضايا العالقة التي تتطمب إيضاحيا مف 

ػ بقرار ػػالمعدؿ ػػ 1-3   ً             وفقا  ألحكاـ البند ػػػػػالوكالة في إببلغ  إيراف                           لبرنامجيا النووي، وأف  فشؿ 
وتقديـ معمومات بشأف وضع  اتخاذ مثؿ ىذا القرار بناء أو اإلذف ببناء مرفؽ جديد فور

التصميـ ال يتسؽ مع التزاماتيا بموجب الترتيبات الفرعية التفاؽ الضمانات المعقود معيا؛ 
البروتوكوؿ  إيرافاألمف الدولي لـ تنفذ      ً                                وخبلفا  لطمب مجمس المحافظيف وشروط مجمس

اإلضافي، ولـ تتعاوف مع الوكالة فيما يتعمؽ بالقضايا التي تثير قمؽ، ويمـز إيضاحيا مف 
 .1النووي إيرافأجؿ استبعاد احتماؿ وجود أبعاد عسكرية لبرنامج 

ية بغالبية   ّ                                         تبن ى مجمس حكاـ الوكالة الدولية لمطاقة الذر  2559تشريف الثاني/نوفمبر 27وفي 
دولة لصالح القرار وثبلث دوؿ  25النووية، حيث صوتت  إيراف           ً             أعضائو قرارا  يديف أنشطة 

ضده ىي: فنزويبل، وماليزيا، وكوبا؛ بينما امتنعت ست دوؿ عف التصويت ىي: أفغانستاف، 
والبرازيؿ، ومصر، وباكستاف، وجنوب أفريقيا، وتركيا، في حيف غابت أذربيجاف عف االجتماع 

 .2ظة التصويتلح
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ي )الواليات المتحدة، يرانوىذا القرار تقدمت بو الدوؿ الست الكبرى المعنية بالممؼ النووي اإل
« فوردو» لبناء منشأة  إلى الوقؼ الفوري إيراف، الصيف روسيا، فرنسا، ألمانيا(، ودعا بريطانيا
مرة األولى التي التي تكتمت عف أمرىا طيراف قبؿ أف تكشؼ النقاب عنيا، وىي الالنووية 

 .2556منذ شباط/فبراير  إيراف                                ً     يصدر فييا مجمس حكاـ الوكالة قرارا  ضد 
والدوؿ الغربية يقضي  إيرافوكانت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية رعت مشروع اتفاؽ بيف  

% مف رصيدىا مف اليورانيـو المنخفض التخصيب إلى روسيا وفرنسا  75بإرساؿ طيراف 
في مفاعؿ طيراف لؤلبحاث الطبية، كما ويمو إلى وقود نووي ليستخدـ بيدؼ معالجتو وتح
 إيراف" فرض عقوبات جديدة عمى محمد البرادعيلموكالة الدولية "السابؽ رفض المدير العاـ 

                             ّ                                                         عمى خمفية برنامجيا النووي، وأك د التزاميا الشفافية في الكشؼ عف برنامجيا النووي السممي، 
    لمتخصيب. إيرافتجد أي دليؿ عمى بناء منشأة سرية في                       وصر ح بأف  الوكالة لـ 

اقتراح تقدمت بو يقضي بإمكانية تخزيف  كما عرضت تركيا المساعدة في األزمة النووية عبر
                   قالت: إن يا مستعدة  إيرافي عمى األراضي التركية بعد موافقة طيراف؛ لكف يراناليورانيـو اإل

 إشراؼ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.ية تحت يرانلتخزينو في األراضي اإل
الدائـ لدى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في "فيينا"  إيرافممثؿ  "ةعمي أصغر سمطانيووصؼ "

                                                                             القرار بأن و خطوة متسرعة ويعكر المناخ المطموب لنجاح عممية المفاوضات في "جنيؼ 
                إف  القرار سيضر ) : "ةسمطاني"وفيينا" التي مف المتوقع أف تؤدي إلى تفاىـ مشترؾ، وقاؿ 

النووي، وجاء في غير وقتو   إيرافبالمحادثات بيف ببلده والقوى الست الكبرى حوؿ برنامج 
      ً                              ، معمنا  أف  طيراف ستدرس خيارات أخرى (مجمس المحافظيفمف أعضاء وفرضو عدد صغير 

قود النووي في       ً                         ، موضحا  أف  ببلده بحاجة إلى الو 1بشأف تخصيب اليورانيـو في ضوء ذلؾ
                                         ً                                 أسرع وقت ممكف لمفاعؿ "طيراف" لؤلبحاث، مؤكدا  االستعداد لمتفاوض مف أجؿ الحصوؿ 

                                                عمى رد إيجابي فميس باستطاعتيا االنتظار أكثر؛ ألف   إيراف                       وأضاؼ أن و اذا لـ تحصؿ    عميو،
" لف " أف "طيرافةسمطاني، وأكد "  الوقت أساسي، وليذا السبب عمييا دارسة خيارات أخرى

                                                                ً              تنسحب مف معاىدة حظر االنتشار النووي في ىذه المرحمة عمى األقؿ، مشيرا  إلى أف  ىذا 
ػػػ يتضمف تفاصيؿ فنية سرية واسعة النطاؽ ػموكالة الدولية منظاـ األساسي لل      ً وخبلفا   ػالتقريرػػػ
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كما ، اسييف وعامة شبيات ومتاىات كثيرةأوجدت لدى الجميع ممف طالعوا التقرير مف دبموم
عمى عدـ وجود أي سبب منطقي وقانوني لتعميؽ أنشطة تخصيب اليورانيـو  "سمطانية"أكد 

رية ومعاىدة ومشروع مفاعؿ المياه الثقيمة المذيف يتطابقاف مع ميثاؽ الوكالة الدولية لمطاقة الذ
 . عدـ االنتشار النووي

    ً                ودعما  لمنشآت "نطنز"                                            أف  بناء منشآت "فوردو" يأتي مف باب االحتياط "سمطانيةواعتبر "
 مكمفة باإلعبلف عف ىذه المنشأة قبؿ إيراف              ً                               التي تتعرض دوما  لمتيديدات العسكرية، وأكد أف  

بإببلغ الوكالة الدولية لمطاقة  إيراف   ً                                         يوما  مف تزويدىا بالوقود النووي، في حيف قامت  185
تاحت لمفتشي الوكالة الذرية بشكؿ طوعي قبؿ عاـ ونصؼ مف تزويدىا بالوقود النووي، كما أ

الدولية فرصة تفقدىا والتقاط الصور وأخذ العينات بحرية تامة ولمدة أربعة أياـ، وقدمت ليـ 
نشائيا، كما دعا " الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  "سمطانية                                             معمومات مفصمة عف تصميميا وا 

ميف الوقود والجيات المعنية إلى العودة بأسرع وقت ودوف تباطؤ لممفاوضات مف أجؿ تأ
  لمفاعؿ "طيراف" المخصص لؤلبحاث.النووي البلـز 

 ة السابؽوفي ردود الفعؿ الغربية عمى قرار الوكالة الدولية أعمف وزير الخارجية البريطاني
لطيراف لجية « أقوى إشارة ممكنة»                                            أف  القرار الذي تبنتو الوكالة الدولية يوجو  ديفيد ميميباند""

لدى غمين ديفيس" ي برامجيا النووية، كما أكد السفير األمريكي "ضرورة أف تعيد النظر ف
قرار ال ييدؼ إلى ال»       ً          ي مشددا  عمى أف  يرانحياؿ الممؼ النووي اإل« الصبر ينفد»              الوكالة أف  

    .(                          ً      ً                   آمؿ أف يعطي ىذا القرار دفعا  جديدا  لممسار الدبموماسي )وأضاؼ: «، إيراف معاقبة
محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى خطة روسية  عمى صعيد آخر وافؽ مجمس

إلنشاء أوؿ بنؾ متعدد األطراؼ لوقود اليورانيـو كوسيمة لوقؼ انتشار األسمحة النووية، 
وتسمح الخطةػ التي أيدتيا الواليات المتحدة لروسيا المنتجة لميورانيـو بإنشاء بنؾ تشرؼ عميو 

ذا إ ،نخفض التخصيب لدوؿ تستخدمو في برامج نووية مدنيةالوكالة الدولية لتوفير يورانيـو م
   ً  عضوا   23ووافؽ عمى الخطة ، الحد مف انتشار األسمحة النووية                ً    كاف سجميا ممتازا  في

 وعارضيا ثمانية وامتنع عف التصويت ثبلثة وتغيبت دولة في مجمس المحافظيف.
                      تحد  الخطة مف حقيا في  وعارضت المبادرة بعض الدوؿ النامية التي تشعر بالقمؽ مف أف

                                                                              امتبلؾ برامج طاقة ذرية خاصة بيا، وقالت: إف  االقتراحات تنقصيا تفاصيؿ ميمة، مثؿ: 
                                                                      ً     كيفية إنتاج الوقود مف اليورانيـو منخفض التخصيب،.... وحذرت مف المضي قدما  في 
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ؾ بنإنشاء فكرة كانت الخطة قبؿ تحقيؽ توافؽ في اآلراء في مجمس محافظي الوكالة، و 
عندما  2559قبؿ عقود، وعادت لمسطح بقوة مرة أخرى عاـ طرحت الوقود متعدد األطراؼ 
ليا، وتقضي الخطة بإنشاء البنؾ في  يده القويعف تأي باراك أوباما"  ّ                   عب ر الرئيس األمريكي "

  ً                                                             طنا  مف احتياطي اليورانيـو منخفض التخصيب إلمداد الوكالة، وتستطيع  125روسيا ليضـ 
   ذا انقطع إمدادىا مف الوقود ألسباب سياسية.إالخطة الحصوؿ عميو مف البنؾ  الدوؿ بموجب

وتوجد عمى الطاولة خطط إلنشاء بنوؾ وقود أخرى مف بينيا اقتراح مف الوكالة الدولية لمطاقة 
  ً                                                   طنا  مف اليورانيـو منخفض التخصيب بأمواؿ إسيامات الدوؿ  85و 65الذرية بشراء ما بيف 
 ...!1مميوف دوالر وعرضيا لمبيع عمى دوؿ بأسعار السوؽ 155األعضاء وقيمتيا 

                                         ً     ً               أصدرت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية تقريرا  مطوال  حوؿ البرنامج  2515شباط/فبراير 18وفي 
ي أثار ردود فعؿ غاضبة مف غالبية األطراؼ، حيث أشارت وزارة الخارجية يرانالنووي اإل

             ً  النووية، خصوصا   إيرافواعث قمؽ مستمرة " بشأف أنشطة                                 األمريكية آنذاؾ إلى إف  لدييا " ب
 بي. جي كرولي"بعد التقرير الجديد لموكالة الدولية لمطاقة الذرية، وقاؿ المتحدث باسـ الوزارة "

"الجموس إلى الطاولة  إيرافمريكية ال تفيـ سبب رفض األ                      : إف  الواليات المتحدة     ً أيضا  
ٍ  لـ تشرح بشكؿ واؼ   إيراف    أف   "كرولي"يا، وأضاؼ والتحاور بصورة بناءة" بشأف برنامج                

لموكالة الدولية لمطاقة الذرية ماىية طموحاتيا وأنشطتيا النووية، وعمى أثر ذلؾ قادت الواليات 
 .2المتحدة الضغط عمى مجمس األمف مف أجؿ فرض جولة رابعة مف العقوبات عمى طيراف

                                          البلـز الذي يسمح لموكالة بأف تؤكد أف  جميع  لـ تقدـ التعاوف إيراف                      وأشار التقرير إلى أف  
طار أنشطة سممية، إضافة إلى عدـ تنفيذىا الشروط إىي في  إيرافالمواد النووية في 

المطموبة في قرارات مجمس المحافظيف ومجمس األمف الدولي، بما في ذلؾ تنفيذ البروتوكوؿ 
 إيرافالفرعية؛ إضافة إلى مواصمة  تالمعدؿ مف الجزء العاـ مف الترتيبا 1-3اإلضافي والبند 

تشغيؿ المحطة التجريبية لتخصيب الوقود ومحطة تخصيب الوقود في "نطنز" وتشييد محطة 
نتاج  تخصيب جديدة في " عبلف اعتزاميا بناء عشر محطات تخصيب جديدة وا                                                             فوردو"، وا 

خطار التي ، ولـ تكف فترة اإل235% مف اليورانيـو 25وقود مخصب بدرجة عالية تصؿ إلى 
فيما يتعمؽ بالتغييرات ذات الصمة التي أجريت في المحطة التجريبية لتخصيب  إيرافقدمتيا 

                                                           
 . 27/11/2559، بتاريخ الوكالة العربية السورية لؤلنباء " سانا" -1
 . 19/2/2515وكالة رويترز لؤلنباء، بتاريخ  -2
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بتمقيـ  إيراف                    ّ                                                      الوقود كافية لكي يتسن ى لموكالة تعديؿ إجراءات الضمانات القائمة قبؿ أف تبدأ 
ات، مثؿ: المواد في المحطة المذكورة؛ إضافة إلى عدـ إتاحة الفرصة لموكالة لبلطبلع معموم

لة فرصة لمعاينة الشركات المشاركة افوردو"، أو منح الوك وثائؽ التصميـ األصمي لمحطة "
                              ً                                                في تصميـ المحطة وتشييدىا، وخبلفا  لمقرارات الصادرة عف مجمس المحافظيف ومجمس األمف 

وما يتصؿ بذلؾ مف أنشطة الماء الثقيؿ، IR-40 كذلؾ تشييد المفاعؿ  إيرافالدولي واصمت 
   لموكالة بأخذ عينات مف الماء الثقيؿ المخزف في مرفؽ تحويؿ اليورانيـو في  إيرافتسمح  ولـ
 .ومعاينة محطة إنتاج الماء الثقيؿ 1أصفياف" "

رفضت مناقشة األنشطة المزعومة المتعمقة بالمتفجرات النووية،  إيراف                  وأضاؼ التقرير أف  
فاصيؿ المتعمقة بصنع مكونات خاصة بنظـ وترتيبات األمف المتعمقة بالمجاؿ النووي، والت

البدء الشديدة االنفجار، والتجارب المتعمقة بتوليد أشعة نيوترونية والكشؼ عنيا، وعبرت 
 .2بصنع شحنة نووية لصاروخ إيرافالوكالة عف مخاوفيا مف قياـ 

أبريؿ ف/نيسا 7 إلى الوكالة الدولية مؤرخة في فقد انتقدت التقرير برسالة وجيتيا إيرافأما 
 :3اآلتيك 2515

تعاوف مدى العف                             عمى أسس واقعية؛ ألن و ال يعبر                                      إف  ىذا التقرير غير متوازف، وغير قائـ  -
                                                        ً            ، وأعاد فتح قضايا مغمقة، وخمط بيف التدابير الممزمة قانونا  والتدابير لوكالةمع ا ييراناإل

ممة المعقودة في إطار الطوعية، كما خمط بيف االلتزامات بموجب اتفاقات الضمانات الشا
 نتشار والتدابير الطوعية التي يوصي بيا البروتوكوؿ اإلضافي.االمعاىدة عدـ 

                                                           
يـو في "أصفياف" التي نفذتيا الوكالة خبلؿ عممية التحقؽ مف المعمومات التصميمية في مرفؽ تحويؿ اليوران -1

    ً         ليترا  (، وقد  55برميؿ سعة الواحد  756الحظت الوكالة وجود عدد كبير مف البراميؿ )  25/15/2559بتاريخ 
                                                  أخذ عينات مف محتويات ىذه البراميؿ لمتأكد مف أن يا  إيراف                                بأن يا تحتوي عؿ ماء ثقيؿ، ورفضت  إيرافأفادت 

 : انظر...! نشأ ىذا الماء ىو جميورية إيراف      أف  م إيراف           يؿ، وأك دت تحتوي عمى الماء الثق
IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 

General of IAEA, GOV/2010/10 , on 18 February 2010, P 5 . 
2- op.cit, p 8-10 . 

                          وتم  وشاها مه قبل الىكالة  2010ويسان/أباريل  3 لموكالة الدولية بتاريخ إيرافالرسالة التي وجيتيا  انظر -3

 . 2010أريار/ماريى  6تارريخ    INFCIRC/791 ة رقم بالىثيقة اإلعالمي
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IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 

General of IAEA, GOV/2010/10 , op.cit, p 3 and 7 . 
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ي األغراض                                                                           قد تـ  حصرىا، وأن يا بقيت خاضعة لرقابة الوكالة الدولية الشاممة الستخداميا ف
 .لموكالة بينما عبرت عنو التقارير السابقةالسممية، وىو عنصر مفقود في ىذا التقرير، 

   حوؿ مشروع مسألة عدـ صحة المعمومات المتعمقة بالدراسات المزعومة  لـ يتناوؿ التقرير -
جراء االختبارات عمى متفجرات نووية ومركبة القذائؼ العائدة، " وعدـ                                                                          الممح األخضر" وا 

                                               ً                                        استخداـ أية مواد نووية، وعدـ صنع أية مكونات وفقا  لما أعمنو المدير العاـ السابؽ لموكالة 
 ".  "محمد البرادعيالدولية 

طمبات الوكالة الدولية بتوفير معمومات إضافية عف محطة إنتاج الماء الثقيؿ تتعارض  -
بؿ  ،(NFCIRC/214 )    ً                                                       تماما  مع االلتزامات المنصوص عمييا في اتفاؽ الضمانات الشاممة 

تتجاوز البروتوكوؿ اإلضافي وطمب الحصوؿ عمى مثؿ ىذه المعمومات بذريعة قرارات مجمس 
األمف ىو طمب ال مبرر لو مف الناحيتيف التقنية والقانونية، ومف شأنو إرساء سابقة غير 

            ً                                                             مشروعة، خاصة  وأف  محطات الماء الثقيؿ غير مشمولة باتفاؽ الضمانات الشاممة.
أشارت طيراف إلى المعدؿ مف الجزء العاـ مف الترتيبات الفرعية  1-3يما يتعمؽ بتنفيذ البند وف

، ومنذ مف القرف العشريف مجرد توصية مف توصيات مجمس المحافظيف في التسعينيات      أن و 
، وعدـ تنفيذ ىذه إيراف     ُ                                  لـ ي نفذ مف قبؿ العديد مف البمداف ومنيا 2553ذلؾ التاريخ وحتى عاـ 

    ألف   ،امتثاؿ لبللتزامات بموجب معاىدة عدـ االنتشار عدـ ال يعتبر إيرافتوصية مف قبؿ ال
                    ً                                                               تمؾ التوصية ليست جزءا  مف اتفاؽ الضمانات، وليس ليا الوضع القانوني نفسو، كما أف  ىذه 
                                                                       ً         التوصية لـ يتـ التفاوض بشأنيا ولـ توقعيا الدوؿ األعضاء واألمانة العامة معا ، كما ال 

                                                                                ي أف تصدؽ عمييا الييئات التشريعية لمدوؿ األعضاء؛ لذلؾ فإف  تأكيد الوكالة عمى أف  تقتض
ىو  1-3ال تستطيع أف تقرر مف جانب واحد تعميؽ تنفيذ ىذه الصيغة المعدلة لمبند  إيراف

 . 1تأكيد ال مبرر لو

                                                           

 مف اتفاؽ الضمانات الخاص بإيراف ال يمكف تغيير الترتيبات الفرعية المتفؽ عمييا مف جانب 39   ً         وفقا  لممادة  -1
الفرعية؛ لذلؾ  واحد، كما ال توجد آلية في اتفاؽ الضمانات لتعميؽ العمؿ بأي حكـ متفؽ عميو في اطار الترتيبات

تظؿ سارية المفعوؿ،  2553، كما وافقت عمييا "طيراف" عاـ 1-3                                          فإف  الوكالة ترى أف  الصيغة المعدلة لمبند 
 :انظر

 IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 

General of IAEA, GOV/2010/10 , op.cit, P 7 . 
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ً  ابيا  معدال           ً    تضمنت نيجا  رق إيرافوجيت الوكالة الدولية رسالة إلى  2515أيار/مايو  6وفي       ً   
، وتركيب 235% مف اليورانيـو 25يأخذ بعيف االعتبار تخصيب اليورانيـو بنسبة تصؿ إلى 

السمسمة التعاقبية الثانية في محطة تخصيب الوقود التجريبية في "نطنز"، وقد شمؿ النيج 
 :1    ّ                 المعد ؿ التدابير اآلتية

 .                             ً التحقؽ المؤقت مف الرصيد شيريا   -
 .               ً التصميمية شيريا   ؽ مف المعموماتالتحق -

 .                        ً عمميتي تفتيش مفاجئ شيريا   -
" وعمى جميع  - وضع األختاـ عمى جميع الطرؽ الممكنة لخروج "سادس فموريد اليورانيـو

وصبلت أنابيب التوصيؿ المستخدمة الختبارات أجيزة الطرد المركزي الجديدة والمناطؽ 
، إضافة إلى نظاـ مراقبة معزز %25المستخدمة إلنتاج اليورانيـو المخصب بنسبة تصؿ إلى 

     في منطقة السبلسؿ التعاقبية ومنطقة التمقيـ والسحب، واستخداـ بيانات خبليا األحماؿ
(the use of load cell data)  ،وأخذ عينات تحميؿ مختمفة؛ بما في ذلؾ السبلسؿ التعاقبية

ختاـ وتركيب قامت الوكالة بوضع جميع األ 2515نيساف/أبريؿ  25- 24وخبلؿ يومي 
 إيراف                                                                             كاميرات المراقبة كما ىو مطموب في النيج المعدؿ لمضمانات، وتجدر اإلشارة إلى أف  

 .2515أيار/مايو  12موكالة بتاريخ وافقت عمى ىذا النيج برسالة وجيتيا ل

لى مجمس                      ً   لموكالة الدولية تقريرا  إالسابؽ قدـ المدير العاـ  2515أيار/مايو  31وفي 
مف الخانة التي وضعيا فييا سابقو مف  إيرافاألخير، حيث لـ يخرج  شابو لتقريرهالمحافظيف م
، وعدـ تنفيذىا الشروط والمطالب  إيرافحيث إتياـ  بعدـ التعاوف مع الوكالة بالشكؿ البلـز

الواردة في قرارات مجمس المحافظيف ومجمس األمف الدولي والبروتوكوؿ اإلضافي، ومواصمتيا 
%، وعزميا إنشاء عشر محطات نووية جديدة، 25ـ إلى نسبة تصؿ إلى تخصيب اليورانيو 

          ً                    فوردو" خاصة ، والمتعمقة بوثائؽ  وعدـ توفير المعمومات التي طمبتيا الوكالة حوؿ منشأة "
وأىـ ما تضمنو التقرير  .تصميـ ىذه المحطةالتصاميـ ذات الصمة والشركات المشاركة في 

قمقة مف احتماؿ وجود أنشطة غير معمنة سابقة أو حالية ذات                               إشارتو إلى أف  الوكالة ال تزاؿ 
                                                           

1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 

General of IAEA, GOV/2010/28 , on 31 May 2010 , P 3 . 
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تشارؾ فييا ىيئات ذات عبلقة بالمجاؿ العسكري، بما في  إيرافصمة باألسمحة النووية في 
                                                                               ذلؾ أنشطة ذات عبلقة بتطوير شحنة متفجرة نووية لصاروخ، حيث أف  ىناؾ دالئؿ تشير أف  

 .25541بعد عاـ  بعض ىذه األنشطة ربما يكوف قد تواصؿ ما
تقرير المدير العاـ في رسالة وجيتيا إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في                إيرافانتقدت وقد 
، واعتبرتو غير متوازف، وال يقـو عمى أسس واقعية، وأشارت طيراف 2515حزيراف/يونيو 8

المتعمقة بالمعمومات ( INFCIRC/153مف اتفاؽ الضمانات ) 43            ً         إلى أن و وفقا  لممادة 
 ّ              وف رت المعمومات  إيراف                                                              التصميمية التي يتوجب عمى الدولة العضو أف تقدميا لموكالة، فإف  

       التصميمية المطموبة مف خبلؿ تقديميا استبياف المعمومات التصميمية الخاص بمحطة 
قد أوفت  يرافإ         : أي أف  2559تشريف األوؿ/أكتوبر  28و 25فوردو" لتخصيب الوقود يومي "

 42و 8                                                                         ً         بالتزاماتيا بتقديـ استبياف المعمومات التصميمية الخاص بالمحطة المذكورة وفقا  لممواد 
بشأف التسمسؿ  -                                                          ، وأن و مف الواضح أف  طمبات الوكالة بتقديـ معمومات إضافية44و 43و

 فإيراتتجاوز التزاـ  -افوردو" والغرض األصمي مني الزمني لتصميـ وبناء محطة "
                                                                                      بالضمانات؛ إضافة إلى ذلؾ فإف  طمبات الوكالة الدولية المتعمقة بالوصوؿ إلى الشركات التي 

وال في الترتيبات ، فوردو" وبنائيا غير وارد في اتفاؽ الضمانات وضعت تصميـ محطة "
الضمانات، وال توجد أسس قانونية                                                          الفرعية المنبثقة عنو؛ لذلؾ فإف  ىذه الطمبات تتجاوز اتفاؽ

 .2ليا، ىذا مع كوف الوكالة ليست مفوضة بإثارة أي مسألة تتجاوز اتفاؽ الضمانات
أداء  2515حزيراف/يونيو 15في رسالة وجيتيا إلى الوكالة الدولية بتاريخ  إيرافكما انتقدت 

                                  ً                                                      الوكالة الدولية لمطاقة الذرية متيمة  إياىا بتجاوز حدود واليتيا القانونية المنصوص عمييا في 
زاميا بالقرار المتعمؽ ية، وعدـ التيراناألساسي خبلؿ تعامميا مع القضية النووية اإل نظاميا

  GC(53)/RES/14 }القرار{( الذي اعتمده المؤتمر العاـ لموكالة الدولية27)ؼ بالضمانات
بينما تقتصر الوالية الرئيسة لموكالة خبلؿ عمميات التفتيش عمى التحقؽ مف عدـ تحريؼ أية 

                                                           
1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security  council resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007) and 

1803 (2008) and 1835 (2008) in the Islamic Republic of Iran, Report by the Director 

General of IAEA, GOV/2010/28 , op.cit, P 8. 
لدى الوكالة الدولية لمطاقة  يرافإلالتي وجيتيا البعثة الدائمة  6/2515/ 4تاريخ  79/2515لة الرسا انظر -2

 .2515حزيراف/يونيو  14تاريخ  INFCIRC/797رقـ الذرية إلى المدير العاـ لموكالة، منشورة بالنشرة اإلعبلمية 
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معمنة، وينبغي أف يقتصر تركيز الوكالة في تقاريرىا المقدمة إلى مجمس  مواد نووية
 .1المحافظيف عمى نتائج أعماليا التحققية

بتنفيذ البروتوكوؿ اإلضافي والبند  يراف   ً                                  أيضا  استمرار مطالبة الوكالة الدولية إل إيرافوانتقدت 
، معتبرة  أف  جميع المعدؿ، وتعميؽ أنشطتيا النووية المتعمقة بتخصيب اليوراني 3-1          ً           ـو

                                                                            ً      تصرفاتيا تسير في إطار معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية واتفاؽ الضمانات، مشيرة  إلى 
ية وعدد أجيزة يران                                                                        أف  قياـ الوكالة الدولية بنشر المعمومات المتعمقة بحالة األنشطة النووية اإل

تيمكة وغيرىا مف المعمومات مف الطرد المركزي ووظائفيا وكمية المواد النووية المنتجة والمس
 ً                      مة  الوكالة الدولية أية                          ّ ية لتيديدات أمنية...! محم  يرانشأنو تعريض المرافؽ واألنشطة النووية اإل

الوضع، وطالبت الوكالة بعدـ إيراد أية معمومات تفصيمية عف  عواقب قد تنجـ عف ىذا
    ا  عبلمية، وطالبت بوضع حد، أو الكشؼ عنيا في جمساتيا اإل2أنشطتيا النووية في تقاريرىا

ظاـ األساسي لموكالة مف الن 7ليذا النوع مف التصرفات المغموطة التي تتناقض مع المادة 
يراف( مف اتفاؽ الضمانات المعقود بيف الوكالة و 5والمادة ) المتعمقتيف بحماية األسرار        ا 

 . 3التجارية والصناعية
ّ         وبعد محادثات بيف الدوؿ الكبرى تخط ت خمسة أ                                        شير تبن ى مجمس األمف الدولي في                                

الذي تقدمت بو الواليات المتحدة وفرنسا  1929/2515 القرار 2515حزيراف/يونيو 9
يرلندا بموافقة  دولة ومعارضة البرازيؿ وتركيا، وامتناع لبناف  15مف أصؿ  12                            وبريطانيا وا 

، وفرض عقوبات جديدة                                                         ً عف التصويت، ونص  القرار عمى تشديد العقوبات القائمة حاليا  
ية يرانتستيدؼ مؤسسات مالية تابعة لمحرس الثوري، وكذلؾ الصناعات العسكرية والنووية اإل
ي، يرانباإلضافة إلى توسيع حظر األسمحة وعدد مف اإلجراءات بحؽ القطاع المصرفي اإل

                                                           
لية لمطاقة الذرية إلى المدير العاـ لموكالة لدى الوكالة الدو  يرافإلالرسالة التي وجيتيا البعثة الدائمة  انظر -1

 .2515تموز/يوليو  7تاريخ  INFCIRC/804 منشورة بالنشرة اإلعبلمية رقـ  ،2515حزيراف/يونيو  15بتاريخ 
عمى ) أىمية  2515شددت الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية لعاـ  -2

                                                          ً                   ة فيما يتعمؽ بجميع المعمومات ذات الصمة بتنفيذ الضمانات وفقا  التفاقات الضمانات الحفاظ عمى مبدأ السري
                                                            الوثيقة:ا المبدأ عمى الوجو الكامؿ (،انظر ولمنظاـ األساسي لموكالة، وعمى أىمية التقيد بيذ

NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p 5 . 
لدى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلى المدير العاـ لموكالة  يرافإلالرسالة التي وجيتيا البعثة الدائمة  انظر -3

 .2515تموز/يوليو  7تاريخ  INFCIRC/804 منشورة بالنشرة اإلعبلمية رقـ  ،2515حزيراف/يونيو  15بتاريخ 
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وتطوير ومنع طيراف مف ممارسة أنشطة حساسة في الخارج، مثؿ: استثمار مناجـ اليورانيـو 
صواريخ باليستية، ودعا القرار إلى التشدد في فرض الرقابة عمى المرافئ وحركة النقؿ مف 

لييا بسبب عدـ تعاوف طيراف مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، ورفض االمتثاؿ  إيراف                                                                             وا 
 .1بالتوقؼ عف تخصيب اليورانيـو إيرافلقرارات المجمس السابقة التي طالبت 

لواجباتيا في تطبيؽ مضموف معاىدة حظر  إيرافار االستياء مف تجاىؿ وبعدما كرر القر 
فوردو" مف دوف إببلغ                           ً                             انتشار األسمحة النووية خصوصا  بنائيا محطة التخصيب في قـ "

                    ً                                                            الوكالة الدولية مسبقا  بنواياىا وتزايد نشاط عناصر الحرس الثوري في انتشار الوسائؿ 
 .2اج األسمحة النووية والصواريخ التي تحممياالحساسة التي يمكف استخداميا في إنت

ذ شدد القرار عمى أن و ال يشكؿ بذاتو إذنا  بمجوء أي مف الدوؿ األعضاء إلى القوة وال إلى                                           ً                                            وا 
                                                                  ، فإن و أك د في المقابؿ عمى االلتزاـ الدقيؽ بالقرارات السابقة التي إيرافالتيديد باستخداميا ضد 

، ومنيا: منع استيراد وتصدير مجموعة واسعة مف نصت عمى فرض عقوبات عمى طيراف
                                                        ً                      التقميدية، إضافة إلى تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مرورا  بمنع فتح فروع جديدة  األسمحة

ية مف تأسيس حسابات مصرفية جديدة يرانية في الخارج ومنع المؤسسات اإليرانلممصارؼ اإل
، ودعا القرار ية المحظورةيرانبالبرامج اإلات النشاطىذه إذا توافرت معطيات كافية عف ارتباط 

لى إنشاء ل إيرافإلى الرد بفاعمية عمى خرؽ  جنة خبراء                                                  القرارات المتعمقة ببرنامجيا النووي، وا 
والوكالة الدولية  إيراف                                       المجاؿ، كما حث  عمى استئناؼ الحوار بيف  تتابع ما يستجد في ىذا
 ي في البحث عف حؿ شامؿ طويؿ األمد. االتحاد األوروب لمطاقة الذرية واستمرار

دوف قيود باتفاؽ الضمانات الصادر بشكؿ كامؿ و  االلتزاـودوف تأخير  إيرافوطالب القرار 
مف الترتيبات الفرعية  1-3عف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، بما في ذلؾ تطبيؽ البند 

إلضافي والتصديؽ عميو، وأعاد                                    ً                    الممحقة باتفاؽ الضمانات والتصرؼ وفقا  ألحكاـ البروتوكوؿ ا
ال يمكف تعديؿ أو تعميؽ  إيرافمف اتفاؽ الضمانات الخاص ب 39                    ً         التأكيد عمى أن و وفقا  لممادة 

في شكؿ أحادي مف قبميا، وعدـ المباشرة ببناء أي  إيرافأي مف عناصر موجبات ضمانات 

                                                           
سمحة والتمويؿ والنقؿ ورد عمى الخروؽ مف دوف تيديد تشديد الرقابة عمى األ ،إيرافمشروع العقوبات عمى  -1

 .25/5/2515بتاريخ الصادرة  المندنيةبالقوة، صحيفة الحياة 
حزيراف/يونيو  9تاريخ  S/RES/1929 (2010منشور بالوثيقة ) ،2515لعاـ  1929نص القرار  انظر -2

2515. 



555 
 

شاريع المتصمة بالماء منشأة جديدة خاصة بتخصيب اليورانيـو أو بإعادة المعالجة، أو بالم
، أو بإعادة                                                                                     الثقيؿ، وأف  عمييا وقؼ أي بناء مستمر في أي منشأة خاصة بتخصيب اليورانيـو

أي مصمحة في أي نشاط  إيرافالثقيؿ، وعدـ اكتساب  المعالجة أو بالمشاريع المتصمة بالماء
، المواد النووية  أو إنتاج أو استعماؿ تجاري في دولة أخرى ينطوي عمى استخراج اليورانيـو
، INFCIRC/254/Rev.9/Part1والتكنولوجية كما ىو مذكور في اتفاؽ الضمانات 

عادة المعالجة، وكؿ النشاطات المتصمة بالماء  ، وا      ً                                                                         خصوصا  نشاطات تخصيب اليورانيـو
الثقيؿ، أو التكنولوجيا المتصمة بالصواريخ الباليستية القادرة عمى نقؿ أسمحة نووية؛ بما في 

                                             ّ                                  ميات نقؿ واستخداـ تكنولوجيا الصواريخ الباليستي ة، وطالب جميع الدوؿ بمنع مثؿ ىذا ذلؾ عم
أو رعاياىا والييئات  إيرافاالستثمار في األراضي التي تخضع لسمطتيا القضائية مف قبؿ 

، أو التي تخضع لسمطتيا القضائية أو مف قبؿ األشخاص أو الييئات إيرافالمسجمة في 
نيا أو وفؽ توجيييا، أو مف قبؿ الييئات التي تممكيا أو تديرىا، والحيمولة العاممة بالنيابة ع

أو  -مف أو عبر أراضييا  -إيرافدوف توريد أو بيع أو نقؿ سواء مباشرة أـ غير مباشرة إلى 
مف قبؿ رعاياىا أو األفراد الخاضعيف لسمطتيا القضائية، أو مف خبلؿ استخداـ السفف أو 

ميا، سواء كاف مصدرىا مف أراضييا أـ ال، كذلؾ أي دبابات قتالية أو معالطائرات التي ترفع 
مركبات قتاؿ مصفحة، أو أنظمة مدفعية ذات عيار كبير، أو طائرات مقاتمة أو طائرات 
مروحية ىجومية، أو سفف حربية أو قذائؼ أو منظومات قذائؼ كما ىو منصوص عميو في 

المواد ذات الصمة؛ بما فييا قطع الغيار أو المواد  سجؿ األمـ المتحدة لؤلسمحة التقميدية، أو
 .1737/25561المحددة مف قبؿ المجنة التي أنشأىا مجمس األمف بموجب القرار الرقـ 

مف قبؿ رعاياىا أو مف أو  إيرافوطالب القرار جميع الدوؿ باتخاذ التدابير البلزمة لمنع تزويد 
الموارد أو الخدمات المالية أو االستشارة، أو عبر أراضييا بأي نوع مف التدريب التقني، أو 

غيرىا مف الخدمات، أو المساعدة في ما يتصؿ بتوريد أو بيع أو نقؿ أو تزويد أو صنع أو 
ية جديدة إلى القائمة السوداء إيرانمؤسسة  15                                         عمميات الصيانة كما نص  القرار، إضافة إلى 

            ً                      المقرة سابقا  مف مجمس األمف الدولي.

                                                           
حزيراف/يونيو  9تاريخ  S/RES/1929 (2010منشور بالوثيقة ) ،2515لعاـ  1929نص القرار  انظر -1

2515. 
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عادة التأميف، ودعا القرا                    ّ                                                         ر كافة الدوؿ إلى تجن ب تقديـ خدمات مالية، ومف ضمنيا التأميف وا 
        ً                 أو انطبلقا  مف أراضييا/ أو أو نقؿ أي أصوؿ مالية أو أصوؿ أخرى أو موارد إلى/ أو عبر 

أو مف قبؿ مواطنييا أو الكيانات الخاضعة لقوانينيا )ومف ضمنيا الفروع في الخارج (، إلى/
                  ّ        ً       ً                                    ت لدييا معمومات تشك ؿ منطمقا  منطقيا  لبلعتقاد بأف  ىذه الخدمات أو األصوؿ وذلؾ إذا توافر 

الحساسة المرتبطة باالنتشار النووي أو تطوير  إيرافأو الموارد قد تساىـ في نشاطات 
 منظومات نقؿ السبلح النووي. 

بشأف مسودة اتفاؽ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية السابؽ وأثنى القرار عمى اقتراح المدير العاـ 
يرافو بيف الوكالة وحكومات فرنسا  واالتحاد الروسي لممساىمة في تأميف الوقود النووي        ا 

 .ى ىذا العرض بطريقة بناءة          لـ ترد  عم إيراف                                         لمفاعؿ "طيراف" البحثي، وأعرب عف أسفو ألف  
إلى مجمس    ً       ً  يوما  تقريرا   95                                           ّ           وطمب مف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية أف تقد ـ في غضوف 

لتعميؽ كؿ  إيرافمحافظييا بموازاة مجمس األمف مف أجؿ النظر فيو عف مدى إثبات 
في شكؿ كامؿ ودائـ، وكذلؾ عف عممية امتثاؿ  1737النشاطات الوارد ذكرىا في القرار 

لكؿ الخطوات المطموبة مف قبؿ مجمس الوكالة ولؤلحكاـ األخرى المنصوص عمييا في  إيراف
 إيراف  ّ      ّ                           وأن و سيعم ؽ تنفيذ التدابير متى عمقت  .والقرار الحالي 1853و 1747و 1737القرارات 

عادة المعالجة، بما في ذلؾ البحث والتطوير1كؿ النشاطات المتعمقة بالتخصيب عمى النحو                                             وا 
                                                                           ً     ّ   الذي تتحقؽ منو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مف أجؿ دفع مسيرة المفاوضات قدما ، وأك د 

ّ                بمجر د أف يثبت لديو  إيرافألمف سينيي كافة التدابير المتخذة ضد                  القرار أف  مجمس ا بعد  -   
ً     ً                                  امتثمت امتثاال  تاما  بالتزاماتيا الواردة في قراراتو،  إيراف    أف   -  ّ                        تسم ـ التقرير المذكور أعبله              

  ّ                                                             ّ            ولب ت طمبات مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى نحو يؤك د ذلؾ مجمس 
ّ  و في حاؿ تبي ف مف التقرير أف                  المحافظيف، وأن    1747و 1737لـ تمتثؿ لمقرارات  إيراف           ّ               

                                                           
كغ مف  315تمقيـ ما يناىز مجموعو  25/8/2515و 9/2/2515                                     بحسب التقديرات فقد تـ  خبلؿ الفترة مف  -1

" في محطة تخصيب الوقود في "نطنز" داخؿ السمسمة التعاقبية ) كغ مف  22              (، وتـ  إنتاج 1"سادس فموريد اليورانيـو
"  إيراف، وتقـو 235% مف اليورانيـو 25صب" بنسبة نيـو المخ"سادس فموريد اليورا بسحب "سادس فموريد اليورانيـو

"، وتجدر  25( وتحميمو ضمف أسطوانة تتسع لنحو 1المنتج مف السمسمة التعاقبية ) كغ مف "سادس فموريد اليورانيـو
 : انظرذىا الوكالة الدولية ،                                                                   اإلشارة إلى أف  ىذه المادة خاضعة لتدابير االحتواء والمراقبة التي تنف

IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 

Report by the Director General of IAEA, GOV/2010/46 , on 6 September 2010, P 4. 
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مف الفصؿ  41سيتخذ تدابير مبلئمة أخرى بموجب المادة ( 1929والقرار الحالي )، 1853و
ت باالمتثاؿ ليذه القرارات ولمتطمبا إيرافالمتحدة، وذلؾ بيدؼ إقناع  السابع مف ميثاؽ األمـ
 .ذريةالوكالة الدولية لمطاقة ال

 بردود أفعاؿ متفاوتة، فقد أيدت الواليات المتحدة األميركية وحمفاؤىا 1929وقد قوبؿ القرار 
عف مشروعيا النووي، وفرض مزيد مف العزلة عمى  إيرافالقرار، واعتبرتو خطوة إيجابية لثني 

النووي، كما أيدتو كؿ مف  إيرافلمتخمي عف برنامج  محمود أحمدي نجاد"نظاـ الرئيس" 
 ـ                                                                              ً     لصيف وروسيا وفرنسا وبريطانيا، فيما انتقدتو كؿ مف البرازيؿ وتركيا واعتبرتو عائقا  أماا

القرار،  يجب إعادة النظر فيو، فيما امتنعت لبناف عف التصويت عمىو طريؽ المفاوضات 
" عمى لساف المتحدث باسميا عرضيا كاثرين آشتون" وروبيوكررت وزيرة خارجية االتحاد األ

ييف إليجاد حؿ لبرنامج طيراف النووي، فيما دعت إسرائيؿ إلى اتخاذ إيرانف لقاء مسؤولي
فقد وصفت العقوبات بالخطأ  إيراف. أما إيراف                                     ً      إجراءات اقتصادية ودبموماسية أوسع نطاقا  بحؽ 

                                                                                 الكبير، مشب ية إياىا بالمنديؿ الذي سرعاف ما يتـ رميو إلى القمامة بحسب ما صر ح بو 
                                ً                   " في أوؿ رد  لو عمى القرار، محذرا  في الوقت نفسو مف محمود أحمدي نجاد " ييرانالرئيس اإل

                                                    ً                         أف  ببلده ستغمؽ باب التفاوض حوؿ برنامجيا النووي، داعيا  الدوؿ الكبرى إلى إعادة 
 حساباتيا في ىذا الشأف.

وثمرة شيور طويمة مف النقاشات  إيرافويمثؿ ىذا القرار الحزمة العقابية الرابعة ضد 
فرنسا، إيطاليا، ، كايالدوؿ الدائمة العضوية ) أمر  ساومات بيف أعضاء المجمس وبضمنياوالم

الصينية إلى تخفيؼ  -                  ً                            (، والتي أوصمت وفقا  لمتصريحات الرسمية الروسية روسيا، الصيف
القرار بعد االتفاؽ الذي وقعو  وجاء ي،يراناإل حدتو وعدـ تأثيره الجدي عمى االقتصاد المدني

" ورئيس الوزراء لويس إيناسيو لوال دا سيمفا والبرازيمي " محمود أحمدي نجاد" " فإيرارئيسا 
ي المنخفض التخصيب يران                                الذي نص  عمى تبادؿ اليورانيـو اإل رجب طيب أردوغان"التركي "

فرنسي مرتفع التخصيب عمى األراضي التركية بوصفيا دولة ثالثة ضامنة  -بيورانيـو روسي
ؼ االستفادة مف ىذا اليورانيـو في تشغيؿ مفاعؿ طيراف النووي المخصص لعممية التبادؿ بيد

  .1لؤلبحاث العممية والطبية
                                                           

 الصادرة                   ً                                       واستخداماتو أميركيا ، مقالة منشورة في جريدة الثورة السورية« 1929»محمد البطؿ، أبعد مف القرار  -1
 . 8/7/2515بتاريخ 
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ن   ما أتت كنتيجة                                                                        والمبلحظ مف نص  قرار العقوبات أف  بنوده لـ تكف عفوية أو ارتجالية، وا 
ٍ                                                             لمساع  وجيود دبموماسية مكثفة وحثيثة قامت بيا الواليات المتحدة األمر  فائيا حتى كية مع حمي    

استطاعت إقناع بعض الدوؿ الكبرى التي كانت تعارض مشروع قرار فرض أي عقوبات 
الفيتو" في مجمس ممثمة في روسيا والصيف، والمتاف تتمتعاف بحؽ النقض " إيرافإضافية عمى 
كية قد ير                             ؤكد بأف  الواليات المتحدة األم، ولعؿ وراء موافقتيما عمى القرار ما ياألمف الدولي

                                                           ً                       رمت صفقة مع تمؾ الدوؿ مف أجؿ تمريره: فالصيف التي تعتمد كثيرا  عمى استيراد النفط مف أب
حصمت عمى ضمانات إلمدادىا بالنفط مف مصادر أخرى إلى جانب التزاـ الواليات  إيراف

المتحدة بعدـ تدخميا بقضية تايواف والتبت في ببلدىا، وكذلؾ صفقة الصواريخ الباليستية 
يرافسيا و المبرمة بيف رو                    ما يعني بأف  صفقة  لـ يشر إلييا قرار العقوبات بصورة مباشرة، وىو       ا 

وروسيا، والتي تبمغ قيمتيا مبلييف الدوالرات ربما سيتـ تمريرىا  إيرافالصواريخ تمؾ بيف 
ف أعمنت روسيا تجميد الصفقة.       ً                                              بصورة  أو بأخرى حتى وا 

ذا ما نظرنا إلى القرار سنبلحظ بأن و احتوى عو  مى بنود مف السيؿ تنفيذىا، وأخرى يصعب                                             ا 
                           ً  والكثير مف دوؿ العالـ، خصوصا   إيرافالتعامؿ معيا أو تنفيذىا دوف مواجيات وتوترات بيف 

ية المشتبو بيا مف قبؿ دوؿ يرانما يتعمؽ منيا بمسألة اعتراض وتفتيش السفف والطائرات اإل
                           ً       حدة، وبطبيعة الحاؿ فإف  أمرا  كيذا المت األمـ أعضاء في          سوى أن يا ليس ليا عبلقة باألمر 

 .د يصؿ بالمفاوضات إلى طريؽ مسدود              ً             ّ              سيزيد األمر سوءا ، ويعمؽ مف حد ة الخبلفات، وق
ً                                                    وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف  كبل  مف الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي قد فرضا عقوبات                            

ت ومواقؼ القوى الكبرى بعد صدور قرار مجمس األمف الذي عكس توازنا إيرافإضافية عمى 
المجمس، وراعى مطالب موسكو وبكيف بتخفيؼ حدة العقوبات؛ لذا بادرت الواليات  في

المتحدة واالتحاد األوروبي إلى استكماؿ العقوبات بشكؿ منفرد، فقد قرر وزراء خارجية 
، أي بعد إيراففرض عقوبات جديدة عمى  2515حزيراف/يونيو  14االتحاد األوروبي في 

وع واحد مف صدور القرار المذكور، واستيدفت العقوبات األوروبية قطاعات رئيسة أسب
      ً                                                              ي خصوصا  تجارة المواد ذات االستخداـ المزدوج، وقطاعات البنوؾ والتأميف، يرانلبلقتصاد اإل

، أو تقديـ إيرافي البحري والجوي، وكذلؾ منع استثمارات جديدة في يرانوقطاع النقؿ اإل
 في صناعة النفط وتكريره والغاز المستخدمة ة، ونقؿ التكنولوجيا والمعداتالمساعدات التقني

  .الطبيعي المساؿ خاصة
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طمبت  2515آب/أغسطس  18في  إيرافعمى صعيد آخر، وجيت الوكالة الدولية رسالة إلى 
فييا أف تتيح لموكالة معاينة بعض المواقع النووية المتصمة بجممة أمور منيا: تصنيع 

بما في ذلؾ ـو )لمركزية وأعماؿ البحث والتطوير في مجاؿ تخصيب اليورانيالطاردات ا
عمى ذلؾ برسالة مؤرخة  إيراف(، وأنشطة تعديف اليورانيـو ومعالجتو، وردت التخصيب بالميزر

                                   ً                       بأن يا تواصؿ التعاوف مع الوكالة وفقا  التفاؽ الضمانات الخاص  2515آب/أغسطس  21في 
 7قد أعمنت في  إيرافالوكالة بالمعمومات المطموبة، وكانت  بيا، دوف أف تقـو بتزويد

 9عف امتبلكيا تكنولوجيا تخصيب اليورانيـو بالميزر، كما أعمنت في  2515شباط/فبراير 
طمبت الوكالة مف و  .1عف قياميا بتطوير طاردة مركزية مف الجيؿ الثالث 2515نيساف/أبريؿ 

أدلى بو رئيس  التصريح الذيأف تؤكد  2515حزيراف/يونيو  18برسالة مؤرخة في  إيراف
ية مفاده: يران" إلى وكالة األنباء اإلعمي أكبر صالحي" السابؽ يةيرانمنظمة الطاقة الذرية اإل

تعكؼ عمى تصميـ مفاعؿ مشابو لمفاعؿ "طيراف" البحثي إلنتاج النظائر المشعة،  إيراف    أف  
                         ً               في حاؿ كانت قد اتخذت قرارا  بتشييد مرافؽ  إيرافوفي الرسالة ذاتيا طمبت الوكالة كذلؾ مف 

نووية جديدة أف تقدـ معمومات إضافية عف تصميـ المرافؽ وعف الجدوؿ الزمني لتشييدىا، 
                       أن يا تواصؿ التعاوف مع  2515حزيراف/يونيو  23            ّ              التأكيد في رد ىا المؤرخ في  إيرافوأعادت 

            ً                            الوكالة وفقا  التفاؽ الضمانات الخاص بيا. 
عمي أكبر " السابؽ يةيرانأعمف رئيس منظمة الطاقة الذرية اإل 2515ب/أغسطس آ 16وفي 

 إيرافانتياء الدراسات الخاصة بمكاف مرافؽ تخصيب اليورانيـو العشرة التي تنوي صالحي" 
           ية الجارية يران                                                              إقامتيا، وأف  تشييد أحد ىذه المرافؽ سيبدأ بحموؿ نياية السنة اإل

طمبت الوكالة  2515آب/أغسطس 19( أو بداية السنة المقبمة، وفي 2511آذار/مارس  25)
رفضت تقديـ ىذه  إيراف                                              توفير معمومات تصميمية أولية عف المرفؽ، إال أف   إيرافمف 

 .25152آب/أغسطس  21ؤرخ في المعمومات بردىا الم
العاـ لموكالة  الصادر عف مجمس األمف الدولي قدـ المدير 1929/2515      ً               وتنفيذا  لبنود القرار 

     ً                                                 تقريرا  إلى مجمس المحافظيف، وبموازاة ذلؾ إلى مجمس األمف  2515أيموؿ/سبتمبر  6 في
                                                           

1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 

Report by the Director General of IAEA, GOV/2010/46 , op.cit, p 5. 
2- op.cit, p.p 8-9 . 
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                                                                           أنشطة ذات عبلقة بتطوير شحنة متفجرة نووية لصاروخ، موضحة أف  لدى الوكالة دالئؿ 
 .25541بعض ىذه األنشطة ربما يكوف قد تواصمت إلى ما بعد عاـ              تشير إلى أف  

            أف  التقرير  "سمطانية"عمي أصغر لدى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  إيرافوقد اعتبر ممثؿ 
                                                                                      غير متوازف، ويسيء إلى سمعة الوكالة؛ إال أن و يؤكد الطبيعة غير العسكرية لمبرنامج النووي

     ً                                   وخصوصا  في مجاؿ تخصيب اليورانيـو تتـ تحت  يرافاطات النووية إل               ي، وأف  كؿ النشيراناإل
                                                   ن و بعد سبع سنوات مف عمميات التفتيش المتواصمة يشدد إ" سمطانية "إشراؼ الوكالة، وقاؿ 

 .ألىداؼ عسكرية ومحظورة يرافىذا التقرير عمى عدـ تغيير النشاطات النووية إل
            بأن و "مثير  إيرافالوكالة الدولية لمطاقة الذرية بشأف  في المقابؿ وصفت الواليات المتحدة تقرير

، وقاؿ متحدث باسـ زالت تسعى إلى تطوير قدرات نوويةما إيراف                             لمقمؽ"، وقالت: إن و يظير أف  
ترفض الرضوخ اللتزاماتيا  إيراف                                                         البيت األبيض: " إف  التقرير األخير لموكالة الذرية يظير أف  

واصؿ جيودىا في تطوير برنامجيا النووي لتقترب أكثر مف القدرة عمى الدولية بيذا الشأف، وت
": برنار فاليرو " وزارة الشؤوف الخارجية واألوروبيةقاؿ الناطؽ باسـ و  تصنيع أسمحة نووية".

، إيرافنشكر المدير العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية وفريقو عمى التقرير الجديد حوؿ 
الدولية أرسمت عبر اعتماد مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة القرار          ف  األسرة إ وأضاؼ: "

نشاطاتيا  إيراف                                               ّ            في التاسع مف حزيراف/يونيو الماضي رسالة واضحة: إم ا أف تتابع  1929
 .2الحساسة منتيكة بذلؾ القانوف الدولي فتواجو عندئذ عزلة متنامية، أو تختار التعاوف"

      ّ                    لقد اط معت عمى  ممخص تقرير » فقاؿ:  غي الفروف"سير أما وزير الخارجية الروسي " 
                                  ي، ويبدو أن و يحتوي عمى استنتاجاتيرانالوكالة الدولية لمطاقة الذرية بشأف البرنامج النووي اإل

ٍ                 كالة بقدر  كاؼ  كما يتوجب عميياال تتعاوف مع الو  إيراف                  مبدئية، ويؤكد أف       ٍ ، لذلؾ يتوجب         
، وأف تتعاوف بشكؿ أوثؽ مع الوكالة رمف ىذا التقريعمى طيراف أف تستخمص االستنتاجات 

 . 3«الدولية

                                                           
1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 

Report by the Director General of IAEA, GOV/2010/46 , op.cit, p 10. 
 ، متوفر عمى الرابط التالي:8/9/2515خبر منشور عمى موقع وزارة الشؤوف الخارجية واألوروبية بتاريخ  -2

http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/article1459.html?lang=ar 
 . 7/9/2515، بتاريخ ؤلنباءل لة رويترزوكا -3
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                                  ً      ً                                            كما قدـ المدير العاـ لموكالة تقريرا  جديدا  إلى مجمس المحافظيف، وبموازاة ذلؾ قدمو إلى 
حوؿ تنفيذ الضمانات واألحكاـ  2515تشريف الثاني/نوفمبر  23مجمس األمف الدولي في 

، واشتكى المدير العاـ مف عدـ تجاوب إيرافلي في ذات الصمة بقرارات مجمس األمف الدو 
عاقة التحقيؽ في  مع متطمبات مجمس المحافظيف وقرارات مجمس األمف إيراف                            الدولي، وا 

" المخصب  برنامجيا النووي، واستمرارىا في إنتاج كميات إضافية مف "سادس فموريد اليورانيـو
امتبلكيا تكنولوجيا التخصيب  %، وعدـ تقديـ معمومات إضافية حوؿ25بنسبة تصؿ إلى 

بالميزر، وتطوير طاردات مركزية مف الجيؿ الثالث، إضافة إلى عدـ منح الوكالة الفرصة 
البلزمة لمعاينة منشآتيا النووية المتعمقة بإنتاج الماء الثقيؿ، وعدـ السماح لموكالة بأخذ 

ـو في "أصفياف"، وطالب                                                             عينات مف الماء الثقيؿ الذي تـ  تخزينو في مرفؽ تحويؿ اليوراني
بسحب اعتراضيا عمى تسمية المفتشيف ذوي الخبرة في دورة الوقود النووي  إيرافالتقرير 

 .يرانيةوالمرافؽ النووية اإل
          ً                      أوقفت مؤقتا  معظـ أنشطتيا لتخصيب  إيراف                                   لوكالة الدولي ة لمطاقة الذري ة أف  ا َ           وأ ضاؼ تقرير 

، وفي خطوة غير معتادة قاؿ 2515ي/نوفمبر اليورانيـو في منتصؼ شير تشريف الثان
                                                                                        دبموماسيوف غربيوف: إن يـ يعتقدوف أن يا مرتبطة بمشاكؿ تقني ة، ولـ يذكر التقرير األسباب أو 

تغذية أجيزة الطرد المركزي التي تستخدـ لتخصيب اليورانيـو إلى  إيرافالفترة التي أوقفت فييا 
الرغـ مف الوقؼ المؤقت ألعماؿ التخصيب في                                    مستوى منخفض، وذكر التقرير أن و عمى 

مف اليورانيـو منخفض التخصيب  إيرافنوفمبر ارتفع إجمالي إنتاج تشريف الثاني/منتصؼ 
واصمت اإلنتاج بوتيرة ثابتة خبلؿ األشير القميمة  إيراف        ً          طف، مشيرا  إلى أف   3,18ليبمغ 

نبمتيف عمى األقؿ إذا أخضعت لمتنقية                             إف  تمؾ الكمي ة كافية لصنع ق)خبراء:  وقاؿالماضية، 
  .1(عمى مستويات أعمى

                            بأف  التقرير يظير أف  مزاعـ  "سمطانية"عمي أصغر لدى الوكالة الدولية  إيراف           صر ح مندوب و 
تواجو مشكبلت  إيراف                                                               وسائؿ اإلعبلـ الغربية التي أفادت بأف  نشاطات تخصيب اليورانيـو في 

ُ        ً               ي ظير أيضا  أف  اإلجراءات »            أف  التقرير "سمطانية" ، وأضاؼ«ال أساس ليا مف الصحة»فنية 
العدائية التي تتخذىا منظمات تجسس وأخرى إرىابية في دولة غربية بيدؼ خمؽ مشكبلت 

                                                           
 . 24/11/2515بتاريخ  صحيفة الحياة الصادرة -1
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، وكانت وسائؿ إعبلـ غربية قد تكينت «                                       تبوء بالفشؿ، وأف  األنشطة السممية مستمرة يرافإل
" عمى  Stuxnetانيـو بسبب ىجـو محتمؿ لفيروس"أوقفت نشاطات تخصيب اليور  إيراف     بأف  

                                                  ن و كاف مف المتوقع أف تقدـ الوكالة الدولية لمطاقة إ: ) "سمطانية"نظاـ برنامجيا النووي، وقاؿ 
" Stuxnet"                                          (، كما قاؿ خبراء أمنيوف: إف  " إطبلؽ فيروس                                 ً الذرية تقاريرىا بشكؿ أكثر توازنا  

لتخريب برنامجيا  إيرافما إسرائيؿ أو غيرىا مف خصـو             ً       ً            قد يكوف ىجوما  مدعوما  مف دولة رب
قبؿ صدور  -السابؽ يةيران" رئيس منظمة الطاقة الذرية اإلعمي أكبر صالحي          َ       النووي؛ بيد  أف  "

يا وسائؿ                                                               كاف قد نفى صحة ىذه التقارير ووصفيا بأن يا " أنباء خاطئة اختمقت -تقرير الوكالة
 .1"اإلعبلـ والصحؼ الغربية

بقائمة  2515تشريف األوؿ/أكتوبر  29في رسالة مؤرخة  إيرافالوكالة زودت  وكانت 
تتضمف القضايا التي يتوجب التطرؽ إلييا، وعمى رأسيا ىيكؿ إدارة المشاريع لمدراسات 
المزعومة المتصمة بالمتفجرات النووية وترتيبات األمف ذات الصمة بالميداف النووي لعدد مف 

صيؿ تصنيع المكونات الخاصة بنظـ اطبلؽ المتفجرات الشديدة المزعومة، وتفا المشاريع
                                                                                    والتجارب المتعمقة بتوليد النيوترونات والكشؼ عنيا، وحؿ  جميع القضايا التي تثير القمؽ 

 .2النووي إيرافبشأف األبعاد العسكرية الممكنة لبرنامج 
جديدة مف استؤنفت في "جنيؼ" جولة  2515كانوف األوؿ/ديسمبر  7و 6وخبلؿ يومي 

( التي تضـ الدوؿ الخمس الدائمة العضوية في 1+5ومجموعة ) إيرافالمفاوضات بيف 
مجمس األمف الدولي، إضافة إلى ألمانيا مف أجؿ تحريؾ الحوار النووي المنقطع بيف الطرفيف 

                                                             ىذه المحادثات في ظؿ أجواء متوترة إثر إعبلف "طيراف" أن يا باتت  ودارت   ً   شيرا ،  14منذ 
ُ  ّ   م رك ز  بكامؿ دورة إنتاج الوقود النووي وكشفيا عف المجوء ألوؿ مرة الستخداـ "تتحكـ 

" المستخرج مف برنامج تخصيبيا الوطني، في إشارة واضحة إلى اعتزاميا االستمرار  اليورانيـو
  3.في التمسؾ ببرنامجيا النووي

                                                           
 . 24/11/2515، بتاريخ وكالة شينخوا الصينية لؤلنباء -1

2-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 

Report by the Director General of IAEA, GOV/2010/62 , on 23 November 2010. 
ي، مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت يرانسوزاف فوغؿ، مفاوضات عسيرة في جنيؼ حوؿ البرنامج النووي اإل -3

 .6/12/2515بتاريخ  www.swissinfo.chالموقع مف خبلؿ 
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ِ                اجتماعات "جنيؼ" باإلعبلف عف إنتاج  أوؿ دفعة مف مس إيرافوقد استبقت  حوؽ اليورانيـو                               
       ُ                        ( الذي ي ستخدـ في التخصيب، وكشؼ بالكعكة الصفراء                        ً   المكثؼ، أو ما يعرؼ اصطبلحا  )

         أف  ببلده  5/12/2515في عمي أكبر صالحي" " السابؽ يةيرانرئيس منظمة الطاقة الذرية اإل
ووية                                            ً                                   ستستخدـ مسحوؽ مركزات اليورانيـو المنتج محميا  لممرة األولى في منشأة "أصفياف" الن

مما يخفض مف اعتمادىا عمى وارداتيا مف المكونات الرئيسة لموقود النووي، واستيدؼ توقيت 
ىذا اإلعبلف عمى ما يبدو إظيار تصميـ "طيراف" عمى مواصمة خططيا النووية، وحوؿ 

"ببلده      إف  )  :صالحي"وضات المرتقبة قاؿ "االمف       ً  ، مشيرا  (ستشارؾ في المفاوضات " بقوة وعـز
المحادثات في صالح الدوؿ األخرى كي تسمح ليا بإيجاد مخرج مف المأزؽ السياسي          إلى أف  

"سعيد أميف المجمس األعمى لؤلمف القومي  إيرافورأس وفد  .إيرافالذي خمقتو بالضغط عمى 
، فيما رأست وفد الدوؿ الست الكبرى منسقة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جميمي"

وشارؾ في المفاوضات ممثميف عف: الصيف والواليات المتحدة وروسيا  كاثرين آشتون","
                                                                                وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وفي ختاـ المفاوضات تـ  االتفاؽ عمى أف تستأنؼ في كانوف 

في مدينة "إسطنبوؿ بتركيا"، وقالت مفوضة الشؤوف الخارجية باالتحاد  2511الثاني/يناير
عمى مواصمة المحادثات  إيرافالمحادثات: " اتفقنا مع األوروبي في مؤتمر صحفي في ختاـ 

عممية وسبؿ التعاوف لمعالجة  نياية كانوف الثاني/يناير في إسطنبوؿ ونخطط لمناقشة أفكار
محمود أحمدي "  ييران، مف ناحيتو قاؿ الرئيس اإل"بواعث قمقنا الرئيسة بشأف المشكمة النووية

 .1إيرافة رفع العقوبات عف                                ": إف  المحادثات قد تثمر في حالنجاد
َ                  نجحت في ج ر  الدوؿ الغربية  إيراف                                       مف خبلؿ متابعة ىذه المفاوضات يتبيف أف    الدخوؿ  إلى        

اصة في مفاوضات حوؿ برنامجيا النووي، واالستمرار في الوقت نفسو باتباع سياستيا الخ
لبلـز لموقود المرتبط ، وعمى رأسيا عمميات تخصيب اليورانيـو ابالحصوؿ عمى المعرفة النووية

                                                                                     بمفاعبلتيا ومنشآتيا النووية؛ إال أف  التقدـ في عمميات التخصيب المتزايدة مف جانب النظاـ 
حسد عميو تفي موقؼ ال  اي يزيد مف شكوؾ وتخوؼ الدوؿ الغربية، وىو ما يضعييراناإل

التفاوض مع الجانب  بيا، واالستمرار في ؼ ىذا التقدـ بالقوة رغـ التمويحإيقا ىعم العدـ قدرتي
آلخر، عمى أمؿ الوصوؿ إلي توافؽ  مفاوضات متكررة واجتماعات مف وقتي في يراناإل

                                                           
 .8/12/2515بتاريخ  صحيفة دار الخميج الصادرة -1
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ستحافظ  إيراف      ي أف  يرانسممي حوؿ ىذه المشكبلت، ومف الواضح لممتابعيف لمنشاط النووي اإل
تخصيب عمى تمسكيا ببرنامجيا النووي، وستسعى إلى زيادة معرفتيا النووية السممية ومراحؿ 

اليورانيـو ودورة الوقود النووية واستخداـ قدراتيا المحمية وعمى وسائؿ اإليصاؿ مف صواريخ 
نفسيا مضطرة لبلتجاه نحو  إيرافوطائرات متقدمة يمكف أف تستخدميا إذا وجدت 

 .امات غير السممية لمطاقة النوويةاالستخد
 إيرافالمفاوضات بيف  انتيت الجولة الثانية مف 2511كانوف الثاني/يناير 22 وفي

( في إسطنبوؿ دوف حدوث أي اختراؽ في أزمة الممؼ النووي 1+5والمجموعة السداسية )
لطيراف وخروج الطرفيف مف دوف التوافؽ عمى موعد جديد لممفاوضات، وقد سبؽ انطبلؽ ىذه 

 ي الذييرانالمفاوضات تمسؾ كبل الطرفيف بمواقفو وثوابتو المعمنة خاصة مف الجانب اإل
عف  إيرافألؼ قرار دولي لف يثني  155                                          أعمف قبؿ أياـ مف مفاوضات إسطنبوؿ أف  صدور 

 ."محمود أحمدي نجاد"مواصمة برنامجيا النووي كما جاء عمى لساف الرئيس 
" كاثرين أشتون وأكدت الممثؿ األعمى لمشؤوف الخارجية والسياسة األمنية لبلتحاد األوروبي "

السداسية المجموعة                                          النتائج كانت مخيبة لآلماؿ، وأشارت إلى أف                           بعد مفاوضات إسطنبوؿ أف  
                                                                                  كانت تتوقع مف طيراف تقديـ مقترحات جديدة تساعد في تذليؿ العقبات إال أف  طيراف تقدمت 

      ييران                                            أف  موقؼ المجتمع الدولي حياؿ الممؼ النووي اإل "أشتون"بشروط مسبقة، وأكدت 
                 ً                                       حوار ال يزاؿ مفتوحا ، وأوضحت المسؤولة األوروبية أف  الشروط                          " موحد وثابت" وأف  باب ال

فيما يتعمؽ بتخصيب اليورانيـو والعقوبات المفروضة عمييا أدت إلى  إيرافالمسبقة مف جانب 
                                                                         انتياء المفاوضات دوف الوصوؿ إلى نتيجة، وأصبح مف الواضح خبلؿ المفاوضات أف  

جرد مناقشة األفكار والمقترحات المطروحة إال إذا ي لـ يكف عمى استعداد لميرانالجانب اإل
إلى قبوؿ التخمي عف معظـ  إيراف أشتون"ودعت"  تمت الموافقة عمى شروطو المسبقة.

كيموغراـ مف اليورانيـو المنخفض التخصيب  2855مخزونيا مف اليورانيـو المخصب، أي 
في المئة  25التخصيب بنسبة         ً                       كيموغراما  مف اليورانيـو العالي  45في المئة، و 3,5بمستوى 

، إال إيراففي إطار اتفاؽ لتبادؿ الوقود النووي يعتبره الغرب خطوة عمى طريؽ بناء الثقة مع 
 .1                         ً               أف  ذلؾ يمثؿ لطيراف تشديدا  لشروط التبادؿ
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عمى استعداد ببلده لمواصمة المفاوضات مع سعيد جميمي" ييف "يرانأكد كبير المفاوضيف اإلو 
ى أساس منطؽ مشترؾ واحتراـ الحقوؽ القانونية لمشعوب، وأضاؼ عم( 1+5)مجموعة 

إننا جددنا في مفاوضات إسطنبوؿ تأكيدنا عمى ضرورة احتراـ حقوؽ األمـ غير ) :"جميمي"
                                                                                     القابمة لمنقاش في امتبلؾ التكنولوجيا النووية السممية وعمى أف  عدـ االعتراؼ بيذه الحقوؽ 

التفاقية عدـ االنتشار       ً ووفقا   إيراف                مؤتمر صحفي: إف   في جميمي"وقاؿ " .(أمر غير مقبوؿ
                     ، وأكد أن و إذا أقرت (تممؾ حؽ امتبلؾ دورة الوقود، بما في ذلؾ تخصيب اليورانيـو) النووي 

أعمف ممثؿ كما  .(                             ً         فنحف مستعدوف لممحادثات اعتبارا  مف الغد )القوى العظمى بيذا الحؽ 
عف استعداد ببلده تسميـ روسيا  "سمطانية"عمي أصغر ذرية لدى الوكالة الدولية لمطاقة ال إيراف

"طيراف"،                                                             ً      يورانيـو منخفض التخصيب واستبدالو بيورانيـو عالي التخصيب وفقا  إلعبلف
%،  25         ً                             كيمو غراما  مف اليورانيـو المخصب بنسبة  125عمى  إيراف               شريطة أف  تحصؿ 

فيينا" التي تضـ روسيا  ع مجموعة "عف استعداد ببلده الستئناؼ الحوار م "سمطانية"وأعرب 
 .اء الوكالة بيدؼ تحقيؽ ىذا اليدؼوأمريكا وفرنسا وكافة أعض

 2515أيار/مايو  17أشبو بوثيقة أبرمت في                                         وتجدر اإلشارة إلى أف  إعبلف "طيراف" يعتبر
كيمو غراـ مف اليورانيـو منخفض  1255 إيرافوتركيا والبرازيؿ، وتقضي باستبداؿ  إيرافبيف 

                                                                  كيمو غراـ عالي التخصيب عمى األراضي التركية؛ إال أف  المجنة السداسية  125التخصيب بػ 
رفضت في  إيرافوكانت  . ً                      يا  حوؿ القرارات الدوليةإيران                                 ً رفضت ىذا اإلعبلف، ورأت فيو التفافا  

                 ( تنص  عمى إرساؿ ، روسيا، فرنساالواليات المتحدةوعة " فيينا" )خطة قدمتيا مجم 2559
ي المنخفض التخصيب إلى روسيا لمحصوؿ في المقابؿ مف يرانكمغ مف اليورانيـو اإل 1255

وحوؿ الموقؼ األمريكي مف  .طيراف" روسيا وفرنسا عمى الوقود لمفاعؿ األبحاث الطبية في "
فشؿ مفاوضات إسطنبوؿ نقمت وكالة األنباء " إيتار تاس" الروسية عف مصدر رفيع في الوفد 

                                                               في المفاوضات أف  ىناؾ مؤشرات النخفاض وتيرة تطور البرنامج النووي األمريكي شارؾ 
ً                                                            ي، مما يعطى مجاال  لمواصمة الجيود الدبموماسية، وقاؿ المصدر: إف  جولة إسطنبوؿ يراناإل                

 ة                                                        ً                            رغـ أن يا كانت مخيبة لآلماؿ إال أن يا لـ تبوء بالفشؿ، مشيرا  إلى أن و التزاؿ ىناؾ إمكاني
 .1إيرافعمى  لمواصمة الضغط
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     ً        تقريرا  محدود  "يوكيا أمانو" قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية 2511شباط/فبراير  25وفي 
والمجموعة  إيرافىو األوؿ منذ استئناؼ المفاوضات بيف  -التوزيع إلى مجمس المحافظيف

لى                                                   أشار فيو إلى أف  الوكالة تمقت معمومات جديدة تشير إ -2515السداسية نياية العاـ 
ً            سرا  لتطوير صاروخ مزود برأس نووي، وقاؿ التقرير:) بناء  عمى تحميؿ  إيرافاحتماؿ سعي                                                   ً  

، بما في ذلؾ معمومات جديدة 2558الوكالة لمعمومات إضافية تمقتيا منذ آب/أغسطس 
ِ          (، ولـ يشر  التقرير إيراف، والوكالة بحاجة الستيضاح ذلؾ مع 1         ً                 وردت مؤخرا   تزايدت المخاوؼ          

ال تتعاوف بشكؿ  إيراف                                                    ماىية تمؾ المعمومات الجديدة؛ إال أن و أشار إلى أف  )  عبلنية إلى
 إيرافممموس مع الوكالة بتقديـ ضمانات موثوقة إزاء عدـ وجود أي قضايا تتعمؽ بمزاعـ قياـ 

أبمغت الوكالة الدولية  إيراف    أف             ً      ً      ً                                   بتطوير رأسا  حربيا  نوويا  لبرنامجيا الصاروخي(، وذكر التقرير
 .2قود مف قمب مفاعؿ بوشير النووي (                                 بأن يا ) ستضطر لتفريغ مجمعات الو 

لموكالة عف عزميا تفريغ وقود  إيراف:) تبميغ                    فقد أشارت إلى أف  " نيويورؾ تايمز" صحيفة  أما
ً                                                نووي مف مفاعؿ "بوشير" قد يكوف دليبل  عمى انتكاسة كبيرة لمتقدـ الذي حققتو في المجاؿ                                   

إلى تفريغ المفاعؿ قد  إيراف                                       اء نوويوف لمصحيفة:) إف  العطؿ الذي دفع النووي(، وقاؿ عمم
و قد تؤدي إلى إنياء يعزى إلى مسائؿ بسيطة تتعمؽ بالسبلمة، أو مشاكؿ تشغيمية جدية، أ

ِ  (، ولـ تعط  عمؿ المفاعؿ    ً                                                 سببا  لتمؾ الخطوة؛ لكنيا كانت قد أعمنت في السابؽ أف   إيراف         
 .المفاعؿ " قد أصاب  Stuxnet" فيروس

ينبغي لحمؼ شماؿ األطمسي التحقيؽ في ىجـو بفيروس كمبيوتر عمى كما قالت روسيا:)
                                               أف  الحادث كاف يمكف أف يسبب كارثة نووية في حجـ : )        ً (، مضيفة  المفاعؿ العاـ الماضي

  .تشرنوبؿ"( " كارثة مفاعؿ
انب عسكري في برنامجيا لوكالة الدولية عف احتماؿ وجود جاما أثاره تقرير  إيرافرفضت  وقد

% مف تقرير  85        : ) إف  "سمطانيةعمي أصغر لدى الوكالة " إيرافالنووي، وقاؿ مندوب 
              : ) الميـ أف  "سمطانية"مع المنظمة(، وأضاؼ  إيرافالمدير العاـ لموكالة الدولية يؤكد تعاوف 

                                                           
 .نووية لصواريخيا                                                    ً ال تتفاوض مع الوكالة بشأف االتيامات بأن يا تطور رؤوسا   إيراف                       مف بيف تمؾ المخاوؼ أف   -1

2-IAEA, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 

Report by the Director General of IAEA, GOV/2011/7, on 25 February 2011, 

paragraphs, 36,37,38. 
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جود أي لة وعدـ و التقرير المفصؿ المتعمؽ بكامؿ نشاطنا النووي يظير رقابة تامة مف الوكا
 .1(انحراؼ إلى مجاالت ممنوعة

 2إلى مجمس المحافظيف       ً تقريرا   2511أيار/مايو  24 فيكما قدـ المدير العاـ لموكالة الدولية  
كرر فيو المعمومات الواردة في التقرير السابؽ حوؿ عدـ تعاوف إيراف وعدـ تنفيذ بعض 

مف الجزء العاـ مف  1-3وتنفيذ البند المعدؿ  التزاماتيا بما فييا أحكاـ بروتوكوليا اإلضافي،
الترتيبات الفرعية التفاؽ الضمانات المعقود معيا، وتعميؽ األنشطة المتعمقة بالتخصيب والماء 

وأشار التقرير  الثقيؿ وتقديـ إيضاحات حوؿ األبعاد العسكرية المحتممة لبرنامج إيراف النووي.
ى تقديـ ضمانات موثوقة حوؿ عدـ وجود مواد وأنشطة                                     إلى أف  الوكالة الدولية غير قادرة عم

                                                                                       نووية غير معمنة في إيراف، وبالتالي عدـ إمكانية استخبلص أف  جميع المواد النووية في إيراف 
 . 3تندرج في نطاؽ األنشطة النووية السممية

مجمس المحافظيف  إلىقدـ المدير العاـ لموكالة  2511تشريف الثاني/نوفمبر  8وبتاريخ 
                                    وجود مؤشرات واضحة تدؿ عمى أف  إيراف  إلىالذي أشار فيو  GOV/2011/65التقرير 

قامت بالعديد مف المشروعات واألنشطة والتجارب مف أجؿ تطوير سبلح نووي وقد تكوف ىذه 
                                                                         ال تزاؿ مستمرة حتى تاريخ إعداد التقرير، وأف  إيراف عممت فيما يبدو عمى وضع  األنشطة

جراء  نوويةتصميـ لقنبمة                                ً                                 ويحتمؿ أن يا ما زالت تجري بحوثا  تتعمؽ بمثؿ ىذه األسمحة، وا 
أبحاث تضمنت نماذج محاكاة بالكومبيوتر ال يمكف أف تستخدـ إال لتطوير صاعؽ لقنبمة 

واختبروا مكونات  اإليرانيوف                                                              نووية، وأضاؼ التقرير أن و تحت قيادة وزارة الدفاع، طور العمماء 
                                                           

 . 27/2/2511وكالة رويترز لؤلنباء، بتاريخ  -1
ما ورد في فيو      ً      ً                تقريرا  جديدا  حوؿ إيراف كرر  2511أيموؿ/سبتمبر  2 فيقدـ المدير العاـ لموكالة الدولية كما  -2

ا يتعمؽ بعدـ تعاوف إيراف وعدـ تنفيذ بعض التزاماتيا بما فييا أحكاـ بروتوكوليا                   ً     التقرير السابؽ خاصة  فيم
مف الجزء العاـ مف الترتيبات الفرعية التفاؽ الضمانات المعقود معيا، وتعميؽ  1-3اإلضافي، وتنفيذ البند المعدؿ 

ية المحتممة لبرنامج إيراف النووي، األنشطة المتعمقة بالتخصيب والماء الثقيؿ وتقديـ إيضاحات حوؿ األبعاد العسكر 
                    ً                                                                               واحتماؿ سعي إيراف سرا  لتطوير صاروخ مزود برأس نووي، وأضاؼ التقرير أف  إيراف بدأت بتركيب معدات قادرة 
عمى إنتاج الوقود النووي ومواد الرؤوس االنشطارية، في موقع جديد تحت األرض قرب مدينة " قـ" فيو منشأة 

                                     ً                                  راز مف أجيزة الطرد المركزي أكثر تطورا  مف التي كانت تستخدميا منذ سنوات.أبحاث وتطوير باستخداـ ط
3-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 

Report by the Director General of IAEA, GOV/2011/29 , op.cit, paragraphs, 40- 41. 
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مف بينيا ما يطمؽ عميو مولدات النيترونات التي تطمؽ سمسمة  لسبلح مف ىذا القبيؿ مف
                                                                               التفاعبلت النووية، واستطرد التقرير أف  ايراف ربما أعدت إلجراء تجارب نووية مف خبلؿ 

تقارير أقوى وأقسى ويعتبر ىاذ التقرير . 1اختبار أجيزة تفجير خاصة في ممر تحت األرض
ً              تفصيبل  حيث تضمف أدلوأكثرىا الوكالة  ة جديدة تشير فيما يبدو إلى جيود سرية المتبلؾ     

عمى  اإليرانيةمعمومات مفصمة حوؿ األنشطة النووية  إلىإضافة  ،قدرات لصنع أسمحة نووية
                                                                  وتضمف التقرير الئحة تفصيمية بما تعتقد الوكالة أن يا نشاطات إيرانية ، مدى السنوات السابقة

از صعؽ لمتفجير، إلى جانب اختبار متفجرات            ً                            تقـو بيا سرا ، ومف ىذه النشاطات تطوير جي
                                                                   وترى الوكالة الدولية أف  بعض نشاطات إيراف تنطبؽ فقط عمى بحوث تطوير  ،شديدة القوة

 أسمحة نووية، أو بمعنى آخر، ال يوجد تفسير  مقنع يبرر إليراف ما تقـو بو.
سعييا إلى  "سمطانية عمي أصغر"أما إيراف فقد نفت عمى لساف سفيرىا لدى الوكالة الدولية 

                       ً                                                             امتبلؾ أسمحة نووية معتبرا  أف  " تقرير الوكالة منحاز وغير ميني ولو دوافع سياسية"، كما 
سيحد مف اآلماؿ في استئناؼ الحوار مع طيراف بشأف )                                انتقدت روسيا التقرير قائمة إن و 

 .(أنشطتيا النووية ويستيدؼ إجياض فرص إيجاد حؿ دبموماسي
لخارجية الروسية في بياف " لدينا شكوؾ جدية بشأف مبرر الكشؼ عف محتويات وقالت وزارة ا

                            ً                                                  التقرير عمى نطاؽ واسع... خاصة  وأن و في ىذا التوقيت بالذات بدأت تموح فرص مؤكدة 
. ونقمت وكالة أنباء )نوفوستي( 2الستئناؼ الحوار بيف الوسطاء الدولييف الستة وطيراف"

                                                        لروسية أف  تقرير الوكالة الدولية ال يحتوي عمى أي معمومات الروسية عف بياف لمخارجية ا
ّ       ً                    ً        جديدة بؿ إن و "مجموعة مف الوقائع المعروفة التي حر فت عمدا  وأعطيت منحى سياسيا "، وقاؿ                                                  
                                                                                      ً  البياف إف  معدي التقرير "تبلعبوا بالوقائع لخمؽ انطباع بأف  لمبرنامج النووي اإليراني مكونا  

انب الروسي تمسكو بالتسوية السياسية الدبموماسية لقضايا المنطقة مف وأكد الج،       ً عسكريا "
 .3خبلؿ عممية سياسية سممية وحوار مف دوف أي تدخؿ خارجي

                                                           
1-IAEA , Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement and 

relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, 

Report by the Director General of IAEA, GOV/2011/65 , on 8 November 2011. 
 . 11/11/2511وكالة رويترز لؤلنباء ، بتاريخ  -2
 ،جريدة الرياض، وتعارض العقوبات عمى إيراف« تحريؼ الوقائع» ػموسكو تتيـ تقرير الوكالة الدولية ب -3

 .2511تشريف الثاني/نوفمبر  15، تاريخ 15844العدد
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 GOV/2011/69تبنى مجمس المحافظيف القرار  2511تشريف الثاني/نوفمبر  18وفي 
ونيسيا عف وامتنعت إند واإلكوادوروعارضو ممثبل كوبا  35   ً         عضوا  مف أصؿ  32بموافقة 

 العالقة المسائؿ" بشأف المتنامي قمقيا عف القرار ىذا في الدولية الوكالة وأعربتالتصويت، 
 عناصر الستبعاد التوضيح تتطمب التي المسائؿ فييا بما اإليراني النووي بالبرنامج الخاصة
 الدولي األمف مجمس بقرارات طيراف التزاـ ضرورة عمى القرار وأكد ".محتممة عسكرية
 إلى                   ً       الدبموماسية، وداعيا  إيراف لمتسوية الدائـ دعمو      ً     ، معربا  عف المحافظيف مجمس وتعميمات

 بالطابع الدولي المجتمع ثقة إعادة أجؿ مف مسبقة شروط ودوف بجدية المفاوضات بدء
 الطاقة استخداـ في المشروع لمحؽ مراعاة وذلؾ اإليراني، النووي لمبرنامج البحت السممي
كما طالب القرار مف  ،"النووية األسمحة انتشار عدـ التفاقية     ً وفقا   السممية راضلؤلغ الذرية

                                          ً                                             المدير العاـ لموكالة الدولية أف يدرج تقييما  حوؿ تنفيذ ىذا القرار في تقريره الذي سيقدمو 
 . 25121 لممجمس في آذار/مارس

اقة الذرية ألزمة الوكالة الدولية لمطوبعرض ىذا القرار نكوف قد انتيينا مف بحث إدارة 
البرنامج النووي اإليراني، وسننتقؿ في المبحث الثاني إلى عرض دور األطراؼ الدولية 

اإلشارة                                                                       األخرى في إدارة ىذه األزمة، إال أن و قبؿ الخوض في دور ىذه األطراؼ ال بد مف 
 إليو خبلؿ بحث إدارة الوكالة لمممؼ اإليراني كاآلتي:           تـ  التوصؿما أىـ إلى 
بحرفية  "محمد البرادعي"تعاممت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في عيد المدير العاـ السابؽ  -

مف  "البرادعي"ومينية كبيرة مع الممؼ النووي اإليراني رغـ الضغوط الكبيرة التي تعرض ليا 
حة قبؿ الواليات المتحدة وبعض الدوؿ الغربية إلعبلف انتياؾ إيراف لمعاىدة عدـ انتشار األسم

حالة  بفضؿ ىذه الحرفية استطاعت الوكالة حصر ، و ممفيا إلى مجمس األمف الدولي                النووية وا 
 جميع المواد النووية المعمنة في إيراف ولـ يتبيف وجود تحريؼ ليا نحو أنشطة محظورة .

تمؾ المتعمقة  استطاعت الوكالة حؿ العديد مف القضايا العالقة بينيا وبيف إيراف خاصة -
نتاج البولونيـو  P1,P2لطرد المركزي مف الطرازيف بأجيزة ا ، كما 215                                       والتموث باليورانيـو وا 

                                                           
1-Resolution GOV/2011/69 adopted by the IAEA Board of Governors on the 

Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of United 

Nations  Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran on 18 November 

2011. 
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بأنشطة نووية  المتصمةمع إيراف عمى خطة عمؿ لتسوية باقي القضايا العالقة            تـ  االتفاؽ 
                    ً          عتقد بأف  ليا أبعادا  عسكرية . ُ ي  
     ً         مختمفا  في عيد        ً ت منحى                                                           ما يمكف مبلحظتو أف  إدارة الوكالة الدولية ليذا الممؼ قد نح -

    ً       ً  توترا  ممحوظا  " حيث شيدت العبلقات بيف إيراف والوكالة يوكيا أمانوالمدير العاـ الحالي " 
خاصة  "البرادعي" لبعض ما توصمت إليو الوكالة في عيد  وتجاىمو الوكالة،  إدارة ومنذ تولي

أنشطة محظورة وىي فيما يتعمؽ بحصر جميع المواد النووية في إيراف وعدـ تحريفيا نحو 
                           في حيف تـ  تجاىميا في جميع  "البرادعي"الفقرة اليامة التي حرصت عمى ذكرىا أغمب تقارير 

 " .  أمانوتقارير "
. 
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 املبحث الثاني

 رى ـــدولية األخـــراف الـدور األط

 يف إدارة  امللف النووي اإليراني 

 

                                                                                    من يمقي نظره عمى الممف النووي اإليراني يجد أن  إدارتو موزعة بين عدة أطراف رئيسة تمعب 
                                                                                    دورا  أساسيا  في تطوراتو عمى المستويين الداخمي والدولي, وأىم ىذه األطراف ىي: الوكالة 

دولية لمطاقة الذرية, والواليات المتحدة األمريكية ومن خمفيا )إسرائيل(, واالتحاد األوروبي ال
وعمى وجو الخصوص دول الترويكا األوروبية ) فرنسا, بريطانيا, ألمانيا(, إضافة إلى روسيا 

 والصين المساندتين ليذا الممف منذ بدايتو.
ؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر بيذا والى جانب ىؤالء يوجد أطراف ثانوية يمكن أن ت

                                                                              الممف؛ إال أن  دورىا ال يتجاوز الخطوط العريضة التي يضعيا األطراف األساسيون, وىؤالء 
ىم: تركيا, الدول العربية, والدول األعضاء غير الدائمين في مجمس األمن ومجمس 

نامية ودول منظمة عدم                                                                  المحافظين التابع لموكالة الدولية لمطاقة الذرية خاصة  بعض الدول ال
                                                                  االنحياز التي غالبا  ما تدعم المواقف اإليرانية داخل ىذين المجمسين. 

ًًوبناًءًعلىًماًتقدمًسنحاولًأنًنسلطًالضوءًعلىً ًً ًًً ً ًً ًً ًً ًًً ًً ً ً ًً ًً ًًًًًً ًً ًً ًً ً ً ًً موقفًاالتحادًاألوروبيًودورهًفيًإدارةًًً
موقفًالوالياتًالمتحدةًًوًاًالمبحث,ذمنًىًالمطلبًاألولفيًًأزمةًالبرنامجًالنوويًاإليراني

ًًمريييةًوًاسراييلًمنًاأل ً ًً ًًًً ً  ًً ًً ًًًً المطلبًفيًموقفًروسياًوالصينًًوً,المطلبًالثانيىذهًاألزمةًفيًً
ًً ً,ًوأخيرًاًالثالث ًً ًً ً.منًاألزمةًفيًالمطلبًالرابعًمنوالموقفًالترييًًً
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 املطلب األول 

 موقف االحتاد األوروبي ودوره 

 يف إدارة أزمة الربنامج النووي اإليراني 

 

عممت أوروبا بعد انتياء الحرب الباردة عمى استعادة نفوذىا السابق في الشرق األوسط، لذلك 
فكرة إنشاء بنك أوروبي بالشرق األوسط ليساىم في تنمية العالقات  4991طرحت عام 
                                                          ً                 ألوروبية مع دول ىذه المنطقة؛ إال أن  ىذه الفكرة لم تنفذ مطمقا ، ولم تفض  أغمب االقتصادية ا

المساعي األوروبية لمحصول عمى نصيب في إدارة الشرق األوسط نتيجة الييمنة األمريكية 
                                                                                    عمى أغمب األنظمة السياسية في المنطقة، ويبدو أن  الدولة المستقمة الوحيدة التي يمكن أن 

عمى الساحة السياسية  محمد خاتمي" "                       ً           األوروبيون ىي إيران، خاصة  أن  ظيور  يعتمد عمييا
جراءه العديد من اإلصالحات في السياسة الخارجية اإليرانية من 4991اإليرانية في عام                                                               ، وا 

بينيا مشروع حوار الحضارات الذي قوبل بترحاب كبير من جانب الدول األوروبية، وتحول 
                      إلى حوار بن اء، وكانت  4991نت أوروبا قد بدأتو مع إيران منذ عام الحوار النقدي الذي كا

لعدد من الدول األوروبية وتوقيعو عدد من االتفاقيات الميمة مع الشركات  خاتمي"زيارة "
الفرنسية المخالفة لممقاطعة األمريكية ليو دليل عمى حرارة العالقات الثنائية؛ لذلك عممت 

                                 ً                   ي الشرق األوسط من خالل تبنييا أحيانا  سياسات منفصمة عن أوروبا عمى تقوية نفوذىا ف
 السياسات األمريكية في المنطقة وعمى وجو التحديد تجاه إيران.

روبي                                               ً          ً                        وألوروبا مصالح عديدة مع إيران ينعكس تأثيرىا سمبا  أو إيجابا  عمى كيفية التعامل األو 
                           ً   تعمق بالعالقات التجارية عموما ، : ياألولعمى ثالثة مستويات:  مع القضايا المتعمقة بإيران

ً    : يتعمق بقطاع الطاقة حاليا  ومستقبال ، والثانيو : يمثل البعد االستراتيجي المستقبمي الثالث                         ً        
                                                       ً                                 لعالقة أوروبا بالمنطقة اإلقميمية التي تمعب إيران فييا دورا  تزداد أىميتو بوضوح، فعمى الرغم 

قوبات الغربية، عمى توسيع نطاق من حرص إيران في السنوات الماضية وتحت ضغوط الع
                                                  ً                                عالقاتيا الخارجية، التجارية واالقتصادية، لتشمل بمدانا  ومناطق أخرى، فقد بقيت لمعالقات 

% 14حيث يذىب ان بأىميتيا بالمنظور اإليراني،                                         التجارية األوروبية اإليرانية مكانة ال ي ستي
المائة من الواردات اإليرانية أوروبية  في 63                 أوروبية، كما أن   من الصادرات اإليرانية إلى دول

مميار دوالر، إلى جانب ذلك تحتل إيران  63 بينيما المصدر، وتبمغ قيمة التبادل التجاري
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أىمية خاصة عمى صعيد تحقيق ىدف أوروبي أساسي، وىو تنويع مصادر الطاقة من النفط 
                            وروبية، وىذا ما يؤك د أىمية الخام والغاز الطبيعي، وتأمين خطوط أنابيب نقميا إلى الدول األ

العالقات المستقبمية مع إيران، فتكرار أزمة استيراد النفط والغاز من االتحاد الروسي دفع 
االتحاد األوروبي إلى تعزيز جيوده لتحقيق اليدف المذكور، إضافة إلى االعتقاد األوروبي 

 .4بأىمية دور إيران في االستقرار في منطقة الشرق األوسط
            ً           اإليرانية خاصة  بعد بروز  -الذي يغمب عمى العالقات األمريكية  تغمت أوروبا التوتروقد اس

، األمر الذي جعل االتحاد 1قضية البرنامج النووي اإليراني لتقوية عالقاتيا مع طيران
            ً                                                                 األوروبي واحدا  من ثالثة العبين في المعادلة النووية اإليرانية، كما عممت إيران عمى 

حقيق با والدور الذي يمكن أن تمعبو في مواجية الضغوط األمريكية لتو رة أور االستفادة من قد
                                                          النووي، إال أن  المواقف األوروبية تجاه إيران اتصفت بالتذبذب  أىدافيا ومصالحيا في المجال

المرحلة  والتأرجح بشكل كبير، وقطعت مرحمتين في التعاطي مع األنشطة النووية اإليرانية،
يران في عقد التسعينيات ت تأثير: كانت تحاألولى من القرن                                                عالقات االتحاد األوروبي وا 

، حيث كانت لدى األوروبيين حساسية تجاه األنشطة النووية اإليرانية لكنيم كانوا العشرين
             ً      ً                         ً                                         يعتبرونيا أمرا  عاديا ، وكان السبب في ذلك ناجما  في الغالب عن التقارير التي كانت تقدميا 

 اقة الذرية، ولم يكن األوروبيون قد وقعوا تحت تأثير األمريكيين.الوكالة الدولية لمط
معراق، لالغزو األمريكي و  1441أيمول/سبتمبر  44: فقد بدأت بعد أحداث المرحلة الثانيةأما 

وفي ىذه المرحمة ازدادت حساسية أوروبا تجاه األنشطة النووية اإليرانية نتيجة تأثرىا 
ة قادة مجموعة الثماني الصناعية التي عقدت في فرنسا في بالمواقف األمريكية، وكانت قم

نقطة البداية لمواقف أوروبية جديدة، فأعضاء مجموعة  1446األول من حزيران/ يونيو 
                                                                                     الثماني توصموا إلى قناعة بأن  معاىدة حظر االنتشار النووي لم تعد كافية بالنسبة لمبرامج 

                                                           
، 1مركز الجزيرة لمدراسات، مآل العقوبات عمى إيران ومواقف الدول المؤثرة والمحيطة، سمسمة التقارير المعمقة  -4

بمركز الجزيرة لمدراسات، وتولى  أعدت ىذه الورقة بإشراف قسم البحوث والدراسات، 1444الدوحة، أيار/مايو 
عمى مساىمة )عمي باكير، نورىان الشيخ، عزت شحرور، محمد نور  واعتمدت الورقة تقرير شفيق شقير.تحرير ال

 الدين، عبد الجميل المرىون، ونبيل شبيب(.
مواقف االتحاد األوروبي والواليات المتحدة حيال الممف النووي اإليراني،  ،، مصطفى قاسميمحمد عمي صبري -1

 .1443أيمول/سبتمبر  –آب/أغسطس  ،113و 113ان مجمة مختارات إيرانية، العدد
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عمى إيران، وفي نياية القمة أعمن قادة الثماني  النووية اإليرانية، ويجب ممارسة ضغط أكبر
إضافة إلى المحادثات التي أجراىا الرئيس  ،عن قمقيم البالغ من األنشطة النووية اإليرانية

مع الزعماء األوروبيين خالل زيارتو لمدول األوروبية في  "جورج بوش"األمريكي 
من المحاور األساسية، وكان ليا                                   ً جعمت الموضوع النووي اإليراني واحدا   1446حزيران/يونيو 

 .4اإليرانيأثر بالغ في تغيير نظرة األوروبيين تجاه الممف النووي 
 41وعمى أثر البيان الذي أصدره مجمس المحافظين التابعة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية في 

              بتاريخ الدولية عمى خمفية التقرير الذي قدمو المدير العام لموكالة 1446حزيران/يونيو 
والذي أشار إلى انتياك إيران  حول التحقيقات الجارية في إيران، 1446حزيران/يونيو  3

وفشميا بالوفاء بالتزاماتيا المتوجبة عمييا بموجب اتفاقية 1لمعاىدة عدم انتشار األسمحة النووية
لتمك المواد، والتصريح  الضمانات في ما يختص بالتبميغ عن المواد النووية، والمعالجة القابمة

، زاد من الشكوك 6                                                                    عن المنشآت التي تم  تخزين تمك المواد ومعالجتيا فييا في الوقت المناسب
األوروبية حيال البرنامج النووي اإليراني، حيث تزايدت الضغوط األوروبية عمى إيران بعد ىذا 

االتحاد األوروبي في التقرير بشكل غير مسبوق، وطالب وزراء خارجية الدول األعضاء في 
إيران بأن توقع عمى البروتوكول اإلضافي بال قيد  1446حزيران/يونيو 43بيان أصدروه في 

                                            ) بما أن  المساعي الدبموماسية لم تؤثر، وأن   أو شرط، وكانت لغة البيان تيديدية وجاء فيو:
 ضد طيران(. المفتشين عاجزون عن القيام بمياميم فمن الممكن اتخاذ إجراءات إجبارية

                                                         أك د وزراء خارجية الدول األعضاء باالتحاد األوروبي مرة ثانية  1446تموز/يوليو  14وفي 
عمى ضرورة منح الوكالة الدولية إشراف واسع النطاق عمى األنشطة النووية اإليرانية، كما 

مى إلى طيران لمضغط ع خافيير سوالنا"و" السابق وزير خارجية بريطانيا "جاك سترو"غادر 
                                                               في مؤتمر صحفي: ) إذا لم توقع إيران عمى البروتوكول اإلضافي، فإن   سوالنا" " إيران، وقال

وبعد صدور قرار مجمس  .يران وبالنسبة لالتحاد األوروبي(             ً     ً           ىذا سيكون أمرا  سيئا  بالنسبة إل
ي الذي اتيم إيران بالفشل ف 1446أيمول/سبتمبر  41المحافظين التابع لموكالة الدولية في 

                                                           
 .، مرجع سبق ذكره، مصطفى قاسميمحمد عمي صبري -4

2 -The Agency has been applying safeguards at a range of facilities in Iran since the 

mid-1970s pursuant to its Safeguards Agreement. 
3 -The Safeguards Agreement, reproduced in document INFCIRC/214, entered into 

force on 15 May 1974. 
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تقديم المعمومات الالزمة عن أنشطتيا ومنشآتيا النووية، وطالبيا بتوسيع التعاون مع الوكالة 
وجدت  1446الدولية في ىذه المجاالت في غضون موعد أقصاه نياية تشرين األول/أكتوبر 

بريطانيا، ألمانيا( التي عرفت بدول )الترويكا األوروبية(  ،الدول األوروبية الثالث )فرنسا
ة مالئمة لمتدخل الفاعل في األزمة، والحؤول دون نقل الممف النووي اإليراني إلى مجمس فرص

األمن؛ لذلك نشطت ىذه الدول في إجراء اتصاالت مع إيران إليجاد مخرج من الطريق 
المسدود الذي وصمت إليو األزمة؛ ال سيما من حيث تمكين إيران من الحصول عمى صيغة 

                    ً  ، وىو ما لم يكن ممكنا  ح ليا قبول شروط الوكالة الدوليةالوطنية وتتيمشرفة تحفظ ليا كرامتيا 
من دون الوصول إلى صفقة متكاممة في ىذا الصدد مع طرف مقبول في األزمة، األمر الذي 

 .4كان ينطبق فقط عمى الجانب األوروبي
درة االتحاد األوروبي                                                         ً        ً       ويمكن القول إن  قبول إيران لممبادرة األوروبية لم يكن رىانا  إيرانيا  عمى ق

                                                                 ً                  عمى وقف الضغوط األمريكية أو تغيير الموقف األمريكي بقدر ما كان إثباتا  أمام دول العالم 
                                                                     ً               في قبول إيران بالوساطة الدولية في التعامل مع األزمة، وعدم ظيورىا داخميا  بمظير من قدم 

ً  التنازالت أو تراجع أمام الضغوط األمريكية؛ فضال   عمى العالقات  ضرورة الحفاظ عن                                          
                            ً       ً                                    األوروبية رغم أن يا تشيد توترا  ممحوظا  عمى صعيد ممفين آخرين، ىما: اإلرىاب  -اإليرانية 

الضرورات االقتصادية وعدم خسارة االنفتاح اإليراني عمى العالم في                    وحقوق اإلنسان، ألن  
 .  1السنوات األخيرة يجبر إيران عمى االرتباط مع الدول الغربية

                                                                         أن  جوىر الموقف األوروبي في األزمة النووية اإليرانية يقوم عمى أن و فيما بين والحقيقة 
             ً                                                 ) الرافض تماما  لالتيام بوجود مكون عسكري سري في برنامجو النووي(  الموقفين اإليراني:

                                                                         ً       واألمريكي ) الداعي إلى نقل الممف النووي اإليراني إلى مجمس األمن الدولي تمييدا  لفرض 
                                                                       ة عمى إيران( فإن  من الممكن أن تكون ىناك مساحة التقاء تتيح إقناع إيران عقوبات دولي

بالتخمي عن العناصر المثيرة لمقمق في برنامجيا النووي، وعمى وجو الخصوص عمميات 
                                "الترغيب والترىيب"، وعميو فإن و  العصا والجزرة"، أو تخصيب اليورانيوم عبر تطبيق سياسة "

لبروتوكول اإلضافي لموكالة الدولية وتوقفيا الكامل عن عمميات ايع عمى إذا قامت إيران بالتوق
                                                           

مرجع  ،، البرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "أحمد إبراىيم محمود -4
 .141 – 143ص  ،سبق ذكره

 .161رياض الراوي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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                                                                                 تخصيب اليورانيوم، فإن يا تستطيع الحصول عمى مكاسب سياسية وتجارية وتكنولوجية ىامة، 
أبرزىا: التزام الدول األوروبية الثالث بتزويد إيران بتكنولوجيا نووية متطورة لالستخدامات 

                               ً     ً                      صيغة يستطيع كل طرف أن يحقق جانبا  ىاما  من أىدافو، وأن يخرج ووفق ىذه ال ،المدنية
ببعض المكاسب من األزمة بما يتيح لو الحصول عمى القبول الداخمي ألي اتفاق بشأن إنياء 
                                                                               األزمة، أم ا اذا رفضت إيران ىذه الصفقة فإن  الدول األوروبية سوف تنضم إلى الواليات 

األمن، بما  تعجيل بنقل الممف النووي اإليراني إلى مجمسالمتحدة في موقفيا الداعي إلى ال
 يعنيو ذلك من فرض عقوبات دولية عمى إيران.

                                                                                           والواقع أن  األوروبيين كانوا متباينين في مواقفيم تجاه الممف النووي اإليراني، فمن ناحية كانوا 
تاحة  المزيد من                                                                     يريدون ممارسة ضغط متوازن عمى إيران لتوقيع البروتوكول اإلضافي وا 

ضفاء الشفافية عمى البرنامج النووي اإليراني، ومن ناحية أخرى لم يكونوا                                                                                        اإلشراف لموكالة وا 
                                                                               يريدون أن ي حال ممف إيران إلى مجمس األمن؛ بل كانوا يرغبون في أن يكون ليم دور في 
ة قضية ىامة وحساسة مثل الممف النووي اإليراني، وذلك بعد أن استحوذت الواليات المتحد

ً      ً                      ً                         عمى الممف العراقي كامال  بداية  من قرار الغزو، ومرورا  بتجاىل مجمس األمن الدول                       
األعضاء فيو، ونياية بالمميارات التي حازت عمييا الشركات األمريكية في عقود إعادة إعمار 

                                                                   العتقاد االتحاد األوروبي فإن  خروج الممف من الوكالة الدولية يشبو خروج   ً ا  العراق، وطبق
"، وبداية التوجو األحادي لمجانب األمريكي إلكمال اإلدارة األوروبية " ضوع من تحتلمو ا

ً                             مشروع الشرق األوسط الجديد، وكان تشدد األوروبيين دليال  عمى تقارب وجيات نظر االتحاد                                                   
األوروبي والواليات المتحدة األمريكية من جية، ومن جية أخرى كانت معارضة االتحاد 

ً                  لممف النووي اإليراني إلى مجمس األمن دليال  عمى حدوث خالف في األوروبي إلحالة ا                                      
أنفسيم، فبريطانيا  وجيات النظر بين األوروبيين والواليات المتحدة من جية، وبين األوروبيين

كانت تدعم وتؤيد الموقف األمريكي الذي يدعو إلى الوقف الكامل ألنشطة إيران المتعمقة 
نتاج الو                                                            قود النووي، كما تتبن ى بريطانيا الموقف األمريكي القائم عمى                               بتخصيب اليورانيوم وا 

التعامل مع الممف النووي اإليراني ضمن ممفات أخرى، مثل: موقف إيران من عممية السالم 
األوضاع في العراق ولبنان كحزمة واحدة ال تنفصل  لشرق األوسط، واإلرىاب، واستقرارفي ا
                                                                        عنوان كبير ىو الممف النووي اإليراني؛ ومما ال شك فيو أن  التعامل مع كل تمك  تحت

الممفات دفعة واحدة وربطيا ببعضيا يسيل خمط األوراق، ويزيد من الضغوط عمى إيران من 
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كافة االتجاىات، أما الموقف الفرنسي فكان يتسم بنوع من االستقاللية عن الموقف األمريكي، 
إيران بالحد األدنى من التكنولوجيا النووية بالقدر الذي ال يتيح ليا امتالك  ويميل إلى احتفاظ

أسمحة نووية، مع وجود رقابة دائمة عمى المنشآت النووية اإليرانية من قبل الوكالة الدولية 
الذرية، أما الموقف األلماني فكان يقف في نقطة وسط بين تبعية بريطانيا لمواليات  لمطاقة

                ً                                                        قاللية فرنسا، آخذا  بعين االعتبار عقود العمل واالستثمارات األلمانية في إيران المتحدة واست
 .4                            ً                                 التي تحتل مرتبة متقدمة عالميا  في احتياطي النفط والغاز الطبيعي

قد  1446تشرين األول/أكتوبر 14وكان إعالن إيران التوقيع عمى البروتوكول اإلضافي في 
                      ً                           ما مع أن يم واصموا جزءا  من نقدىم لمبرامج النووية جعل المواقف األوروبية مرنة إلى حد 

 41                                                                   ً     اإليرانية، حيث أصدر وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بيانا  في 
رحبوا فيو بقيام إيران بتوقيع البروتوكول اإلضافي، وتعميق  1446تشرين الثاني/نوفمبر 

با و تحاد األوروبي، وىذا األمر جعل أور                                ً           أنشطة التخصيب، واعتبروا ذلك نصرا  لسياسة اال
          ً                                                                          أكثر تصميما  من ذي قبل عمى أن  "استراتيجية الضغط المتوازن" و" الدبموماسية" من الممكن 
أن تحل القضية النووية اإليرانية، األمر الذي دفعيم في جمسة مجمس المحافظين المنعقدة في 

                   ألن يم اعتبروا قيام  نة بشأن إيران،دار بيان أكثر مرو إلى إص 1446تشرين الثاني/نوفمبر 
طيران بتوقيع البروتوكول اإلضافي وتعميق أنشطة التخصيب بشكل طوعي خطوة أولى نحو 

غالق ممفيا النووي حل القضية اإليرانية، ووعدوا إيران  .                                                     بتقديم مزايا ومساعدات تقنية نووية وا 
                           وأن  الطريق الذين سمكوه ىم  ،                            ً يين أن  الوضع الراىن إيجابيا  إلى جانب ذلك رأى األوروب

                              ً                                                      والوكالة بشأن إيران سيؤتي ثمارا  إيجابية، ومع أن و يتحرك بشكل غير كامل؛ لكنو أفضل من 
                                                                         أن ي حال الممف إلى مجمس األمن الذي قد يترتب عميو عواقب غير معروفة؛ إال أن  

ة ممف إيران إلى مجمس المفاوضات التي قادتيا دول الترويكا األوروبية لم تفمح في منع إحال
 .1443األمن في شباط/فبراير 

منع  إلى تحقيق عدة أىداف أبرزىا: وقد سعى االتحاد األوروبي من وراء محادثاتو مع إيران
األنشطة النووية اإليرانية من الوصول إلى درجة إنتاج األسمحة النووية عن طريق أخذ 

                                    ً  ثمو مثل الواليات المتحدة لن يسمح مطمقا  ضمانات مادية قابمة لمتحقق، فاالتحاد األوروبي م

                                                           
 .433-431مرجع سبق ذكره، ص ، دنان حسين أبو ناصرع -4
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                   ً      ً                                                           بأن تمتمك إيران سالحا  نوويا  ألن  قمق أوروبا األمني من إيران النووية ىو أكثر من الواليات 
                                                                             المتحدة؛ ألن و عمى المدى البعيد ومع احتمال دخول تركيا في عضوية االتحاد األوروبي 

سعي األوروبيين إلى الحفاظ عمى دور أوروبا ستكون إيران النووية جارة ألوروبا، إضافة إلى 
المؤثر في منطقة الخميج، ومنع تفاقم األزمة وتحوليا إلى حرب في المنطقة كل ىذا من شأنو 

               إذ إن  المصالح  نفوذ األمريكي عمى مصادر الطاقة،تيميش الدور األوروبي، وزيادة ال
ن يمنع االتحاد األوروبي نشوب صراع االقتصادية والسياسية واالستراتيجية األوروبية تتطمب أ

مستوياتو، إضافة إلى سعي  عسكري آخر يجعل تأثير أوروبا في المنطقة يصل إلى أدنى
االتحاد األوروبي إلى كسب ثقة إيران وتعاونيا كشريك إقميمي قوي والعب ىام في المنطقة، 

سياسية  –مة أمنية ؤدي إلى تقوية الدور األوروبي من خالل قدرتو عمى إدارة أز يوره وبد
 كاألزمة اإليرانية بشكل سممي وبدون استخدام القوة.

ورغم المشاركة األوروبية في استصدار قرارات مجمس األمن الدولي المتضمنة عقوبات 
                                                                                     اقتصادية عمى إيران؛ إال أن  االتحاد األوروبي والدول األعضاء الرئيسة فيو؛ السيما: بريطانيا 

يركزن عمى طريق المفاوضات مع إيران،  1441ي بقين حتى عام وفرنسا وألمانيا الموات
ر عبر مجمسوتتجنب إضافة المزيد من العقوبات عمى                            األمن؛ إال أن يا تجاوبت بعد                   ما تقر 

: حظر تأشيرات اءات أوروبية مشتركة إضافية، مثل                      األمريكية، فات خذت إجر  ذلك مع المطالب
لييئة الطاقة النووية اإليرانية  األسبقن ) كالرئيس السفر عمى عدد من المسؤولين اإليرانيي

، ووزير الدفاع محمد علي جعفري" ، ورئيس الحرس الثوري اإليراني "غالم رضا آغا زاده""
( وانفردت بريطانيا باتخاذ إجراءات إضافية؛ السيما عمى الصعيد مصطفى نجار" السابق "

العقوبات التي استيدفت مصارف مالية، المالي، فشاركت الواليات المتحدة األمريكية في 
 .4، وشركات أخرى، أبرزىا: شركة الخطوط الجوية اإليرانية"ممت" أبرزىا: مصرف 

قرر وزراء خارجية االتحاد األوروبي فرض عقوبات جديدة  1444حزيران/يونيو  41وفي 
 ، واستيدفت العقوبات4919/1444عمى إيران، أي بعد أسبوع واحد من صدور القرار 

                                          ً                                     األوروبية قطاعات رئيسة لالقتصاد اإليراني خصوصا  تجارة المواد ذات االستخدام المزدوج، 
والجوي، وكذلك منع استثمارات  وقطاع النقل اإليراني البحري وقطاعات البنوك والتأمين،

                                                           

 .مرجع سبق ذكرهمآل العقوبات عمى إيران ومواقف الدول المؤثرة والمحيطة،  لمدراسات،مركز الجزيرة  -4
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في صناعة المستخدمة جديدة في إيران، أو تقديم المساعدات التقنية، ونقل التكنولوجيا 
رغم اختالف الرؤى بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي و  .فط والغاز الطبيعيوتكرير الن

                                                                                    حول ما إذا كانت إيران تقوم بتطوير برامج نووية أو أن يا تسعى نحو خيار نووي سممي فقط، 
                                                                                     فإن  ىناك العديد من نقاط االتفاق تجمع بينيم، أولى ىذه النقاط يتمثل في أن  امتالك إيران 

ثار وخيمة عمى االستقرار في الشرق األوسط ومستقبل نظام منع آالنووي سيكون لو  لمسالح
                                                                                 االنتشار؛ لذلك فإن  اتفاق الطرفين عمى إقناع إيران باإلقالع عن قدراتيا الخاصة بإنتاج 

عن دوافع إيران، سواء أكانت لمحصول  ة لالنتشار شيء ضروري؛ بغض النظرالمواد القابم
عطائيا خيارا  نوويا  في المستقبل أم بيدف إنتاج أسمحة نووية في عمى وقود لمفاعالت                  ً      ً                                           يا وا 

                                                                                أقرب وقت ممكن، ويرى األمريكيون واألوروبيون أن  الدولة التي لدييا القدرة عمى تخصيب 
اليورانيوم أو إنتاج البموتونيوم أصبحت عمى مقربة من إنتاج السالح النووي، حيث يمكن ألي 

ع االنتشار في أي وقت االنسحاب من معاىدة منع االنتشار، وطرد دولة عازمة عمى خرق من
 .4المفتشين ومواصمة تحويل المواد النووية إلى قنابل، كما حصل مع كوريا الشمالية

زمة النووية اإليرانية واحدة من نماذج قميمة عمى فاعمية وحيوية لقد شكمت اإلدارة األوروبية لأل
زمات الدولية واإلقميمية، وكانت واحدة من حاالت نجاح قميمة الدبموماسية األوروبية إزاء األ

                     ً                                                           ليذه الدبموماسية بعيدا  عن الواليات المتحدة، وقد استفادت دول الترويكا األوروبية من 
عناصر محددة كانت تتيح ليا مساحة أكبر من الحركة في األزمة اإليرانية، ويأتي في 

                                               ران واالتحاد األوروبي، كما أن  طبيعة األزمة ذاتيا مقدمتيا متانة العالقات التجارية بين إي
أتاحت لدول الترويكا األوروبية أن تقوم بدور متميز يصعب عمى أي طرف دولي آخر القيام 
       بو، وذلك بحكم امتالكيا لقنوات االتصال والعالقات الجيدة مع طرفي األزمة الرئيسيين 

ن ما (، ولم يكن الواليات المتحدة، إيران)                                                       الدور األوروبي ىنا مجرد وسيط بين ىذين الطرفين، وا 
ً       ً                                                             كان طرفا  فاعال  وقادرا  عمى القيام بمبادرات وتحركات مستقمة نابعة من تقييمو الخاص لأل زمة        ً     

 .1وسبل تسويتيا

                                                           
1-Robert J. Einhorn, A Transatlantic Strategy on Iran's Nuclear Programm, The 

Washington Quarterly, Vol. 27,No.4, Autumn 2004, p 24 – 25.  
مرجع  ،البرنامج النووي اإليراني " آفاق األزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "أحمد إبراىيم محمود،  -1

 .143-143ص ، سبق ذكره
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                                                                                   إن  تقييم الدور األوروبي في األزمة النووية اإليرانية يشير إلى أن  ىذا الدور كان ركيزة 
                                                            والبحث عن تسوية ليا؛ إال أن  العائق الرئيس الذي منع نجاحو في  تيدئة األزمة يمحورية ف

تسوية األزمة النووية يتمثل في تباعد المواقف بين أطراف األزمة بشأن مسالة تخصيب 
اليورانيوم ودورة الوقود النووي، األمر الذي حال دون إقرار المبادرات التي تقدمت بيا الدول 

ار واحد ىو                                                                فة إلى إن  انعدام ثقة إيران في وعود الدول الغربية جعميا أمام خياألوروبية؛ إضا
النووية، ويقف إلى جانب إيران في ذلك العديد من الدول األطراف في  االستمرار في أنشطتيا

                       ً                               ألن  ىذه الدول تدرك تماما  بأن  ما يتم تطبيقو اليوم عمى معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية؛ 
                ً                                                            ن سيطبق عمييا غدا  بيدف استمرار احتكار دول محددة إلنتاج المواد والسمع النووية إيرا

 .  4                                   ً                   والوقود النووي، ومن ثم  تسويقيا وفقا  لمصالحيا السياسية
                                                                                من خالل ما تقدم يمكن القول: إن  موقف االتحاد األوروبي من البرنامج النووي اإليراني ال 

مريكي في ضرورة إنياء ىذه األزمة من خالل إيقاف عن الموقف األ –في جوىره  –يختمف 
كافة األنشطة النووية اإليرانية، وعدم وصول التكنولوجيا النووية اإليرانية إلى مرحمة القدرة 
الفنية عمى إنتاج أسمحة نووية، وربما اتخذت الواليات المتحدة من التدخل األوروبي في 

ً                 األزمة اإليرانية سبيال  لتفادي المواجية  ران في ىذه المرحمة ألسباب تتعمقالعسكرية مع إي                   
بوضع قواتيا العسكرية في العراق وأفغانستان، ولمدور الذي يمكن أن تمعبو إيران بمجريات 

                      إن  اإلنجاز الميم الذي األحداث عمى المشروع السياسي األمريكي في ىذين البمدين؛ غير 
بشكل  ةوروبي يتمثل باعتراف الدول األوروبيحققتو إيران من خالل مفاوضاتيا مع االتحاد األ

الدولي، عمى أن يقتصر ذلك في             ً                   د أصبحت عضوا  في المجتمع النووي                 رسمي بأن  إيران ق
المدى المنظور عمى االستعمال السممي لمذرة، وىو أمر لم ترتاح لو واشنطن، فيما تذىب تل 

نامج النووي اإليراني بصورة                     ً                                  أبيب إلى رفض ذلك كميا ، والتمسك بالدعوة لمتخمص من البر 
 .1جذرية وكاممة

 

 

                                                           
 . 431عدنان حسين أبو ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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 املطلب الثاني

 موقف الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل

 من الربنامج النووي اإليراني

 

يعتبر الموقؼ األمريكي المناىض لتطور البرنامج النووي اإليراني باتجاه تصنيع السالح 
 0220           ً                                                              النووي نابعا  مف االستراتيجية النووية لمواليات المتحدة, حيث وضعت واشنطف عاـ 

دة مف الدوؿ التي يمكف استخداـ السالح النووي التكتيكي مف الجيؿ الجديد ضدىا, إيراف كواح
وذلؾ في إطار مشروع إعادة النظر في الترسانة النووية الذي قدمو وزير الدفاع األمريكي 

ووية األمريكية بصيغة " والذي دعا إلى إعادة إطالؽ الترسانة الندونالد رامسفيمداألسبؽ " 
 .استراتيجية

    ً                          خطارا  متعددة ذات مصادر متنوعة أالواليات المتحدة باتت تواجو                       حسب ىذه الوثيقة فإف  وب
المتوافرة ال تحوي أسمحة دقيقة بالشكؿ  الترسانة                         فقد اعتبر البنتاغوف أف   ,ليست كميا متوقعة

واستعرضت                       ً                  ما ذات قدرة محدودة جدا  عمى اختراؽ األرض.                        ً      الكافي, بؿ أسمحة قوية جدا  إن  
و ليس لألسمحة التقميدية قوة                                     ىدؼ تحت األرض حوؿ العالـ, اعتبرت أن   0022ثيقة الو 

 .0اختراؽ كافية لتدميرىا
                                                                                  وتجدر اإلشارة إلى أف  إسرائيؿ مارست ذات االستراتيجية )الردع النووي( ضد دوؿ المنطقة, 

فذ السالح الجوي                                                                       إضافة إلى أن يا تعتبر الذراع العسكري لمواليات المتحدة في المنطقة, حيث ن
تعتبرىا إسرائيؿ والواليات المتحدة معادية ليما ضد أىداؼ  عدوانيةاإلسرائيمي عدة عمميات 

 .في العراؽ وسورية ومصر وتونس والسوداف ولبناف وغيرىا
في ىذا المطمب الموقف األمريكي من البرنامج النووي اإليراني في الفرع  سنعالجلذلك 
 ائيمي في الفرع الثاني. , والموقف اإلسر منو األول

 
 
 

                                                           
1-Nuclear posture review (excerpts),Submitted to Congress on 31December 2001,by 

Donald h. Rumsfeld Secretary of Defense, 8 January 2002 . 
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 األولالفرع 

 الربنامج النووي اإليراني جتاه املوقف األمريكي

  

 

   ً                                                                           بدءا  وقبؿ الدخوؿ في تفاصيؿ الموقؼ األمريكي تجاه البرنامج النووي اإليراني البد مف 
 0220أيموؿ/سبتمبر  00بعد أحداث ة التي تتبعيا الواليات المتحدة اإلشارة إلى االستراتيجي

  ً                                                                              اصة , وتبنييا ما يسمى بالحرب عمى اإلرىاب أو "الحرب االستباقية" التي تـ  اإلعالف عنيا خ
عندما تحدث الرئيس األمريكي  0220بوصفيا استراتيجية أمريكية رسمية في حزيراف/يونيو 

ّ                                             عف تحو ؿ بالده إلى شف حرب وقائية أو استباقية ضد دوؿ  "جورج دبميو بوش"السابؽ       
                                                   ً              أو تمولو أو تغض الطرؼ عنو, وضد الدوؿ التي تطور حاليا , أو قد تفكر ترعى اإلرىاب, 

ً       في أف تطور مستقبال  أسمحة  .دمار شامؿ كيميائية أو بيولوجية                 
                                                    ُ                                   والحقيقة أف  ىذه االستراتيجية ليست وليدة المحظة التي أ عمنت فييا؛ بؿ بدأ التخطيط ليا منذ 

د صقور واشنطف العـز عمى تغيير مسار عندما عق العشريفبداية التسعينيات مف القرف 
السياسة الخارجية األمريكية, بحيث يتسنى ليـ الييمنة عمى العالـ بعد انتياء الحرب الباردة, 

               ً                        " بامتالكيا تفوقا  ال يمكف تحديو في مجاالت يات المتحدة " لحظة أحادية القطبوبموغ الوال
     ً                                    مدعوما  بأكبر اقتصاد قومي في العالـ ونفوذ  األسمحة النووية والتقميدية والتكنولوجيا العسكرية

                                                        , وفحوى ىذه االستراتيجية ىو أف  الواليات المتحدة سوؼ تحكـ 0عالمي في ميداف االتصاالت
 .                              ً تحدي ىيمنتيا قبؿ أف يصبح تحديا  العالـ بالقوة إلى أجؿ غير مسمى وتدمير أي احتماؿ ل

         ً  شيدت تغيرا   0220أيموؿ/سبتمبر  00اث                                ف  االستراتيجية األمريكية بعد أحدإويمكف القوؿ 
ّ               ً                          جوىريا  في مرتكزاتيا األساسية, وىذا التحو ؿ لـ يعد منطمقا  مف قاعدة الدفاع عف األمف                                   ً     
ن ما ييدؼ لمحفاظ عمى األمف الدولي بشكؿ عاـ بذريعة أف                                                                                    القومي األمريكي بشكؿ خاص, وا 

ييمف عمى النظاـ السياسي الدولي, الواليات المتحدة ىي القوة العظمى الوحيدة التي باتت ت
ويأتي ىذا التحوؿ في ظؿ العديد مف المتغيرات التي شيدتيا مرحمة ما بعد انتياء الحرب 

لردع الباردة, منيا: غياب العدو الذي ترافؽ وجوده مع تبني الواليات المتحدة الستراتيجية ا
النووية الشاممة, وظيور  (, وما ينتج عنو مف زواؿ المواجيةالنووي )االتحاد السوفييتي

اإلرىاب بوصفو العدو الجديد الذي يختمؼ في مواصفاتو وأىدافو وقدراتو وتخطيطو بصورة 
                                                           

 .022, ص مرجع سبؽ ذكرهرياض الراوي,  -0
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                                                                          جمية عف العدو السابؽ, حيث تـ  ربط ىذا العدو الجديد بما بات يعرؼ باألصولييف 
عداد قوائـ                             ً                                           اإلسالمييف, واعتبار اإلسالـ مغذيا  لمحركات والتنظيمات اإلسالمية المتشددة, وا  

بالتنظيمات اإلرىابية تحتوي عمى الكثير مف ىذه الحركات التي تتبنى خيار مقاومة االحتالؿ 
الصييوني, وىذه الحركات تستمد الدعـ عمى ما يبدو مف دوؿ ترفض الوجود اإلسرائيمي عمى 

في  أرض فمسطيف, ومنيا إيراف األمر الذي أعطى اإلدارة األمريكية التي يقودىا المحافظوف
" إلى إدراج إيراف ضمف الئحة الدوؿ التي ترعى جورج دبميو بوشعيد الرئيس السابؽ "

اإلرىاب, كما ربطت الواليات المتحدة بيف اإلرىاب وامتالؾ السالح النووي مف قبؿ دوؿ 
دوف أف تتوانى  0وصفتيا بػ "المارقة" أو الخارجة عمى القانوف, والعرؼ الدولي ومف بينيا إيراف

 .02220ي استراتيجية الحرب ضد ىذه الدوؿ كما حصؿ مع العراؽ عاـ عف تبن
األمريكية ساءت بدرجة كبيرة منذ قياـ الثورة  –                                      وتجدر اإلشارة إلى أف  العالقات اإليرانية

   ً                                              نظرا  لموقؼ الواليات المتحدة مف الشاه واتياميا ليا  0191عاـ  الخميني" بقيادة " اإليرانية
حادثة إضافة إلى , والوقوؼ وراء الحرب التي جرت بينيا وبيف العراؽ, بمحاولة إسقاط الثورة

اإليرانية دأبت  – الحرب العراقية نتياءاوبعد  اختطاؼ الدبموماسييف األمريكييف في بيروت.
اإلدارات األمريكية المتعاقبة عمى اتباع سياسة االحتواء المزدوج ضد إيراف والعراؽ, وقامت 

( والضغط عمى أوروبا والياباف داماتوف الحظر عمى إيراف ) قانوف بسف قانو  0111في عاـ 
 والعالـ العربي لتقميص تعاونيـ مع إيراف.

شيدت العالقات  "محمد خاتمي"و ىاشمي رفسنجاني"عمي أكبر "وخالؿ فترة رئاسة 
يات المتحدة             ً                                           ً      ً      اإليرانية نوعا  مف التقارب وذلؾ بعد قياـ إيراف بتقديـ دعما  كبيرا  لموال -األمريكية

صدام في أفغانستاف و" طالبان"في الحرب عمى اإلرىاب والمساعدة في إسقاط نظامي "
                                                                     في العراؽ؛ إال أف  ىذه العالقات عادت وساءت مف جديد في عيد إدارة الرئيس  حسين"

                                                           
      ً                                      " خطابا  اعتبر فيو إيراف ضمف محور الشر مع كؿ "جورج بوشألقى الرئيس األمريكي  01/0/0220خ بتاري -0

زعيـ تنظيـ  "أسامة بن الدن"مف العراؽ وكوريا الشمالية, وذلؾ بعد ورود معمومات لمواليات المتحدة مفادىا تسمؿ 
: أحمد سميماف البرىاف, انظرحماية اإليرانية, زعيـ حركة طالباف إلى إيراف, ومنحيما ال محمد عمر"القاعدة والمال "

األمريكية, مجمة السياسة الدولية, مركز  االستراتيجيةإيراف والواليات المتحدة ومحور الشر, الدوافع السياسية و 
 .23, ص 0220نيساف/أبريؿ   001, مصر, العدد , مؤسسة األىراـاالستراتيجيةالدراسات السياسية و 

 .001ع سبؽ ذكره, ص , مرجرياض الراوي -0
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بعد اتياـ األخير لطيراف بالضموع في عدد مف السياسات واألعماؿ "جورج بوش"  السابؽ
المنطقة, ودعميا لإلرىاب ومحاولتيا امتالؾ أسمحة  ا تقويض االستقرار فيالتي مف شأني

اإلسرائيمية, ودعـ الميميشيات التي  –العربية  كيميائية وبيولوجية, والتدخؿ في عممية السالـ
تستيدؼ القوات األمريكية في العراؽ, وغير ذلؾ مف التيـ الموجية إليراف, واألىـ مف ذلؾ 

ي تجاه احتماؿ سعي إيراف لتطوير برنامج نووي لو أبعاد عسكرية, األمر كمو القمؽ األمريك
تؿ أبيب" في  الذي جعؿ واشنطف تخشى مف اختالؿ ميزاف القوى لصالح طيراف في مواجية "

ً                                            حاؿ امتالؾ إيراف لمسالح النووي؛ فضال  عف القمؽ الناجـ عف احتماؿ وصوؿ ىذه األسمحة                                  
 " إرىابية" وتتذرع بتيديدىا ألمنيا القومي. إلى أيدي جماعات تعتبرىا واشنطف

                                                                                   ويبدو أف  السياسة األمريكية في تعامميا مع البرنامج النووي اإليراني تقـو عمى أساس عدـ 
ط النف الفصؿ بيف ثالث قضايا مترابطة: وىي المصالح األمريكية في الشرؽ األوسط )

إلقميمي ودورىا وعالقتيا مع الواليات إسرائيؿ, وموقع إيراف ا , وأمف                    ً ومكافحة اإلرىاب( خاصة  
المتحدة, ويجمع المراقبوف السياسيوف عمى وجود ىذه الثالثية مف األىداؼ التي تسعى اإلدارة 
األمريكية إلى تحقيقيا في منطقة الشرؽ األوسط؛ لكف خالفيـ حوؿ أولويات ىذه األىداؼ 

عف قربيا مف                                                      وترتيبيا, فبالنسبة لمنفط فإف  إيراف مف كبار منتجي الن                  ً             فط في العالـ؛ فضال  
األمريكي إليراف,  حاضرة بالنسبة لممنظورفيي ا إسرائيؿ                                 ّ المنتجيف الرئيسييف في الخميج, أم  

يراف تمتمؾ                                                                                    فاالستراتيجية األمريكية مف ضمف خطوطيا العريضة الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ, وا 
  ً        ً       ً               ندا  إقميميا  مكافئا  إلسرائيؿ, أما  الكثير مف المؤىالت العسكرية والبشرية والتقنية ما يجعميا

ٍ                                   ً     ً          مكافحة اإلرىاب فوجود إيراف كمعبر  مف أفغانستاف إلى العراؽ يشكؿ ىاجسا  ميما  بالنسبة                                
                    ً      ً                                                ألمريكا التي تخوض حربا  ضروسا  مع الجماعات المسمحة التي تنشط بشكؿ مكثؼ في كال 

نووي اإليراني ال تختمؼ باختالؼ                                                        البمديف؛ لذلؾ نجد أف  السياسة األمريكية تجاه البرنامج ال
                                                                                   اإلدارات األمريكية المتعاقبة, وتيدؼ جميعيا إلى منع إيراف مف امتالؾ القدرة النوية؛ ألف  

                 .0ذلؾ باعتقادىا يضر بمصالح الواليات المتحدة وباالستقرار في المنطقة
غير مسبوقة لتغيير خطت الواليات المتحدة خطوة  0223وفي كانوف الثاني/يناير 

إعادة                    ً        إلى الكونغرس مشروعا  باسـ " دونالد رامسفيمد" استراتيجيتيا, حيث قدـ وزير الدفاع "

                                                           
 .009ص  ذكره,رياض الراوي, مرجع سبؽ  -0
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                                               ً             " أشار إلى أف  الواليات المتحدة باتت تواجو أخطارا  متعددة ذات النظر في السياسة النووية
لمتحدة ال تحوي أسمحة                                                               مصادر متنوعة وغير متوقعة, وأف  الترسانة المتوفرة لدى الواليات ا

؛ بؿ أسمحة قوية جدا , وذات قدرة محدودة جدا  عمى اختراؽ األرض  ٍ                   ً                      ً                  دقيقة بشكؿ  كاؼ      ٍ          
ىدؼ تحت األرض, وأوصى بضرورة العودة إلى التجارب النووية  0022واستعرض التقرير 

 لتصنيع جيؿ جديد مف األسمحة النووية التكتيكية, وقد وضع المشروع الئحة بأسماء سبع دوؿ
يراف وكوريا                                                                                     يمكف استخداـ السالح النووي التكتيكي ضدىا وىي: ) روسيا والصيف والعراؽ وا 

 . 0( ةالشمالية وليبيا وسوري
ويمكف استخالص بعض جوانب الموقؼ األمريكي تجاه البرنامج النووي اإليراني مف خالؿ 

األمريكي,  وتضمنت استراتيجية األمف القومي 0221الوثيقة التي نشرت في آذار/مارس 
تمثؿ الخطر األعظـ الذي ييدد الواليات المتحدة )                                حيث أشارت الوثيقة إلى أف  إيراف

                                                                                  األمريكية, وأن يا انتيكت الواجبات المنصوص عمييا في اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاىدة 
ووي                                                                               عدـ انتشار األسمحة النووية, وال تزاؿ ترفض تقديـ ضمانات موضوعية بأف  برنامجيا الن

                                           ً                                    محصور باألغراض السممية... ربما لف نواجو تحديا  مف بمد وحيد مثؿ التحدي الذي تشكمو 
                                                                                         لنا إيراف( وأشارت الوثيقة إلى أف  ) انتشار األسمحة النووية يشكؿ أكبر تيديد ألمننا القومي(, 

لـ بعيدة عف                                                                             وجاء في الوثيقة أف  الواليات المتحدة )ممتزمة بإبقاء أكثر األسمحة خطورة في العا
                                                 ( وأن و ) يمكف إنجاز ذلؾ فقط مف خالؿ إغالؽ ثغرة في أيدي أكثر الناس خطورة في العالـ

معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية تسمح لألنظمة بإنتاج مواد انشطارية يمكف استخداميا 
 .0في صنع أسمحة نووية تحت غطاء برنامج نووي مدني إلنتاج الطاقة (

                                                                        يقة أف  النظاـ اإليراني ) أخفى عف المجتمع الدولي العديد مف جيوده النووية كما تضمنت الوث
ال يسعى إلى تطوير     ً       ً                                عاما  تقريبا ؛ لكف النظاـ يواصؿ االدعاء بأن و 02الرئيسة عمى مدى 

                                                                        مف الواضح أف  النوايا الحقيقية لمنظاـ اإليراني يكشفيا رفض النظاـ التفاوض و  ,أسمحة نووية
واالمتثاؿ لواجباتو الدولية عبر منح الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إمكانية الدخوؿ  بنية طيبة,

  إلى المواقع النووية, وحؿ المشكالت المعمقة, والتصريحات العدوانية لرئيسو التي تدعو إلى 
مسح إسرائيؿ عف وجو األرض", لقد انضمت الواليات المتحدة األمريكية إلى شركائيا في  "

                                                           
1-Nuclear posture review (excerpts),op.cit . 

 . 010سكوت ريتر, مرجع سبؽ ذكره, ص  -0
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األوروبي وروسيا في الضغط عمى إيراف لكي تمتـز بواجباتيا الدولية وتقدـ ضمانات  االتحاد
                                                                              بأف  برنامجيا النووي مخصص فقط لألغراض السممية, يتعيف نجاح ىذا الجيد الدبموماسي 

 .(إذا كاف المراد تجنب الدخوؿ في مواجية
                     ً     متحدة ىواجس أوسع نطاقا  في                                                          وعمى قدر أىمية ىذه القضايا النووية إال أن و لدى الواليات ال

ما يختص بإيراف  فالنظاـ اإليراني يرعى اإلرىاب, وييدد إسرائيؿ, ويسعى إلى إحباط العممية 
ويرفض تطمعات شعبو لمحرية, يمكف حؿ المسألة اإليرانية  األوسطالسممية في الشرؽ 

رار االستراتيجي وىواجسنا األخرى في نياية المطاؼ فقط في حاؿ اتخذ النظاـ اإليراني الق
بتغيير سياساتو, وفتح نظامو السياسي, وتوفير الحرية لشعبو, وىذا ىو اليدؼ النيائي 
لمسياسة األمريكية, وفي ىذه األثناء سنستمر في اتخاذ التدابير الضرورية لمواجية التأثيرات 

منظاـ المعاكسة لسموكو السيئ, وتكمف المشكالت في السموؾ المحظور والطموحات الخطرة ل
اإليراني ال في التطمعات المشروعة والمصالح الخاصة بالشعب اإليراني, واستراتيجيتنا تيدؼ 

 .0إلى منع األخطار التي يشكميا النظاـ مع توسيع مشاركتنا ومد يدنا لمشعب(
      ً                  " خطابا  شرح فيو السياسة جورج بوش ألقى الرئيس األمريكي " 0221حزيراف/يونيو  01وفي 

        يكية أماـ دفعة مف المتخرجيف مف أكاديمية "ميرشانت" لمشاة البحرية في القومية األمر 
كينغز بوينت" بوالية "نيويورؾ", وذلؾ بعد العرض الذي تقدمت بو دوؿ الترويكا األوروبية  "

إليراف, والذي تضمف رزمة مف الحوافز تساعد طيراف عمى بناء منشآت نووية تعمؿ بالماء 
                  " إلى أن و في حاؿ بوش "شاريع مشتركة مع االتحاد األوروبي, وأشار الخفيؼ مف خالؿ م

رفضت إيراف ىذا العرض فسينتج عف ذلؾ فرض عقوبات سياسية واقتصادية أشد مف قبؿ 
                     ً                                                              مجمس األمف الدولي موضحا  أف  البرنامج النووي اإليراني ليس المشكمة الوحيدة القائمة بيف 

, ليس            إيراف بأن   بوش"البمديف, ووصؼ " يا أحد أصعب التحديات التي تواجو العالـ اليـو
بسبب نشاطاتيا النووية وحسب؛ بؿ وكما ورد في استراتيجية األمف القومي بسبب دعميا 
المستمر لإلرىاب وسجميا السيئ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وتيديداتيا المستمرة إلسرائيؿ, وفي 

ً    ف تغيير النظاـ قائال : )" إلى ما ىو أكثر مبوش              ً        تيديد ليس مبطنا  أشار "                 إف  إدارتو قررت                   
لدعـ االنفتاح وحرية الشعب اإليراني(  0221مميوف دوالر في العاـ  93تقديـ ما يزيد عف 

                                                           
1 - Nuclear posture review (excerpts),op.cit  .  
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    ً                                                                              ووفقا  ليذه االستراتيجية أصبحت الواليات المتحدة ممتزمة بسياسة تغيير النظاـ في إيراف, 
 .0تسييؿ عممية التغيير                                             وأن يا تستخدـ البرنامج النووي اإليراني كستار ل

 والبرازيمي محمود أحمدي نجاد"رئيسا إيراف " ياوقعدعـ الصفقة الواليات المتحدة كما رفضت 
أيار/مايو  09في  رجب طيب أردوغان"ورئيس الوزراء التركي " لويس إيناسيو لوال دا سيمفا""

فرنسي مرتفع  -سيتبادؿ اليورانيـو اإليراني المنخفض التخصيب بيورانيـو رو حوؿ  0202
التي كاف يمكف  ,0التخصيب عمى األراضي التركية بوصفيا دولة ثالثة ضامنة لعممية التبادؿ

عمدت الواليات المتحدة  إلى التقميؿ مف أىمية  , حيثأف تؤدي إلى تسوية بعيدة المدى
  .2الصفقة والضغط مف أجؿ فرض المزيد مف العقوبات عمى إيراف

 30إلى الكونغرس وثيقة مؤلفة مف  باراك أوباما" رئيس األمريكي "قدـ ال وفي اليـو نفسو
 National Security) صفحة تتضمف استراتيجية األمف القومي األمريكي إلقرارىا

Strategy)0والثانية عشرة منذ بدأت اإلدارات  باراك أوباما" " , وىي األولى في عيد الرئيس
 0111( لعاـ Goldwater-Nichols Actوف )المتعاقبة بإعدادىا بموجب قان األمريكية

كية بإعداد وثيقة لألمف القومي بشكؿ ي                                             الذي ينص  القانوف عمى ضرورة قياـ اإلدارة األمر 
دوري ترسـ فييا الخطوط الرئيسة لممخاوؼ المتعمقة باألمف القومي لمبالد, والكيفية التي 

ومف أولويات  لكونغرس.تخطط بيا اإلدارة لمواجية ىذه المخاوؼ ليتـ رفعيا إلى ا
اف يوجد فيو, أو يوجد االستراتيجية الجديدة الحرب بال ىوادة عمى تنظيـ القاعدة في أي مك

, وتوجيو إنذار قوي إليران بفرض المزيد من العزلة عمييا إذا لم تغير نيجيا, فيو حمفاؤه
ربية, إضافة إلى والتصميـ عمى متابعة السعي مف أجؿ تحقيؽ السالـ بيف إسرائيؿ والدوؿ الع

 .ية في إطار مجموعة الدوؿ العشريفإزالة آثار األزمة المالية العالم

                                                           
 . 092سكوت ريتر, مرجع سبؽ ذكره, ص  -0
, مقالة منشورة في جريدة الثورة السورية بتاريخ                    ً واستخداماتو أميركيا  « 0101»محمد البطؿ, أبعد مف القرار  -0
1/9/0202 . 
, مقالة منشورة عمى شبكة عادؿ سميماف , ترجمةية أوباما لألمف القومي األمريكيباتريؾ سيؿ, أىداؼ استراتيج -2

 مى الرابط التالي :, متوفرة ع 1/1/0202, بتاريخ 021اإلنترنت مف خالؿ موقع جريدة النور , العدد 
http://www.annour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11254&Itemid=27.              
4- The White House, National Security Strategy, Washington , May 2010, available 

online; http://www.politico.com/static/PPM156_2010_nss.html. 
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تفاصيؿ رؤية اإلدارة األمريكية االستراتيجية  0202وأوضحت "استراتيجية األمف القومي" لعاـ 
ألمف الواليات المتحدة, وىي الرؤية التي تستقي مف جميع عناصر القوة الوطنية لضماف 

مريكية, بما في ذلؾ اتباع نيج متعدد الجوانب ييدؼ إلى التعاطي مع شركاء المصالح األ
             ً                                                                           خارجييف, ووفقا  ليذه الوثيقة سيتـ استخداـ القيادة العالمية لمواليات المتحدة لمتابعة قائمة 

 طويمة مف المصالح األمريكية, وعمى رأسيا مكافحة اإلرىاب والدفاع عف الوطف. 
يراف يقـو عمى إتاحة المجاؿ ونصت الوثيقة عمى تقديـ                                                                خيار واضح لكؿ مف كوريا الشمالية وا 

ا لتحقيؽ مكاسب سياسية واقتصادية وتحقيؽ اندماج أكبر مع المجتمع الدولي في حاؿ مأمامي
ا في النياية إلى الوفاء ما ودفعيما النووية, أو العمؿ عمى زيادة عزلتيمالتعاوف حوؿ برامجي

                                                            ارت استراتيجية األمف القومي إلى أف  اليدؼ تجاه إيراف يكمف في وأش .0ا الدوليةمبالتزاماتي
تحويميا إلى دولة تتحمؿ مسؤولياتيا والتزاماتيا الدولية, وتأخذ مكانيا الصحيح في المجتمع 
الدولي, وتحظى بالفرص السياسية واالقتصادية التي تستحقيا ويستحقيا شعبيا, فقد ظمت 

 ,               ّ                    ّ                     مي والواليات المت حدة, كما فشمت في تحم ؿ مسؤولياتيا الدوليةإيراف لعقود تيدد األمف اإلقمي
فباإلضافة إلى برنامجيا النووي غير المشروع, ال تزاؿ تدعـ اإلرىاب, وتقوض السالـ بيف 
ً                    اإلسرائيمييف والفمسطينييف, وتحـر شعبيا مف حقوقو العالمية, وبدال  مف أف يؤدي الحوار                                                              

أكثر خطورة؛  ىذا السموؾ, أصبح سموؾ إيرافة إلى عكس لسنوات عديدواالنخراط مع طيراف 
                  ً                                         ً  كا ىو االنخراط مجددا  مع إيراف بحيث يمكف أف يوفر ليا ذلؾ طريقا  ير                  لذلؾ فإف  خيار أم

ال فإف                                                                                     لمستقبؿ أفضؿ عمى أف يكوف القادة اإليرانيوف مستعديف التخاذ القرار المناسب؛ وا 
 .0بالدىـ ستواجو عزلة كبيرة

                                                          ً      ً     ً  ثيقة فإف  شراء األسمحة غير المشروعة مف قبؿ إيراف يمثؿ تيديدا  ضاغطا  آخرا      ً      ووفقا  لمو 
لمصالح الواليات المتحدة واألمف العالمي, وأوضح مساعد وزير األمف الداخمي ومدير وكالة 

                                        أف  النظاـ اإليراني يسعى بقوة لمحصوؿ عمى  "جون مورتون"إنفاذ اليجرة والجمارؾ األمريكية 
ة مف شأنيا أف تغير ميزاف القوى في الشرؽ األوسط بصورة جذرية, ورغـ تنفيذ قدرات نووي

                                                                                   ىذه الجيود مف قبؿ شبكة مف الوسطاء الدولييف؛ إال أن و يتـ توجيييا إلى حد كبير مف قبؿ 
                                                                            طيراف, ولحسف الحظ تـ  إحباطيا بصورة كبيرة بإجراءات ىجومية مستيدفة ىي جزء مف 

                                                           
1
 - The White House, National Security Strategy, Washington, May 2010, p 23. 

2
 - op.cit, p 26 . 
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قبؿ الواليات المتحدة والمجتمع الدولي لفرض قوانيف الرقابة عمى  حممة مستدامة ومحسوبة مف
                   ً                                                               ىذه الصادرات, معتبرا  أف  إيراف ال تزاؿ أبرز دولة راعية لإلرىاب في العالـ وتسعى بقوة 
                                                   ً                           لشراء تقنيات حساسة لبرامجيا العسكرية والنووية, مشيرا  إلى أف  وكالء شراء األسمحة 

لناقموف في إيراف قاموا بتطوير شبكة مف الشركات الوىمية المختمفيف ورجاؿ األعماؿ وا
المحظورة, واألخرى  والشركاء الراغبيف في التعاوف بيدؼ الحصوؿ عمى التقنيات العسكرية

ذات االستخداـ المزدوج, ويأتي الكثير مف ىذه المواد مف الواليات المتحدة, وبذلؾ عكس 
    ً  ووفقا   ـو بيا القطاع المصرفي اإليراني,ي يقاإليرانيوف الممارسات المالية الخادعة الت

     ً       ً                                    تحقيقا  جنائيا  عف صادرات غير قانونية محتممة تركز  0202" بدأت وكالتو بإجراء لـ"مورتون
 . 02210أغمبيتيا عمى تدفؽ التكنولوجيا األمريكية الرئيسة إلى إيراف في السنة المالية 

, التخمي عف باراك أوباما"كي لمرئيس " ويبرز بوضوح في استراتيجية األمف القومي األمري
                       ً          ً  , حيث طرحت الوثيقة منيجا  دبموماسيا  "جورج بوش"سياسة الحرب الوقائية التي انتيجيا 

    ً                                                                           جديدا  لمحفاظ عمى أمف الواليات المتحدة األمريكية يتمثؿ بالتأكيد عمى إعطاء األولوية 
ة, وليس لمقوة العسكرية في محاولة لمدبموماسية متعددة األطراؼ والجوانب التنموية واالقتصادي

إلعادة صياغة النظاـ العالمي الراىف, ولتوضيح ىذه المبادئ قالت وزيرة الخارجية األمريكية 
: ) ىيالري كمينتون"" االستراتيجية الجديدة تدعو                                            في كممة في معيد "بروكينغز" في واشنطف إف 

, وفي اإلطار ذاتو حذرت واشنطف كؿ إلى التواصؿ مع كؿ الدوؿ وتشجيع التنمية االقتصادية
" وسائؿ متعددة"                                                                          مف إيراف وكوريا الشمالية المتيف تنتيجاف سياسة التحدي النووي بأن يا تمتمؾ

  لعزليما إذا تجاىمتا األعراؼ الدولية(.
" مةالقوة الناع"دبموماسية  اعتماد "باراك أوباما"لقد بمورت االستراتيجية الجديدة إلدارة الرئيس 

دبموماسية رعاة البقر"؛ مما يفرض عمى اإلدارة األمريكية تعزيز دور المؤسسات "مف     ً بدال  
والمنظمات الدولية, وبمورة العمؿ الجماعي الذي يخدـ المصالح المشتركة لألمـ والشعوب 
والدوؿ, مثؿ: محاربة التطرؼ المرتبط بالعنؼ, ووقؼ انتشار األسمحة النووية, وتأميف المواد 

                                                           
مركز  , تقرير نشرهيات العابرة لمحدود بتعاوف عالمي, مواجية التحدلألمف القومي األمريكي أوبامارؤية  -0

فيت, معيد واشنطف, نشرة المجير السياسي, عف ماثيو لي      ً , نقال  09/0/0200, بتاريخ الناطور لمدراسات واألبحاث
 .0/0/0200المنشورة بتاريخ 
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يجاد حموؿ تعاونية لمواجية خطر التغير                                                                                      النووية, وتحقيؽ نمو اقتصادي متوازف ومستداـ, وا 
 المناخي.

مف الكونغرس  األمريكي وفي إشارة إلى مدى قوة التزاـ واشنطف بأمف "إسرائيؿ", طمب الرئيس
 ( مالييف دوالر لدعـ إنتاج نظاـ الدفاع الصاروخي القصير المدى الذي023السماح بدفع )

)  الذي سيسمح بتوسيع وتسريع إنتاج طورتو إسرائيؿ والمسمى" القبة الحديدية" )آيروف دـو
عدد ونشر ىذه الصواريخ مف أجؿ تأميف تحسينات في الوقت المناسب لنظاميا الدفاعي المت

, ىذه الخطوة ىي واحدة مف سمسمة خطوات تشمؿ رزمة مف الطبقات لمحماية مف الصواريخ
مميار دوالر, إلى جانب إجراء مشاورات واسعة  2ة السنوية إلسرائيؿ بقيمة المساعدة العسكري

جراء مناورات مشتركة عمى  -أمريكية                                                                          إسرائيمية مف أجؿ ضماف تفوقيا العسكري النوعي, وا 
أنظمة الدفاع الصاروخي, مما يؤكد قوة العالقات الدفاعية المتبادلة والتحالؼ االستراتيجي 

المراجعة  تقرير" 0202ت وزارة الدفاع األمريكية في فبراير/شباط كما أصدر  بيف الطرفيف.
     ّ                   ( وتعد  ىذه الوثيقة التي Quadrennial Defense Review" ) 0202 الدفاعية الرباعية 

, وىي األولى 0صفحة اإلصدار الرابع بشكؿ عاـ في سمسمة اإلصدارات السابقة 001تقع في 
                                                           

                                                                                                   وتجدر اإلشارة إلى أف  الواليات المتحدة انتيجت أربع استراتيجيات مف حيث المنظور العاـ منذ انتياء الحرب  -0
", حيث مي الجديد" النظاـ العال األب تبنى استراتيجية استيدفت الوصوؿ لبناء جورج بوش" الباردة : فالرئيس "

 ّ                                                                                                  رك ز عمى التسمح والتدخؿ في النزاعات الدولية؛ مما كبد ميزانية واشنطف خسائر فادحة دفعت الناخب األمريكي 
" الذي اعتمد استراتيجية التركيز عمى الداخؿ لبناء االقتصاد األمريكي؛ لكف بيل كمينتونلمتصويت لصالح الرئيس "

لثغرات التي تركتيا واشنطف خمفيا في الشرؽ األوسط, يوغسالفيا, سياستو الخارجية اتسمت بالعديد مف ا
سـ العالـ " االبف, وأطمؽ استراتيجية الحرب الوقائية وق"جورج بوشأفغانستاف, العراؽ, الصوماؿ, ثـ جاء الرئيس 

راؽ شكمت                       ً                   والتي في إطارىا شف حربا  توراتية الحتالؿ الع ", فمف لـ يكف معي فيو ضدي"إلى محوري الخير والشر
       ً      ً                                       انتياكا  صارخا  لمقانوف الدولي ولميثاؽ األمـ المتحدة .

 09في  باراك أوباماوبيدؼ إحداث تغيير شامؿ وجذري في السياسة الخارجية أعمنت اإلدارة األمريكية بقيادة 
صادية بالقوة عف تبني استراتيجية جديدة لألمف القومي تربط الجيود الدبموماسية واإلجراءات االقت 0202أيار/مايو 

لتوسيع الشراكات  أوباما"" العسكرية لتعزيز وضع الواليات المتحدة األمريكية في العالـ, وتدعو استراتيجية الرئيس
السياسية واالقتصادية لتشمؿ إضافة لحمفاء الواليات المتحدة األمريكية التقميدييف مجموعة مف الدوؿ والقوى صاعدة 

, انظر : غازي فيصؿ حسيف , استراتيجية األمف ركة في تحمؿ األعباء الدوليةممشاكالصيف واليند والبرازيؿ ل
القومي األمريكي: دبموماسية متعددة األطراؼ, أكاديمية الدراسات العميا, دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف 

 . 01/1/0202خالؿ موقع الجبية الوطنية والقومية واإلسالمية , بتاريخ 
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", وتسعى الوثيقة إلى تحديد روبرت غيتسفاعو "ووزير د باراك أوباما""في عيد الرئيس 
األىداؼ االستراتيجية والمخاطر والتيديدات الرئيسة المحتممة التي سيكوف عمى الجيش 

يا أشبو                                      ولذلؾ يمكف وصفيا مف ىذه الزاوية بأن   ,القادمة األمريكي مواجيتيا في المراحؿ
               ً                   يسيف يتمثالف: أوال  في إعادة التوازف األمريكي, كما تحدد ىدفيف رئ بالعقيدة العسكرية لمجيش

 :                                                                                    ً لقدرات القوات المسمحة لمواليات المتحدة ليكوف في وسعيا النصر في الحروب الراىنة, وثانيا  
 العمؿ عمى بناء القدرات الالزمة لمتعامؿ مع حروب المستقبؿ وحسف التكيؼ مع مسارحيا.

ّ                   الحقائؽ المر ة التي تعاني منيا                                                   ومف المالحظ أف  الوثيقة الجديدة تأتي في ضوء عدد مف            
ما تخمؽ فجوة بيف الطموح الذي تعكسو ىكذا تقارير, وبيف الواقع             ّ                ً الواليات المت حدة, التي غالبا  

, ومف ذلؾ الممؼ النووي اإليراني الذي ال يزاؿ يشكؿ  الفعمي الذي تعيشو القوة األمريكية اليـو
ت, ويمثؿ التحدي األكبر بالنسبة لمواليات سنوا أزمة قيد البحث والتفاوض منذ أكثر مف سبع

ّ                                                  المتحدة األمريكية, وىو ما يعني أف  أمريكا غير قادرة عمى التعامؿ بحـز مع دوؿ ككوريا                                 
يراف, خاصة  في ما يتعمؽ بمنع أو و      ً       ووفقا  ليذه قؼ انتشار أسمحة الدمار الشامؿ.                      ً                        الشمالية وا 
  ية والبيولوجية والراديولوجية سواء بيف الدوؿ أـ الوثيقة يعتبر انتشار القدرات النووية والكيميائ

   ً                                                  خطرا  عمى قدرة الواليات المتحدة في الدفاع عف نفسيا وعف  "الفاعميف غير الحكومييف" 
                                                                                 مصالح حمفائيا, مثمما يحد  مف قدرتيا عمى تحقيؽ األمف والسالـ وضماف االستقرار اإلقميمي 

تعماؿ القدرات النووية أو البيولوجية سيكوف لو                                       وحماية المواطنيف األمريكييف, كما أف  اس
تداعيات عالمية شديدة الخطورة سواء عمى مصالح الواليات المتحدة األمريكية أـ عمى صعيد 
                                                                                 األمف العالمي, وعميو فإف  منع انتشار واستخداـ ىذه األسمحة يشكؿ أولوية قومية ال يمكف 

تواء جغرافي لممناطؽ ذات االىتماـ لضماف عدـ التياوف فييا, وىو ما يتطمب القياـ بعممية اح
وركزت الوثيقة عمى  .في أيدي أعداء الواليات المتحدة وقوع ىذه األسمحة والمواد المرتبطة بيا

) كحركة حماس  "Non-State Actors"مواجية ما بات يعرؼ بالفاعميف غير الحكومييف
والنزاعات غير التقميدية في أماكف  في فمسطيف, وحزب اهلل المبناني (, والحرب عمى اإلرىاب

( واألسمحة WMDنتشار أسمحة الدمار الشامؿ )ا مختمفة كالعراؽ وأفغانستاف, إضافة إلى
(, وسعي العديد مف الدوؿ إلى امتالؾ ىذه األسمحة ونشرىا, كإيراف وكوريا NWالنووية )

تقارير الرسمية األمريكية كما معظـ ال -بالدوؿ المارقة, وتعكس الوثيقة  الشمالية أو ما يعرؼ
 شعار" التغيير" الذي حممو معو في االنتخابات  -باراك أوباما"الصادرة في عيد الرئيس "



737 
 

ّ                      لكف األىـ مف ذلؾ ىو أف  ىذه التقارير تتميز ب .الرئاسية  نظرتيا المختمفة لمقضايا المحمية                    
 النظاـ الدولي مف رات الرئيسة فيوالدولية, فيي تأخذ في االعتبار طبيعة وسرعة المتغي

 جية, والتحوؿ الكبير والسريع في طبيعة التيديدات التي تواجو الواليات المتحدة مف جية
                                                        ً                      أخرى, مع ما يتطمبو ذلؾ مف واقعية أكبر في فيـ الوضع, بعيدا  عف سياسة العصا التي 

قوة وأدت إلى تدىور استراتيجي لموقع و  جورج بوش" سادت في عيد الرئيس السابؽ "
كما تضمنت الوثيقة إلغاء مشروع الضربة الكونية الذي يرمز إليو  .        ّ              اليات المت حدة في العالـالو 

ّ                                      وىو نواة لخط ة ىجومية عمؿ البنتاغوف عمى استحداثيا  ",CONPLAN 8022" عادة باسـ            
, وكاف ىدفيا األساسي يتمثؿ السوفييتي االتحاد بعد انييار , وتدخؿ في إطار حرب النجـو

ات المتحدة قادرة عمى تنفيذ السياسة القومية المتعمقة بالضربات الوقائية ضد في جعؿ الوالي
أسمحة الدمار الشامؿ, واختصار الوقت الالـز إلطالؽ أي عممية, وضماف تنفيذ ىجـو كاسح 

, وذلؾ بأمر مريكا                                                    ّ        ً   عمى أي مكاف في العالـ خالؿ دقائؽ معدودة ضد أي دولة تشك ؿ تيديدا  أل
 .0مف الرئيس األمريكي

زمة الممؼ النووي اإليراني, فقد تميزت بقدر كبير مف الثبات بالعودة إلى اإلدارة األمريكية ألو 
بدايتيا, إذ أصرت جميع اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ التسعينيات مف القرف  النسبي منذ

ح النووي                                                                  عمى أف  اليدؼ الرئيس مف النشاط النووي اإليراني يتمثؿ في امتالؾ السال العشريف
اإليراني تحت مظمة االستخدامات السممية لمطاقة الذرية, وظؿ البرنامج النووي اإليراني 
     ً                                                                             موضوعا  لمتقييد والتضييؽ مف جانب الواليات المتحدة والكثير مف القوى الغربية بيدؼ منع 

ال  إيراف مف مواصمة تطوير قدراتيا النووية واستخداـ ىذا الممؼ ذريعة لتحقيؽ أىداؼ أخرى؛
سيما تمؾ المتعمقة باستغالؿ الممؼ مف أجؿ ضرب إيراف أو عمى األقؿ محاصرتيا وعزليا 

 عمى المستوييف اإلقميمي والدولي.
                                                                         اإلشارة إلى أف  كافة الخطوات األمريكية تجاه ىذا الممؼ كانت تتحرؾ تحت تأثير  وتجدر

قع إلى أف قاـ المجمس مجموعة مف الشكوؾ واليواجس التي لـ يكف ليا ما يؤكدىا في الوا
باإلعالف عف قياـ إيراف ببناء  0220الوطني اإليراني لممقاومة اإليرانية في آب/أغسطس 

          ً                                  نطنز" بعيدا  عف أنظار الوكالة الدولية لمطاقة  آراؾ" و" منشأتيف نوويتيف سريتيف في منطقتي "
                                                           

خالؿ , دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف 0200 – 0202األمريكية  االستراتيجية, عمي حسيف باكير -0
 .http://www.istqlal-cnt.com/?p=532, متوفرة عمى الرابط التالي : موقع مركز دراسات االستقالؿ
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اإلعالف أوؿ دليؿ ذلؾ لواليات المتحدة ا اعتبرتالذرية بيدؼ صنع األسمحة النووية, حيث 
                     ً                 اإليراني, ويمثؿ انتياكا  اللتزامات إيراف  مف نوعو عمى وجود مكوف سري في البرنامج النووي

 . 0بموجب معاىدة عدـ االنتشار النووي
اإلصرار الدائـ عمى  :وارتكزت اإلدارة األمريكية ليذه األزمة عمى ثالثة عناصر رئيسة: أوليا

يصار إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية لمجمس األمف, نقؿ الممؼ النووي اإليراني إلى 
, حيث أحالت الوكالة 0221عمى إيراف, وىو ما حققتو اإلدارة األمريكية منذ شباط/فبراير 

الدولية لمطاقة الذرية ىذا الممؼ إلى مجمس األمف الذي أصدر أربع حـز مف العقوبات ضد 
تقدـ التكنولوجيا والمعرفة والمساندة الفنية  تكثيؼ الضغوط عمى الدوؿ التي :طيراف؛ وثانييا
اإليراني, ونخص روسيا وباكستاف والصيف؛ وثالثيا المزاوجة بيف الخيار  لمبرنامج النووي

                                                                                      الدبموماسي والتيديد باستخداـ القوة ضد إيراف, مف خالؿ تأكيد المسؤوليف األمريكييف عمى أف  
 .0يراني بما في ذلؾ الحؿ العسكريجميع الحموؿ واردة لتسوية الممؼ النووي اإل

ً      ً                                 ورغـ أف  الوكالة الدولية لـ تستطع تقديـ دليال  قاطعا  عمى قياـ إيراف بخرؽ معاىدة عدـ                                             
                                                                         ً          نتشار واتفاؽ الضمانات المعقود بينيا وبيف إيراف, فإف  موقؼ الوكالة ظؿ خاضعا  في كثير اال

ممؼ النووي اإليراني إلى مجمس األمف مف األحياف لمضغوط األمريكية التي نتج عنيا إحالة ال
صدار األخير مجموعة مف العقوبات الدولية استيدفت أشخاصا  0221الدولي عاـ                                                          ً  , وا 

ضالعيف في البرنامج النووي اإليراني ومؤسسات مالية ليا عالقة بيذا البرنامج, إضافة إلى 
 ات ... حظر تزويد إيراف بالسالح والتكنولوجيا النووية وغير ذلؾ مف العقوب

                                                                                 والحقيقة أف  الواليات األمريكية خالؿ إدارتيا لالزمة النووية اإليرانية واجيت العديد مف
اإلشكاليات, أوليا: غياب التأييد الالـز لمموقؼ األمريكي الداعي إلى إحالة الممؼ النووي 
اإليراني إلى مجمس األمف, وما تبع ذلؾ مف معارضة بعض الدوؿ دائمة العضوية داخؿ 

طيراف, وذلؾ بعد أف أصبح الممؼ  , الصيف( لفرض عقوبات مشددة ضدروسياالمجمس )
                        ّ                                                       عمى جدوؿ أعماؿ المجمس, أم ا اإلشكالية الثانية: فتمثمت في عجز االستخبارات األمريكية 
عف بمورة تقويـ متكامؿ بشأف مدى التقدـ الذي تحقؽ في البرنامج النووي اإليراني, وىو ما 

                                                           
تصعيد" مرجع سبؽ أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر ال -0

 .003ذكره ص

 .011ص ,بؽاسالمرجع ال -0
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اإلدارة األمريكية لتقديرات صحيحة بشأنو, وبرزت ىذه اإلشكالية بقوة حتى تسبب في افتقار 
في التفاعالت السياسية الداخمية في الواليات المتحدة, فمسؤولو وزارة الدفاع األمريكية كانوا 

     ً                                                      تقويما  مفاده أف  إيراف أصبحت قادرة عمى صنع القنبمة النووية  0222يتبنوف منذ أيار/مايو 
عدة أجنبية بعد أف أصبحت قادرة بصفة خاصة عمى صنع بعض األجيزة دوف أية مسا

, ال سيما أجيزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيـو  األساسية الخاصة بتخصيب اليورانيـو
                                                             %, في حيف أف  وكالة االستخبارات المركزية األمريكية لـ تكف تتفؽ 02إلى نسبة تصؿ إلى 

ة الدفاع ومجمس األمف القومي ووكالة االستخبارات مع ىذا التحميؿ, ووجد مسؤولو وزار 
المركزية ووزارة الخارجية صعوبة في حؿ الخالفات القائمة فيما بينيـ مف أجؿ إعداد موقؼ 

                                                        أف  ىذه اإلشكاليات لـ تغير الموقؼ األمريكي الداعي إلى نقؿ  , غير0موحد تجاه ىذا الممؼ
عامؿ معو وفؽ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ الممؼ النووي اإليراني إلى مجمس األمف والت

تيديد باستخداـ القوة العسكرية قتصادية و اسياسية و عقوبات المتحدة, ومف خالؿ فرض 
 لحسمو.

                                                           
                                         ً                      أصدر مجمس االستخبارات القومي األميركي تقريرا  حوؿ البرنامج النووي  0229في تشريف الثاني/نوفمبر  -0

اإليراني أثار ردود فعؿ دولية متباينة, تراوحت بيف الترحيب والتأييد والتقميؿ مف أىميتو عبر المطالبة بمواصمة 
 منوشير متكي"ضغوط الدولية عمى طيراف, ففي الوقت الذي رحبت إيراف بالتقرير عمى لساف وزير خارجيتيا "ال

                                                                                                  الذي قاؿ: إف  بالده ترحب بأية دولة تصحح موقفيا بشأف برنامج إيراف النووي, بغض النظر عف الدوافع التي 
                                                 لذرية أف  التقرير يؤكد تقييميا الذي يشير إلى أف  حممتيا عمى اتخاذ ذلؾ الموقؼ, اعتبرت الوكالة الدولية لمطاقة ا

                  ً      ً                                                                         إيراف ال تشكؿ تيديدا  وشيكا , ودعت فرنسا الدوؿ الكبرى إلى مواصمة الضغط عمى إيراف, كما أعمنت الحكومة 
                                                                            ً                      البريطانية أف  خطر حصوؿ إيراف عمى السالح النووي ما زاؿ يطرح مشكمة خطيرة, موضحة  أن يا ستدرس التقرير 

                                           " أف  إسرائيؿ ستواصؿ جيودىا مع واشنطف لمنع إييود أولمرت "ف... بدوره أعمف رئيس الوزراء اإلسرائيمي, بتأ
إيراف مف امتالؾ السالح النووي, فيما جددت الدوؿ الخميجية تأكيدىا عمى تمسؾ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي 

                                           إلى مجموعة مف النتائج منيا: أف  إيراف كانت                                                ُ          بالتوصؿ إلى حؿ سممي لألزمة النووية اإليرانية, وخم ص التقرير
                          , وأن يا تعمؿ اآلف في مجاؿ 0222                   ً                                                        بالفعؿ تمتمؾ برنامجا  إلنتاج السالح النووي, وأن يا أوقفت ىذا البرنامج منذ عاـ 

نتاج سالح نووي في  الفترة مف                                                                                                     الطاقة النووية السممية؛ لكنيا قادرة عمى استعادة البرنامج العسكري لمطاقة النووية وا 
                                                                                    , أي أف  ىناؾ مخاطر حقيقية كانت موجودة وربما تكوف موجودة في المستقبؿ, وأف  إيراف مف 0203إلى  0202

 ,المحتمؿ أف تكوف قد استوردت عمى األقؿ بعض المواد القابمة لالنشطار والمستعممة في صنع األسمحة النووية
 نص التقرير: انظرد لكنيا لـ تحصؿ عمى ما يكفي لصنع سالح نووي, لممزي

National Intelligence Estimate , Iran: Nuclear Intentions and Capabilities, November 

2007. 
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                                                                                   وتجدر اإلشارة إلى أف  سياسة التيويؿ اإلعالمي التي انتيجتيا اإلدارة األمريكية في تعاطييا 
د مف المكاسب االستراتيجية, أىميا: استمرار مع الممؼ النووي اإليراني ضمنت ليا تحقيؽ عد

                                                                                وجود قواتيا في الخميج بعدما ارتفعت أصوات عربية كثيرة تطالب بإخراجيا؛ بؿ إف  بعض 
                , إضافة إلى أف  0الدوؿ توسمت لدى أمريكا لمبقاء في أراضييا لصد أي ىجـو إيراني محتمؿ

ب االدعاء األمريكي دفع بدوؿ الخوؼ الذي ولده سعي إيراف المتالؾ السالح النووي حس
إلى عقد صفقات ضخمة مع شركات التصنيع العسكري                              ً المنطقة والمجاورة إليراف خاصة  

األمريكية لشراء نظـ دفاعية مضادة لمصواريخ اإليرانية, إلى جانب ظيور أمريكا بمظير القوة 
ً    فضال  عفالعظمى القادرة عمى حماية العالـ مف كؿ األخطار,   ػ-سياسي تحقيؽ تقارب   

طورات األوضاع أخرى, كالقضية الفمسطينية, وت تاريخي مع أوروبا يمكف توظيفو في قضايا
 .                ً في المنطقة عموما  

                                                                        أف  اإلدارة األمريكية في تعامميا مع األزمة النووية اإليرانية حرصت عمى تفادي  ىيالخالصة 
العراقية, وذلؾ بالعمؿ مف  األخطاء التي وقعت فييا أثناء معالجة أزمة أسمحة الدمار الشامؿ

خالؿ توافؽ دولي, حيث اضطرت في كثير مف الحاالت إلى التراجع عف مواقفيا بعدما 
عجزت عف حشد الدعـ الالـز ليا, سواء داخؿ الوكالة الدولية أـ داخؿ مجمس األمف الدولي 

 أـ في المحافؿ الدولية األخرى.
 

 

 

 

                                                           
عمى خمفية جولة  0222خالؿ زيارتو المنطقة في أيار/مايو روبرت غيتس"قاؿ وزير الدفاع األميركي " -0

يرانييف في  يتعيف عمى أصدقائنا في الشرؽ األوسط أف » بغداد:                                                       المباحثات التي تمت بيف مسؤوليف أمريكييف وا 
                                                                                                        يتأكدوا مف أف  الحوار مع إيراف لف يكوف عمى حساب العالقات الوثيقة بيف الواليات المتحدة ودوؿ المنطقة, فيناؾ 
يراف عمى حساب الدوؿ العربية؛ لكف ذلؾ غير                                                                                              مخاوؼ مبالغ فييا لوجود صفقة بيف الواليات المتحدة وا 

مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ موقع «, الفكة»انظر: داود الشرياف, الموقؼ األميركي و« صحيح...!
 .00/00/0221الدار العراقية , بتاريخ 
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 الفرع الثاني

 ربنامج النووي اإليرانيال جتاه املوقف اإلسرائيلي 

 

 

رفع الزعماء اإلسرائيميوف التيديد اإليراني إلى مستوى  العشريفمنذ مطمع تسعينيات القرف 
الخطورة بسبب الجيود اإليرانية الحثيثة المتالؾ أسمحة نووية, حيث اعتبر العديد منيـ 

             ً  ا التيديد خطرا  التيديد اإليراني أسوأ وأخطر تيديد تواجيو إسرائيؿ, وبعضيـ رأى في ىذ
     ً                             محدقا  عمى وجود إسرائيؿ ومستقبميا.

ويكمف مصدر القمؽ والمخاوؼ مف إمكانية امتالؾ النظاـ اإليراني الذي يدعو عالنية إلى 
, فامتالؾ إيراف ألسمحة نووية يحمؿ دالالت 0تدمير إسرائيؿ ألسمحة نووية واستخداميا ضدىا

يؿ: أوليا إمكانية تشكؿ وضع جديد لممرة األولى عمى درجة كبيرة مف األىمية بالنسبة إلسرائ
منذ قياـ إسرائيؿ تمتمؾ فيو دولة عدوة قدرة كبيرة عمى إلحاؽ األذى الكبير بيا, وقد أشار 

 0221كانوف الثاني/يناير  09حيف كاف نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي في  إييود أولمرت""
شكاؿ أو في أي مرحمة مف المراحؿ أف يممؾ                                           بقولو: ) إف  إسرائيؿ لف تسمح بأي شكؿ مف األ

                 , إال أف  ىناؾ مف 0طرؼ لديو النيات العدائية إلسرائيؿ أسمحة نووية يمكف أف تيدد وجودىا(
 :وذلؾ لعدة أسباب أىمياشكؾ في قياـ النظاـ اإليراني باستخداـ قدرات نووية ضد إسرائيؿ, 

   متالؾ سالح نووي ىي دوافع دفاعية                                            إف  دوافع إيراف الكامنة وراء سعييا المحمـو ال -
 ىجومية.ردعية أكثر مف كونيا دوافع 

 وفاعميتو.قوة الردع األمريكي  -

دمتيا ازدياد المطالبة التطورات الداخمية التي تمر بيا إيراف خالؿ الفترة األخيرة, وفي مق -
 .2والحريات باإلصالح

   ً                                 ديدا  عمييا وتضعو عمى رأس اىتماماتيا                                            ً   وترى إسرائيؿ في البرنامج النووي اإليراني خطرا  ش
تشف حممة مركزة    ّ                                                              وترو ج لو عمى أن و برنامج عسكري ييدؼ إلى امتالؾ السالح النووي؛ لذلؾ 

                                                           
مف كتاب " إسرائيؿ والمشروع النووي , , كبح جماح التيديد النووي اإليراني : الخيار العسكريأفرايـ كاـ -0

 .020إسرائيمييف, مرجع سبؽ ذكره , ص  تأليؼ مجموعة مؤلفيف ,اإليراني"

مف كتاب " إسرائيؿ  ,, البروتوكوؿ اإلضافي بيف إيراف ووكالة الطاقة الدولية لألبحاث النوويةأفرايـ أسكوالي -0
 .000تأليؼ مجموعة مؤلفيف إسرائيمييف, مرجع سبؽ ذكره, ص  ,والمشروع النووي اإليراني "

 .023, ص مرجع سبؽ ذكره ,النووي اإليرانيبح جماح التيديد أفرايـ كاـ , ك -2
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                                                                                 إيراف, وتقوؿ إن يا عمى استعداد لمواجية السيناريو األسوأ, وسبؽ أف دعا رئيس وزرائيا  عمى
                  ً              ات عمى طيراف, مكررا  أف  إسرائيؿ المجتمع الدولي إلى فرض عقوب "أرئيل شارون"األسبؽ 

رات لف تقبؿ بأف تصبح إيراف " دولة نووية عظمى", ويتنافس جياز الموساد وشعبة االستخبا
( عمى كسب حؽ السبؽ في كؿ ما يتصؿ بػ " الخطر النووي  أمافالعسكرية اإلسرائيمية )

نامج النووي اإليراني, وىو , ويعكس ذلؾ حالة التخبط بشأف كيفية التعامؿ مع البر 0اإليراني"
                                                                                     ما تؤكده التناقضات الحادة في تصريحات المسؤوليف اإلسرائيمييف الذيف بدوا وكأف  البرنامج 

وخالؿ التعامؿ مع أزمة البرنامج النووي اإليراني,  .0                           ً       ً النووي اإليراني يسبب ليـ أرقا  دائما  
 :2ظيرت ثالثة مستويات مف المواقؼ اإلسرائيمية

إييود , أشكينازي غابي, إييود باراك     ّ                               وؿ: عب ر عنو قادة سياسيوف وعسكريوف ) المستوى األ
                                            ...( مفاده أن و عمى الدولة العبرية االستعداد أفيغدور ليبرمان, بنيامين نتنياىو ,أولمرت

عداد العد ة لشف ىجـو في أي لحظة مناسبة عمى المنشآت النووية                             ّ                                                  لمخيار العسكري, وا 
" أي مواجية التيديد النووي                        ً التي يسمييا " إيراف أوال   "نتنياىو" راتيجية اإليرانية, وىذه ىي است

 (.فمسطيني, سوري, لبنانياإليراني قبؿ أي ممؼ آخر )
                                                                 فيعتبر أف  إيراف ىي المشكمة الرئيسة في الشرؽ األوسط, ولعؿ التصريح  ليبرمان" أما "

خارجية واألمف في الكنيست           ً                                        األكثر وضوحا  في ىذا الصدد جاء عمى لساف رئيس لجنة ال
مي في نيويورؾ, حيف اعتبر خالؿ ندوة المعيد األميركي لدراسات األمف القو  تساحي ىنغبي""

                                                                          ىو عاـ الحسـ إلسرائيؿ فيما يتعمؽ بالمنشآت النووية اإليرانية, ألف  إدارة  0202عاـ      أف  )
                              شارة إلى أف  سياسة العصا التي , وتجدر اإل0(لف تقدـ عمى شف ىجـو وقائي باراك أوباما" "

                                                           
 بحث منشور ضمف , الممؼ النووي اإليراني في رأس اىتمامات إسرائيؿ, الوقائع والتداعيات,المشيد اإلسرائيمي -0

 .03تأليؼ مجموعة مؤلفيف إسرائيمييف, مرجع سبؽ ذكره , ص  ,كتاب" إسرائيؿ والمشروع النووي اإليراني "

لة منشورة في جريدة الشرؽ ليذه األسباب...إسرائيؿ ليست قادرة عمى مياجمة إيراف, مقا وفيؽ السامرائي, -0
 .0202أيار  01, بتاريخ األوسط

(, 02إسرائيؿ" البرنامج النووي اإليراني: االحتماالت والتداعيات, التقرير االستراتيجي ) طالؿ عتريسي, ضرب" -2
 متوفرعمى الرابط اآلتي:,0221حزيراف/يونيو لمدراسات, الزيتونةمركز 

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=93229                                                                             

إيراف وحزب اهلل , دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ عدناف أبو عامر, استراتيجية إسرائيؿ إزاء  -0
 .09/20/0202بتاريخ  ,موقع مركز الجزيرة لمدراسات 

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=93229
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لـ تؿ أبيب", فالمسؤولوف األمريكيوف  يموح بيا المسؤولوف اإلسرائيميوف ال تقتصر فقط عمى "
يتوقفوا عف التمويح بإمكانية قياـ إسرائيؿ بتوجيو ضربة عسكرية لممنشآت النووية اإليرانية 

  .0بصورة منفردة
أىرون  الستخبارات السابؽ والمواء االحتياطي "                 ّ                  المستوى الثاني: عب ر عنو رئيس شعبة ا

                                                                 ) إف  إسرائيؿ غير قادرة عمى مواجية التيديد النووي اإليراني بقواىا  , حيف قاؿ:زئيفي فركش"
ن يا في حاجة ماسة إلى مساعدة الواليات المتحدة في        أن و ) "فركش" (, وأضاؼ                                                         الذاتية, وا 

ُ                                حاؿ و جيت ضربة عسكرية إلى إيراف فعمى  إسرائيؿ أف تكوف مشاركة ليس أكثر(, وفي     
الوقت نفسو قدمت مجموعة مف كبار المسؤوليف السابقيف في جياز األمف اإلسرائيمي 
توصيات متعددة األبعاد لمتصدي لمتيديد النووي اإليراني تتداخؿ فييا العقوبات مع التأثير 

محمود  اف ومقاضاة الرئيس "عمى الرأي العاـ اإليراني واالستعدادات لعممية عسكرية ضد إير 
                                                                       , أي أف  التوصيات تحاوؿ أف تنأى بالحكومة اإلسرائيمية عف التيور العسكري.أحمدي نجاد"

الذي قاؿ لممبعوث  شيمون بيريز" المستوى الثالث: يمكف مالحظتو في موقؼ رئيس الدولة "
ية لجيشو بمياجمة            : ) إف  ال ن09/0/0221في  جورج ميتشل"األمريكي إلى الشرؽ األوسط "

ف  كؿ األحاديث عف  ن و مف الواجب خمؽ تعاوف دولي واسع في المسألة اإليرانية, وا                                                                                       إيراف, وا 
 (.      ً عسكريا   يحة, فالحؿ في إيراف ليسىجـو إسرائيمي محتمؿ عمى إيراف ليست صح

ريبات وبموازاة ىذه االتجاىات الثالثة استمر الجيش اإلسرائيمي في القياـ بالمناورات والتد
                                                                        ً             واستيراد السالح وشراء المزيد مف الطائرات الحربية واالستخباراتية األكثر تطورا  في العالـ, 

جراء تجارب عمى منظومة صواريخ "حيتس" االعتراضية. وال تعني ىذه المستويات الثالثة                                                   وا 
                    ً          أف  ىناؾ اختالفا  في توصيؼ -التي قد تتداخؿ في ما بينيا  -مف المواقؼ واالتجاىات 

" الخطر اإليراني" عمى الدولة العبرية, واالختالؼ والتبايف يقع حوؿ أولويات التعامؿ مع ىذا 
ّ   الخطر بيف مف يريد تأجيؿ العمؿ العسكري وبينيـ مف يموح بو مبكرا , وبينيـ مف ي فض ؿ   ُ              ً                                                            

اؾ مشاركة أو دفع آخريف, مثؿ الواليات المتحدة إلى توجيو ضربة عسكرية إلى إيراف؛ لكف ىن
   مرور الوقت" أي أف يتيح التفاوض مما يعتبرونو " خشية لدى القادة اإلسرائيمييف

                                                           
شموئيؿ رونزر, كيؼ ىي المعبة مع اإليرانييف؟ وماذا يريد الروس؟ ولماذا األمريكيوف مؤيدوف إلى ىذا الحد في  -0

تأليؼ مجموعة مؤلفيف إسرائيمييف,  ,والمشروع النووي اإليراني" "إسرائيؿ مف كتاب التعاطي مع المشكمة اإليرانية؟
 .011مرجع سبؽ ذكره, ص 
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                                                                             اإليراني إذا طاؿ أمده حصوؿ إيراف عمى القنبمة النووية, وبما أن يا ال تستطيع منع  -األمريكي
ى أف                                                                       " مف خيار التفاوض والحوار مع إيراف, فإف  إسرائيؿ قد تدعو ىذه اإلدارة إلأوباما إدارة "

                          ً       ً                                           يكوف حوارىا مع إيراف مشروطا  ومحددا  بسقؼ زمني, بحيث يتبيف بعدىا صدؽ أو حقيقة 
النوايا اإليرانية في االلتزاـ ببرنامج نووي سممي أو خالؼ ذلؾ, عندىا سيكوف لدى القادة 

, 0اإلسرائيمييف ما يبرر العمؿ العسكري ضد إيراف مف دوف أي معارضة أمريكية أو أوروبية
                    ً                                                       لسنتيف األخيرتيف تغيرا  في طريقة تناوؿ إسرائيؿ لمقضية اإليرانية, فبعد أف كانت وشيدت ا

                                                                                 تعتبرىا مشكمة عالمية لف تتصرؼ حياليا بشكؿ أحادي, أصبحت تممح إلى أن يا حرة الحركة 
    ً         ووفقا  لتقرير  - ولو بصورة منفردة - لبة باتخاذ خطوة عسكرية ضد إيراف                ضدىا, وأن يا مطا

يقضي بالتعاوف المشترؾ بيف شعبة التحميؿ في جياز االستخبارات  0202ة عاـ ُ           أ عد في بداي
                                            , فإف  الموضوع اإليراني يقؼ عمى رأس التحديات 0لو العسكرية " أماف" ومركز األبحاث التابع

       ً                              ً           , متوقعا  أف يبقى الخيار العسكري مطروحا  بجدية في 0202السبعة التي تواجو إسرائيؿ عاـ 
              ً        جيش ليكوف جاىزا  لمحظة ر, األمر الذي يتطمب دعـ خطط استعداد الأروقة صنع القرا

 .واشنطف ى التنسيؽ االستراتيجي معورفع مستو  المواجية
عالف إسرائيؿ بأف  كؿ الخيارات                                                                                  ورغـ أجواء التيديد والحرب التي تخيـ عمى المنطقة وا 

      ً                 اؾ عددا  مف " اإلشكاليات                                                              مفتوحة في التعامؿ مع إيراف بما فييا الخيار العسكري؛ إال أف  ىن
ية تعقيد الموقؼ األمريكي, واستنزاؼ القوات األمريك) تحيط بيذا التوجو, أىميا:والعقبات " 

                                                                  والعراؽ, إضافة إلى أف  أي تحرؾ عسكري إسرائيمي قد يثير حفيظة الدوؿ  في أفغانستاف
ف فرصة جديدة عمى تؿ أبيب وواشنطف", كما سيمنح إيرا والشعوب العربية واإلسالمية ضد "

صيني مناىض  ػػ-الصعيديف السياسي واأليديولوجي لكسب الرأي العاـ, وظيور موقؼ روسي
ة والعقوبات االقتصادية لمضربة العسكرية لطيراف؛ مما قد يسيـ في إفشاؿ الجيود الدبموماسي

ثير مف                                                                   عمييا؛ إضافة إلى ذلؾ فإف  إمكانية نجاح العممية العسكرية تشوبيا الك المفروضة
الشكوؾ في ظؿ توقع إيراف لمثؿ ىذه العممية واتخاذىا خطوات مالئمة إلحباط أي ىجـو 
مكثؼ وفاعؿ ضد منشآتيا النووية, وذلؾ مف خالؿ نشر ىذه المنشآت في أماكف متفرقة 

                                                           
 .اإليراني: االحتماالت والتداعيات, مرجع سبؽ ذكره, ضرب " إسرائيؿ " البرنامج النووي طالؿ عتريسي -0
تقرير عمى الرابط , لالطالع عمى نص ال0202كانوف الثاني/ يناير 00صحيفة المنار المقدسية, بتاريخ  -0

                                                      http://www.manar.com/atemplate.php?id=1931  :التالي
                   

http://www.manar.com/atemplate.php?id=1931
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ومتباعدة في أرجاء البالد وتحصينيا بشكؿ كبير, ولذلؾ فمف الصعب تقدير طبيعة األىداؼ 
مة عف ىذه الضربة عمى األقؿ في ضوء ىذا االستعداد الكبير الذي تبديو إيراف والنتائج الناج

السيناريو, وامتالكيا قدرات عسكرية مادية وبشرية كبيرة وقدرة عمى تحريؾ أكثر مف  لمثؿ ىذا
ساحة, فقد توجو ضرباتيا لمقوات األمريكية المتواجدة في الخميج ودولو عبر منظومتيا 

ىناؾ, كذلؾ حزب اهلل في  األمريكيةناصرييا في العراؽ ضد القوات الصاروخية, وتجييش م
مما سيؤدي إلشعاؿ حرب كارثية في  ,لبناف الذي ال يخفي قدرتو عمى استيداؼ إسرائيؿ

المنطقة, كما تكمف خطورة ىذه الحرب في استحالة معرفة التداعيات التي ستترتب عمييا 
ً      ر البرنامج اإليراني وعدـ قدرة إيراف مستقبال  عمى وحجـ الرد اإليراني, ومدى نجاحيا في تدمي                                         

ً             إعادتو, فضال  عف المدى و   . الوقت الذي قد تستغرقو ىذه الحرب          
ولعؿ أبمغ عبارة قيمت في الموقؼ األمريكي مف الضربة العسكرية اإلسرائيمية المحتممة ضد 

مجمس العالقات في مركز "اإلجراءات الوقائية" التابع لػ "ستيفن سيمون"إيراف ما ذكره 
إذا ظمت ", حيف قاؿ: )ػ" ضربة إسرائيمية محتممة إليرافالخارجية في دراستو المعنونة ب

                               تؿ أبيب" تعتقد أف  البيت األبيض                                                   واشنطف متمسكة بموقفيا الرافض لتوجيو الضربة؛ فإف  "
نفذ البد وأف يعطييا " الضوء األصفر" عمى األقؿ, سواء توصؿ التفاؽ مع إيراف أـ است

      تؿ أبيب" ىذه الصعوبات لجمت رغبة " .0                                        الوسائؿ الدبموماسية, ولـ يتوصؿ إلى حؿ  (
العسكري ضد إيراف, وأجبرتيا عمى البحث عف  في اإلقداـ عمى الخيار -     ً          مؤقتا  عمى األقؿ -

                                    ً                                           استراتيجيات بديمة أىميا: ) المضي قدما  في مسمسؿ اختطاؼ واغتياؿ العمماء والخبراء 
نييف ممف ليـ صمة بالبرنامج النووي اإليراني بيدؼ استنزاؼ إيراف بشكؿ تدريجي مف اإليرا

الداخؿ, مف خالؿ تفريغيا مف الكوادر البشرية المتخصصة في التكنولوجيا النووية مف عمماء 
وىو ما أسمتو صحيفة "الػديمي تمغراؼ  وفنييف عبر التصفية الجسدية واالختطاؼ والتيجير,

ف كانت  ػ- وعوائدىا أضخـ                                                ػالحرب الخفية وصيد الرؤوس, وتبدو تكاليفيا أقؿ  البريطانية" ب           وا 
, باإلضافة إلى مياجمة 0                ً               طيراف" وجدت طريقا  لصدىا حتى اآلف              وال يبدو أف  " -أبطأ

المفاعالت النووية اإليرانية بواسطة فيروسات إلكترونية لتدمير النظاـ اإللكتروني فييا 

                                                           
1- Steven Simon, An Israeli Strike on Iran, Contingency Planning Memorandum NO. 5, 

November 2009, p 6. 
 , مرجع سبؽ ذكره .اإليراني: االحتماالت والتداعياتطالؿ عتريسي, ضرب " إسرائيؿ " البرنامج النووي  -0
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                                      عندما تـ  مياجمة مفاعؿ "بوشير النووي"  0202نياية العاـ  واختراقو مثمما حصؿ في
" وافتعاؿ واستثمار أي مناوشات داخمية, السيما العرقية منيا, والعمؿ Stuxnetبفيروس "

عمى توظيفيا مف الناحية األمنية, ورفع وتيرة الماكينة اإلعالمية نحو تضخيـ التيديد اإليراني 
رسة المزيد مف الضغوط عمى االتحاد األوروبي والواليات الغربي, ومما الستجالب التعاطؼ

تؿ أبيب" المتحدة لإلبقاء عمى تصدر المسألة اإليرانية ألجندتيا, وتخفيؼ الضغط عف "
 .0لمعودة إلى مسار المفاوضات مع الفمسطينييف(

زاوجت بيف زمة النووية اإليرانية                                                       وتجدر اإلشارة إلى أف  الحكومات اإلسرائيمية في إدارتيا لأل
                                                                                 األدوات السياسية والعسكرية, فعمى الصعيد السياسي واجيت إسرائيؿ إشكاليات عديدة حد ت 
مف قدرتيا عمى إثارة مسألة القدرات النووية اإليرانية عمى الساحة الدولية, أىميا: ضعؼ 

ستيا مصداقية إسرائيؿ في قضايا منع االنتشار النووي, إضافة إلى السياسة القمعية التي مار 
وما تزاؿ ضد الشعب الفمسطيني, األمر الذي تسبب في تدىور عالقاتيا مع عدد مف دوؿ 

 العالـ, وجعميا تختبئ خمؼ اإلدارة األمريكية خالؿ تعامميا مع ىذه األزمة.
                                                                                  أما عمى الصعيد العسكري فقد أشار مسؤولوف إسرائيميوف إلى أف  إسرائيؿ لف تسمح بحيازة 

ميما كانت التكمفة, بما في ذلؾ توجيو ضربات عسكرية لممواقع إيراف لمسالح النووي 
إلى  أرئيل شارون"والمنشآت النووية اإليرانية, وىو ما دفع رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ "

ً                    نقؿ مسؤولية الممؼ النووي اإليراني إلى جياز الموساد اإلسرائيمي بدال  مف وزارة الخارجية                                                                
لدبموماسية عاجزة عف التعامؿ بفاعمية مع ىذه القضية, كما اإلسرائيمية بعد أف باتت ا

أوامر لمموساد بإعداد الخطط  0222منذ أوائؿ شير آب/أغسطس  شارون"أصدرت حكومة "
 ةلقصؼ المنشآت النووية اإليرانية وتكثيؼ عمميات جمع المعمومات عف قدرات إيراف النووي

 . 0ضخمة لمواجية ىذا الخطر ميما كانت التكمفة, بما في ذلؾ تخصيص ميزانيات
                                                  ً                               وتعتبر إسرائيؿ أف  الخطر النووي اإليراني سيكوف موجيا  باألولية ضدىا, وىذا ما يدفعيا 
لمتخطيط لتوجيو ضربة عسكرية تدمر فييا المنشآت النووية اإليرانية, وتقدر أغمب التقارير 

الخطر اإليراني, فيناؾ إسرائيؿ" ذىبت في خططيا إلى أبعد مف استشعار أو تقويـ        بأف  "
                                                           

 .09/20/0202عدناف أبو عامر, استراتيجية إسرائيؿ إزاء إيراف وحزب اهلل, مركز الجزيرة لمدراسات,  -0

مرجع  ,حمود, البرنامج النووي اإليراني "آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد "أحمد إبراىيـ م -0
 .001ص  ,سبؽ ذكره
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قناعة لدى القيادات اإلسرائيمية حوؿ ضرورة القياـ بضربة استباقية ضد إيراف عمى غرار 
؛ إال 01100( في العراؽ عاـ OSIRAKاليجـو االستباقي الذي نفذتو ضد مفاعؿ تموز )

            ً  الستباقية وفقا                                                                             أف  قدرة إيراف عمى توجيو الضربة الثانية إلى إسرائيؿ مف شأنيا إحباط الضربة ا
 .  0لما يراه بعض الخبراء المتخصصوف في إسرائيؿ

ورغـ تأكيد تقارير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى عدـ وجود أنشطة نووية إيرانية سرية ليا 
                                                                                    أبعاد عسكرية؛ إال أف  إسرائيؿ ظمت مع ذلؾ مصرة عمى التشكيؾ في حقيقة النوايا اإليرانية, 

اء نقص فاعمية نظاـ التفتيش المعموؿ بو مف جانب الوكالة الدولية وتصاعدت شكوكيا إز 
لمطاقة الذرية في التحقؽ مف المسار السممي لمبرنامج النووي اإليراني, وقد كتب في ىذا 

لة الطاقة وىو مسؤوؿ رسمي سابؽ في وكا -" أفرايم أسكوالي " 0222الصدد في أيار/مايو 
ً      مقاال  لمؤ  - النووية اإلسرائيمية " جافي" لمدراسات االستراتيجية قاؿ فيو: ) ىناؾ فشؿ  سسة   

واضح في نظاـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في الرقابة والتحقؽ, وما يؤكد ذلؾ سماح الوكالة 
تحوليا إلى تطوير  الطموح, وعجزىا عف وقؼ نشاطاتيا النووية, أو إليراف بمتابعة برنامجيا

تفتيش نفسيا عاجزة عف إثبات أي شيء, وذلؾ مف خالؿ آلية ال     أف   أسمحة نووية, غير
 ,(                                                                               المنطؽ الذي يقوؿ: إن و مف الصعب التأكد مف النوايا مف خالؿ االستناد إلى عمؿ قانوني

لذلؾ تطرح إسرائيؿ ىواجسيا مف الخطر النووي اإليراني عمى دوائر القرار األمريكية, وتمح 
                                   ً     البنى النووية الرئيسة في إيراف خصوصا  في بضرورة التحضير لعمؿ عسكري حاسـ لتدمير 

                    " بأف  التيديد الذي بوش آراؾ", وقد نجحت إسرائيؿ في إقناع إدارة " نطنز" و" "بوشير", و"
تشكمو إيراف إلسرائيؿ يفوؽ التيديد الذي كاف يمثمو العراؽ؛ لذلؾ أوفدت وزارة الدفاع األمريكية 

بيب" لوضع خطط مياجمة المنشآت النووية تؿ أ    ً                             عددا  مف المخططيف العسكرييف إلى "
 .2اإليرانية

                                                           
1-Shalom , there is no intention to attack nuclear facilities in Iran , Maariv newspaper , 

11 November 2003 .      
      بيف إيراف ووكالة الطاقة الدولية لألبحاث النووية, مرجع سبؽ ذكره, أفرايـ أسكوالي, البروتوكوؿ اإلضافي  -0

 .001ص 
             عمى أف  ) شف  0202لعاـ أكدت الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية  -2

األماف النووي  ىجمات عمى المرافؽ النووية المخصصة لألغراض السممية أو التيديد بشف ىجمات عمييا يعرض
جدية بخصوص  مخاوؼلمخطر, ويترتب عميو آثار خطيرة عمى الصعيد السياسي واالقتصادي والبيئي, ويثير 



741 
 

                                                                         ً       وتعتبر إسرائيؿ أف  مجرد امتالؾ إيراف القدرة عمى تخصيب اليورانيـو يمثؿ تطورا  بالغ 
                    ً                                                            الخطورة يتيح ليا الحقا  القياـ بعمميات التخصيب في مواقع بعيدة عف الرقابة والتفتيش 

الة الدولية واالنسحاب مف معاىدة عدـ انتشار الدولييف, وقد تتجو إلى وقؼ تعاونيا مع الوك
عمى األقؿ عندما تقترب                                                     ً     األسمحة النووية في حاؿ نجحت في امتالؾ السالح النووي سرا , أو

ذا ما نجحت إيراف في ىذا  مف تحقيؽ ىذا اليدؼ عمى غرار نموذج "                                             كوريا الشمالية", وا 
ورة عمى إسرائيؿ مف وجية نظر العديد وبالغ الخط                     ً       ً فإف  ذلؾ سيمثؿ تيديدا  جسيما   السيناريو

ي , وسيعزز مف شعور الييمنة اإليرانية ف0مف الساسة والباحثيف والمحمميف اإلسرائيمييف
                                     ً           ً          المبناني, ويغير مف قواعد المعبة تغييرا  استراتيجيا , وسيجعؿ  المنطقة, ويشكؿ مظمة لحزب اهلل

مكنيا مف امتالؾ شبكة دفاع مف إيراف قطب الرحى بالنسبة لممعسكر الراديكالي, وسي
تستخدميا لتحقيؽ غايات أخرى, مثؿ: زيادة أسعار النفط, وتشجيع سباؽ تسمح نووي جديد 
                                                                                   في المنطقة, كما أف  دخوؿ إيراف إلى النادي النووي سيكوف لو تداعيات ميمة عمى العقيدة 

لنووي في المنطقة,                                        ً                        الدفاعية اإلسرائيمية, ومف شأنو أف يضع حدا  الحتكار إسرائيؿ لمسالح ا
وأف يضغط عمييا لإلعالف عف ترسانتيا النووية وعقيدتيا الخاصة باستخداـ ىذه الترسانة 
    ً                        ً                                                    صراحة , وقد يترتب عمى ذلؾ أيضا  تطورات وانعكاسات أمنية عمى المنطقة مف شأنيا زيادة 

ومصر                                   ً                                       الضغوط عمى الدوؿ العربية لتفكر جديا  في امتالؾ أسمحة نووية, مثؿ: )السعودية 
 .0(وغيرىا مف دوؿ المنطقة

وينطمؽ المسؤولوف والمحمموف اإلسرائيميوف في معاداتيـ المتالؾ إيراف قدرات نووية مف 
                                    ُ         ً                                       مجموعة مف المعطيات أىميا: أف  إيراف ت عد منافسا  عمى النفوذ وبسط القوة في منطقة الشرؽ 

ة المؤيدة والحميفة لمواليات المتحدة                         ً       ً                     األوسط, إذ إنيا تمثؿ تحديا  حقيقيا  إلقامة شبكة مف األنظم
                                                                 إسرائيؿ" في حقبة ما بعد الحرب الباردة, كما أن يا تسعى إلى القضاء  في المنطقة بقيادة "

                                                                                                                                                         

تطبيؽ القانوف الدولي فيما يتعمؽ باستخداـ القوة في ىذه الحاالت, األمر الذي يمكف أف يبرر اتخاذ إجراءات 
                                                      لمؤتمر أف  أغمبية الدوؿ األطراؼ اقترحت النظر في وضع صؾ          ً                                  مالئمة وفقا  ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة, والحظ ا

 ..NPT/CONF.2010/50 (Vol.1), p 14:  الوثيقة انظر          ً                 ممـز قانونا  في ىذا الصدد(, 

مرجع  ,ومخاطر التصعيد " أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة -0
 .002ص  ,سبؽ ذكره

إسرائيؿ والمشروع , مف كتاب " تدمير المنشآت النووية اإليرانية, ىؿ سالح الجو اإلسرائيمي مييأ لانياؿ افرانيد -0
 . 009تأليؼ مجموعة مؤلفيف إسرائيمييف, مرجع سبؽ ذكره, ص  ,النووي اإليراني "
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                                                                                      عمى الرؤية اإلسرائيمية لممنطقة التي تقـو عمى أف  "إسرائيؿ" ىي الدولة النووية والمييمنة 
 .0الوحيدة فييا

ً                             ا االستراتيجية أفضؿ حاال  مف أي وقت مضى مقارنة بجميع                               ورغـ ذلؾ ترى إسرائيؿ أف  بيئتي                      
                                                                                            الدوؿ المحيطة بيا, إذ إن يا القوة النووية الوحيدة في المنطقة, وقد أعمنت أف  المنطقة الممتدة 

            ً              ً            ً           ً             باكستاف" شرقا  والخميج جنوبا  تعتبر محيطا  استراتيجيا  ليا, إضافة                 ً       مف "المغرب" غربا  حتى "
ف القواعد والقوات األمريكية في عدد مف الدوؿ المجاورة إليراف, وليس إلى انتشار العديد م

                                                             ً          َ        ّ   ىناؾ في المحظة الراىنة مف قوة إقميمية قادرة عمى أف تشكؿ تيديدا  ضدىا, بيد  أف  صن اع 
                                                                               ً  السياسة اإلسرائيمييف يروف أف  المساعي اإليرانية المتالؾ قدرات نووية تجعؿ منيا تيديدا  

ً            محتمال  لوجود إسر          ً                                                         ائيؿ خاصة , وذلؾ في ضوء التصريحات التي يطمقيا المسؤولوف اإليرانيوف     
 .بمحو إسرائيؿ مف الخارطة محمود أحمدي نجاد" وعمى رأسيـ الرئيس "

                     ً                                                          وقد بذلت إسرائيؿ جيودا  مضنية ومتواصمة إلقناع الواليات المتحدة األمريكية بأف تتصدر 
يرانية, ونجحت ىذه الجيود في دفع إدارة الجيود المبذولة لمتصدي لمطموحات النووية اإل

إلى اعتبار "طيراف" مف الدوؿ" المارقة", وممارسة ضغوط دولية  جورج بوش" الرئيس "
                                                                                        إلجبارىا عمى التعاوف مع الوكالة الدولية, ويرى الكثير مف الخبراء اإلسرائيمييف أف  الطموحات 

             ً          ى, وأصبح واضحا  أف  ىذه اإليرانية أصبحت تثير قمؽ المجتمع أكثر مف أي وقت مض
( عمى تأميف إيراف, الواليات المتحدة) انبيفالقضية تعتمد بشكؿ ممحوظ عمى قدرة كال الج

جية, ولمواليات المتحدة والدوؿ التي تشترؾ معيا في  تحالفيف نقيضيف إليراف وحمفائيا مف
يتبموراف حوؿ موقفيف  الرؤية حياؿ الطموحات النووية اإليرانية مف جية أخرى, وىذاف الحمفاف

 أساسييف متناقضيف:
                                                                 : يقوؿ بأف  إليراف الحؽ في تخصيب اليورانيـو لألغراض السممية دوف أف الموقف األول

ُ                                                                                        ت وجو إلييا أسئمة أخرى, أما الموقؼ الثاني: فمديو حقائؽ كافية إلبداء شكوكو حوؿ نوايا إيراف 
                                  لتأكد مف أف  "طيراف" ال تسعى التباع                                               غير السممية, ويرى ىذا الموقؼ أن و مف الضروري ا

                                                                              طرؽ عسكرية في برنامجيا النووي, في حيف ترى "طيراف" أف  أوروبا والواليات المتحدة 
,    ّ تسي   ساف ما يفترض أف تكوف قضايا تقنية, وتنكراف حقيا المشروع في تخصيب اليورانيـو

                                                           
 .000, كبح جماح التيديد النووي اإليراني, مرجع سبؽ ذكره , ص أفرايـ كاـ -0
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فسيرات المتصمة وتستغؿ إيراف في كؿ فرصة بصورة ذكية الفجوات التي تظير في الت
                                                    لصالحيا, واألىـ مف ذلؾ كمو أف  إيراف تدرؾ أىمية بناء  النووي نتشاراالبمعاىدة عدـ 

تحالؼ بيف األطراؼ المختمفة في مجمس المحافظيف التابع لموكالة الدولية وفي مجمس األمف 
ىذا الدولي, وىي بدورىا تعمؿ لبناء تحالؼ مف الدوؿ التي تستطيع أف تحبط أي قرار في 

 .0, كوبا(, جنوب أفريقيا, ماليزياروسيا, الصيفذي يمكف أف ييدد مصالحيا )الموضوع ال
                                                                              ً  مف خالؿ ما سبؽ يتبيف: أف  الموقؼ اإلسرائيمي مف البرنامج النووي اإليراني كاف محكوما  
بمحدديف, يتمثؿ أوليما: بالقمؽ الشديد مف احتماؿ امتالؾ إيراف لمسالح النووي, وثانييما: 

 إلسرائيمي في منطقة الشرؽ األوسط.الخوؼ مف كسر االحتكار النووي اب
, 0باعتراؼ بعض مسؤولييا الرؤوس النووية ووسائؿ إيصالياعدد مف سرائيؿ امتالؾ إ ورغـ

ً     فضال  عف  ستريا شديدة يرفضيا االنضماـ إلى معاىدة عدـ االنتشار النووي, فقد تعاممت بي  
ّ       ً                             مت تتخو ؼ دائما  مف أف  مجرد حصوؿ إيراف عمى مع البرنامج النووي اإليراني, وظ       

المفاعالت النووية سوؼ يؤمف ليا قاعدة تكنولوجية نووية تسمح ليا في النياية بامتالؾ 
                                                                                 ً  السالح النووي, كما نظرت الحكومات اإلسرائيمية إلى البرنامج النووي اإليراني بوصفو مصدرا  

     أن و                        ً       ً    التيديد باعتباره تيديدا  وجوديا  أي لمخطر والتيديد ألمف إسرائيؿ, وجرى تصنيؼ ىذا
 .2تيديد يمس صميـ وجود وبقاء إسرائيؿ ذاتيا

 

                                                           
كتاب " إسرائيؿ والمشروع النووي  : بناء تحالؼ سياسي عالمي, مفاو, مواجية طموحات إيراف النوويةمي لندإمي -0

 .023 -020, ص ؤلفيف إسرائيمييف, مرجع سبؽ ذكرهتأليؼ مجموعة م ,اإليراني "

ية عف حقائؽ النوو « ديمونا» , العالـ النووي اإلسرائيمي الذي كاف يعمؿ في محطة "موردخاي فعنونوكشؼ "  -0
المندنية أشار « صنداي تايمز »سرية حوؿ البرنامج النووي اإلسرائيمي الواسع, حيث أدلى بمعمومات إلى صحيفة 

ّ                           " إلى أف  إسرائيؿ تخزف ما يزيد عف /فعنونوفييا "  / رأس نووي لتصبح سادس أكبر قوة نووية في العالـ, 022       
تنشر المعمومات بأياـ وتخديره في ر اختطاف                   " ىذه الحقيقة تـ  فعنونووعندما فضح "  وما ونقمو إلى إسرائيؿ         ُ                                   و قبؿ أف  

ُ                                            حيث ح وكـ بسرية مطمقة وصدر بحقو حكـ بالسجف لمدة / 0111أيموؿ/ سبتمبر 22 بتاريخ      ً          / عاما  وتـ رفض 01    
ر , انظر: خالد رستـ , حممة عالمية واسعة لمواجية أخطا0110االستئناؼ الذي تقدـ بو لممحكمة العميا عاـ 

 .0/0/0229تاريخ  ,019العدد  ,مجمة الحرس الوطني, السالح النووي اإلسرائيمي
مرجع  ,ومخاطر التصعيد " أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني" آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة -2

 .003ص  ,سبؽ ذكره
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 املطلب الثالث

 موقف روسيا والصني من الربنامج النووي اإليراني

 

 

مف خالؿ متابعة تطورات المواقؼ الدولية تجاه البرنامج النووي اإليراني الحظنا وجود تطابؽ 
                                                  ً           لنظر الروسية والصينية تجاه أنشطة إيراف النووية خاصة  المتعمقة إلى حد كبير بيف وجيتي ا

, ومعارضتيما نقؿ الممؼ النووي اإليراني إلى مجمس األمف لفرض  بتخصيب اليورانيـو
لذلؾ سنبحث في ىذا المطمب الموقؼ الروسي مف البرنامج  عمى طيراف.دولية عقوبات 

 الصيني في الفرع الثاني. , والموقؼمنو النووي اإليراني في الفرع األوؿ
 

 الفرع األول

 الربنامج النووي اإليراني  جتاه املوقف الروسي 

بعد توليو زماـ السمطة في روسيا إلى ترميـ  فالديمير بوتين" سعى الرئيس الروسي السابؽ "
ّ   السياسة االقتصادية الروسية المتيالكة التي خمفيا االتحاد السوفييتي, إال أف  " و واجيت بوتين"                                                                     

عقبات كبيرة, وأدرؾ حاجتو إلى تغطيات مالية ىائمة لتنفيذ مشروعو اإلصالحي, والمدى 
                                           ّ                                     الذي يبيح لو التحرؾ في سياستو الخارجية, ولعم و في ترتيب عالقتو بإيراف ذات المردود 

, مف أمريكاالمالي المباشر حاوؿ معالجة جزء مف أزمة نظامو الكبيرة وفؽ سياسة توافقية مع 
؛ لكف اإلدارات األمريكية المتعاقبة ال أمريكاعاوف مع إيراف بشكؿ ال يثير غضب خالؿ الت

ّ              استراتيجي يتقر ب مف المنطقة  تسمح لمسياسة الروسية أف تتجاوز حدودىا في القياـ بدور              
تيمؿ الحسابات المستقبمية التي تضع روسيا إلى  العربية ومياه الخميج الدافئة عبر إيراف, وال

يراف في موقع استراتيجي ميـ ىو منطقة آسيا وأطرافيا, مع مرونة في جانب الصيف و                                                                   ا 
ب أمنو القومي عمى مكاسب "جيوبولوتوكية" مباشرة في منطقة " البمقاف" وترتي بوتين"حصوؿ "

ٍ                              ومحاولة الوصوؿ إلى حؿ  مرض  لتقاسـ المصالح في منطقة بحر  ,في الشيشاف وغيرىا     ّ                     
             ً                          " حينذاؾ حريصا  عمى تأكيد وجود بالده عمى بوتين" وبدا الرئيس الجديد لروسيا .0قزويف

المسرح العالمي بغية استعادة المكانة العالمية ليا بعد أف تعرضت الىتزاز ممحوظ عمى أثر 

                                                           
لة منشورة في صحيفة الشرؽ , مقاإليرانيةا -سيةفي العالقات الرو  االستراتيجيةماجد أحمد السامرائي, المؤثرات  -0

 .0/0220/ 0, تاريخ  1012العدد ,األوسط
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 بوتين", وىو ما ترى فيو إدارة الرئيس "السوفييتياالنييار المفاجئ لما كاف يعرؼ باالتحاد 
جراءات مف شأنيا أف تؤدي إلى الحيمولة دوف     ً                       ً         دافعا  لتبني كؿ ما تراه ممكنا  مف تداب                                                ير وا 

ولمواجية التردي الواضح الذي كاف يشيده  .ات المتحدة بالييمنة عمى العالـانفراد الوالي
االقتصاد الروسي لجأت اإلدارة الروسية إلى دبموماسية صفقات التسميح, وتدشيف عالقات 

إيراف" بما يسمح بتنشيط تجارة  " رأسياتعاوف عسكري واستراتيجي مع القوى اإلقميمية وعمى 
في ظؿ تدىور عالقاتيا                         ُ              ً                    السالح بيف الطرفيف, حيث ت عد  إيراف سوقا  رائجة لمسالح الروسي

                                                                 ً      الغربي, ويمكف التعويؿ عمى عائدات تجارة السالح معيا بدرجة كبيرة نظرا  لما  مع العالـ
ط, األمر الذي يتيح لموسكو توفير يتمتع بو االقتصاد اإليراني مف استقرار نسبي بسبب النف

  قدر معقوؿ مف السيولة لمواجية المطالب واالحتياجات االقتصادية.
ففي سابقة ىي  0222             ً       ً                اإليرانية تطورا  ممحوظا  منذ نياية عاـ  -وقد شيدت العالقات الروسية 

يغور إ قاـ وزير الدفاع الروسي " 0191عاـ  اإليرانيةاألولى مف نوعيا منذ قياـ الثورة 
عمى رأس وفد عسكري روسي رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى إيراف في نياية  سيرجييف"

, تباحث خالليا الوزير الروسي مع كبار المسؤوليف في 0222شير كانوف األوؿ/ديسمبر 
ناقش مع  الحكومة اإليرانية حوؿ سبؿ دعـ التعاوف العسكري بيف موسكو وطيراف, كما

بعض القضايا المتعمقة باألمف والتعاوف االقتصادي  محمد خاتمي" " ؽالرئيس اإليراني الساب
في مناطؽ الخميج العربي وآسيا الوسطى والقوقاز, وجاءت تمؾ الزيارة بعد مرور شير واحد 

واشنطف" في العاـ       ً                                                           تقريبا  عمى إعالف موسكو انسحابيا مف االتفاؽ الذي سبؽ أف أبرمتو مع "
ُ    أو القياـ بأي تعاوف عسكري مع إيراف, وىو ما ع رؼ  بشأف حظر تصدير السالح 0113                                            

 .0"جور تشير نوميردينوقتيا باتفاؽ "
آذار/مارس  03-00" بزيارة إلى موسكو في الفترة مف محمد خاتمي"كما قاـ الرئيس اإليراني 

وكبار المسؤوليف  فالديمير بوتين" أجرى خالليا مباحثات ميمة مع الرئيس السابؽ " 0220
إعالف مبادئ لمعالقات والتعاوف بيف البمديف  بوتين"و خاتمييف, ووقع الرئيساف "العسكري

اعتبره المسؤولوف في موسكو وطيراف )معاىدة( يمتـز بموجبيا الطرفاف بعدـ استخداـ القوة, 
, وعدـ إتاحة أراضييما ألية أعماؿ عدوانية أو                               ً ديد باستخداميا إزاء بعضيا بعضا  أو التي

                                                           
يراف, مركز األىراـ لمبحوث والدراسات بشير عبد الفتاح -0 , االستراتيجية                                                                        , أبعاد التعاوف العسكري بيف روسيا وا 

 .0220, نيساف/أبريؿ 1مجمة مختارات إيرانية, العدد 
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ً                                                   مف البمديف, فضال  عف عدـ تقديـ أية مساعدات ألية جية تفكر في االعتداء               إرىابية تمس  أ               
ُ      ً                                            عمى أي  منيما, األمر الذي أثار جدال  وقمقا  شديديف عمى المستوييف اإلقميمي والدولي بشأف                            ّ      
مستقبؿ التعاوف العسكري بيف موسكو وطيراف مف ناحية, وانعكاساتو عمى العالقات اإلقميمية 

 .0ة أخرىوالدولية مف ناحي
                                                                                   وفي الحقيقة فإف  روسيا ليا مصالحيا الخاصة والتي تتطابؽ مع المصالح القومية اإليرانية 
الممثمة في إقرار التعاوف المتبادؿ عمى األصعدة: السياسية واألمنية واالقتصادية والثقافية 

مف وغيرىا, وتنظر روسيا إلى إيراف كدولة صديقة وشريؾ جيوسياسي في المنطقة, وتطمح 
وراء تقاربيا معيا إلى قطع شوط أكبر فيما يتصؿ بمساعييا إلنياء حالة العزلة التي تحاوؿ 

طيراف" تستطيع "موسكو" خمؽ موطئ قدـ ليا, وتأكيد  "واشنطف" فرضيا عمييا, فمف خالؿ "
وىي المناطؽ التي تتمتع إيراف بتأثير ثقافي وحضاري , وجودىا في منطقة وسط آسيا والقوقاز

ف, ومف                          ً                                          فييا, كما يتيح لموسكو أيضا  التنسيؽ مع إيراف بشأف األوضاع في أفغانستا مباشر
اإليراني( عبر عالقات عسكرية واستراتيجية سوؼ يساعد  –)الروسي                        ناحية أخرى فإف  التقارب

مف النفط والغاز  وعمى تسوية الخالؼ بيف مجموعة دوؿ بحر قزويف بشأف استغالؿ ثروات
 لو.ة المشاطئ بيف الدوؿ

ومف المنظور الجيوبوليتيكي الواسع كاف عمى القادة الروس العمؿ عمى معادلة دقيقة تستوجب 
الموازنة بيف رفض مطالب إيراف بالحصوؿ عمى المزيد مف التكنولوجيا المتطورة في المجاالت 

 كي, وكافي                                      ً                                  المثيرة لمريبة, وبيف التعاوف الوثيؽ جدا  معيا وبالتالي مواجية الغضب األمر 
ّ         لموسكو حساباتيا الخاصة في العديد مف الممفات المشتركة, لعؿ  أبرزىا:                                                          

ً    : صحيح أف  المصالح االقتصادية الروسية مع إيراف كانت عامال  مياالقتصاد                                              ّ ّ ً       ّ    م ا , إال أن يا         
األمر, فمشروع "بوشير" عمى سبيؿ المثاؿ بمغت قيمتو ما يقارب المميار  محدودة في حقيقة

ممؼ لتجاذبات كثيرة, وأوقفت روسيا العمؿ بو مرات عديدة تحت دوالر, وقد خضع ىذا ال
ّ           ّ                                   عنواف المصاعب التقنية؛ لكف  الحقيقة أن يا كانت تفعؿ ذلؾ متأثرة بالحساسية  التي  األمريكية                         

 كاف يسببيا المشروع ليا. 

                                                           
يرافأب ,بشير عبد الفتاح -0  ., مرجع سبؽ ذكره                                     عاد التعاوف العسكري بيف روسيا وا 
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كميات كبيرة مف  مف القرف العشريف : باعت موسكو إيراف منذ أوائؿ التسعينياتالتسمح
                                                     ( والمدرعات واآلليات القتالية والذخائر؛ لكف  الطائرات T-72)     ّ            البري ة كالدباباتاألسمحة 
                   ألف  باستطاعة إيراف  ,روسيا                             ً             ( والغواصات تبقى األكثر ترتيبا  لمتبعات عمىSU-24المقاتمة )

 .وات البحرية األمريكية في الخميجاستخداميا ضد الق
                                        األمف القومي الروسي في أن يا أقوى بمد في  : يتحدد تأثير إيراف عمىاألمن القومي الروسي

آسيا الوسطى في المجاؿ العسكري واالحتياطي االقتصادي والبشري والثقافي والتاريخي, 
 : ف الروسي في اتجاىات عديدة أىمياوتؤثر إيراف عمى األم

ً                                              : يمكف اعتبارىا مصدرا  محتمال  لمخطر العسكري الخارجي عمى روسيا وأماكف نفوذى     أوال    ا.                    ً      
                                                                               ً     : تسعى إيراف لمتأثير السياسي والجيوسياسي في إقميـ ما وراء القوقاز مما سيؤثر سمبا  في        ثانيا  

 .لسياسي واالقتصادي والعسكري ىناؾسياسة روسيا الخاصة بالمحافظة عمى حضورىا ا
تكنيكية وأيديولوجية رئيسة لحركات إسالمية  -: ينظر الروس إلى إيراف كقاعدة مادية       ثالثا  
ؾ بالنزعة االنفصالية, وال يجوز استبعاد إمكانية انتشار أعماؿ إيراف المشابية عمى تتمس

 األراضي الروسية.
 والنفط.                   ً      ً                        : تعتبر إيراف منافسا  رئيسا  لروسيا في أسواؽ الغاز        رابعا  

                                                                               ىذه األسباب تدل ؿ عمى أف  إيراف تعتبر أحد منافسي روسيا السياسييف واالقتصادييف في 
ّ                                         د خصوميا المحتمميف, وقد تتجس د ىذه المنافسة في أشكاؿ التعاوف الحتمي, المستقبؿ وأح                            

وسيتوقؼ شكؿ ىذا التنافس )السمبي واإليجابي( عمى اتجاىات ونيج السياسة الخارجية 
التكنولوجي الحديث, وتتحدد  -الروسية بما في ذلؾ سياستيا في مجاؿ التعاوف العسكري 

ؿ الجيوبوليتيكي واالقتصادي عمى السواء بوجود العبيف أشكاؿ التعاوف مع إيراف في المجا
آخريف في ىذه المجاالت تتجاوز مستوى تناقضاتيـ مف الناحية العممية واالحتياطية 

اإليرانية( ويمكف اإلشارة إلى الواليات المتحدة وتركيا والمممكة العربية  –التناقضات ) الروسية 
 .0ضمارالسعودية قبؿ بقية الالعبيف في ىذا الم

ّ                             : تفرض مصمحة روسيا أف تمتمؾ حص ة في اإلنتاج والتسويؽ مف حيث الغاز اإليراني                              
المشاركة في نقؿ الغاز اإليراني إلى جنوب آسيا؛ لكف ما ال تريده موسكو ىو أف تصبح 

                                                           
 .مرجع سبؽ ذكرهجماؿ حسيف,  -0
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إيراف قادرة عمى نقؿ الغاز إلى أوروبا وىي الوجية األكثر ربحية لشركة غاز برـو الروسية, 
 .0                                ّ                                حويؿ منتدى الغاز إلى منظمة قد تحد  مف حريتيا في سوؽ الغاز العالميأو أف يتـ ت

                                                                                      ومع بداية األزمة النووية اإليرانية وجدت روسيا نفسيا في موقع االتياـ األمريكي والدولي بأف  
ف كاف يجري  -                                 ً                             تعاونيا النووي مع إيراف يمثؿ خطرا  عمى جيود منع االنتشار النووي                   حتى وا 

 إليراف القدرة عمى إنتاج السالح             ألن و قد يتيح -الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في إطار قوانيف
                                                               ً       ً          النووي, وفي مواجية ىذه الضغوط األمريكية والدولية تبنت روسيا موقفا  مزدوجا  يقـو مف 
ناحية عمى ىشاشة االتيامات األمريكية إليراف بالسعي إلى إنتاج أسمحة نووية, مع التأكيد 

رى عمى ضرورة قياـ طيراف بإلقاء الضوء الكامؿ عمى أنشطتيا النووية مف أجؿ مف ناحية أخ
إماطة المثاـ عف أوجو الغموض في برنامجيا النووي, وارتكز الموقؼ الروسي مف ىذه 
                                                                                    المسألة عمى أف  الواليات المتحدة وحمفاءىا لـ يتمكنوا حتى اآلف مف تقديـ أدلة دامغة عمى 

ن   ما يقتصر األمر عمى بعض الشكوؾ المحيطة بالبرنامج النووي                        اتياماتيا إليراف؛ وا 
وقد حكمت الموقؼ الروسي مف األزمة النووية اإليرانية ثالثة محددات أساسية  .0اإليراني

سواء في يا         ً       ً                                                    لعبت دورا  أساسيا  في تحديد خيارات روسيا بشأف ىذه األزمة في كافة مراحم
 . 2مة فرض عقوبات عمى إيرافمرحمة البحث عف حموؿ تفاوضية أـ في مرح

: يتمثؿ في عالقات التعاوف النووي واالقتصادي الوثيقة مع إيراف, حيث تعتبر المحدد األول
روسيا واحدة مف أقوى الشركاء التجارييف إليراف, إذ يتعاوف الجانباف في العديد مف المجاالت 

ت النووية ومشاركة روسيا في بحيث تتراوح العالقات ما بيف التعاوف في مجاؿ إنشاء المفاعال
برامج التحديث العسكري لمختمؼ أفرع القوات المسمحة اإليرانية وعالقات التبادؿ التجاري 

 عمى نطاؽ واسع ما بيف الجانبيف في مختمؼ مجاؿ الصناعات الثقيمة والمنسوجات وغيرىا.
                                                           

الصادر عف مؤسسة "كارنيجي" لمسالـ في  إيراف رؤية مف منظور روسي", عمي حسيف باكير, قراءة في تقرير" -0
راسات, بتاريخ تحت عنواف " إيراف: رؤية مف موسكو", مركز الجزيرة لمد 0202تشريف األوؿ /أكتوبر 

01/00/0202 . 
مرجع  ," آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد " أحمد إبراىيـ محمود, البرنامج النووي اإليراني -0

 .002-000ص  ,سبؽ ذكره

, المجمد الثالث , ممؼ األىراـ االستراتيجيوسي في األزمة النووية اإليرانيةأحمد إبراىيـ محمود, الدور الر  -2
 .0229نيساف/أبريؿ  001عشر, العدد 
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 –لوثيقة مع إيراف برغـ مصالحيا ا –                                : فيتمثؿ في أف  روسيا تظؿ حريصة أما المحدد الثاني
                                                                ّ          عمى أال تستطيع إيراف في نياية المطاؼ امتالؾ السالح النووي حتى ال يتسب ب ذلؾ في 
اإلخالؿ بالتوازف االستراتيجي العالمي بشكؿ عاـ, أو اإلخالؿ باالستقرار االستراتيجي القائـ 

النووي ربما                                                                    عمى تخـو روسيا الجنوبية مف ناحية أخرى, السيما أف  امتالؾ إيراف لمسالح 
يؤدي لتغيير موازيف القوى والمعادالت االستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى التي تدخؿ 

 ستراتيجي لروسيا بما قد يمحؽ الضرر بنفوذ روسيا في تمؾ المنطقة.  -ضمف اإلطار الجيو
ولكف رفض روسيا الحتماالت امتالؾ إيراف لمسالح النووي ال يجعميا تقبؿ بالشكوؾ 

سرائيؿ وبعض دوؿ االتحاد األوروبي بشأف  واليواجس                                                                            اليائمة التي تثيرىا الواليات المتحدة وا 
ن ما تحتفظ روسيا لنفسيا بتقديرىا الخاص  حقيقة األىداؼ المحركة لمبرنامج النووي                                                    اإليراني؛ وا 

ليذه المسألة, وىي ربما تكوف أقدر مف غيرىا عمى تقييـ أبعاد البرنامج المذكور بحكـ 
ف كانت األزمة تتعمؽ بمنشآت أقامتيا إيراف بعيدا   مشاركتيا عف                                                                     ً  فيو بصورة أساسية حتى وا 

 .إطار التعاوف النووي مع روسيا
                                       ً                                           ويتأثر الموقؼ الروسي مف ىذه المسألة أيضا  بحقيقة أف  ىناؾ أزمة ثقة تحكـ موقؼ روسيا  

عود إلى بدايات األزمة إزاء التعامؿ األمريكي والغربي مع قضايا االنتشار النووي, وىي أزمة ت
النووية لػ " كوريا الشمالية" في منتصؼ التسعينيات, حيث كانت روسيا تتعاوف بصورة وثيقة 

                                                                               كوريا الشمالية" في المجاؿ النووي, إال أن يا تخمت عف تنفيذ صفقة ضخمة لبناء مفاعؿ  مع "
يا الشمالية", وفوجئت                                              ً                  نووي في ىناؾ بعدما أثارت الواليات المتحدة شكوكا  بشأف أىداؼ "كور 

                                                                                        "روسيا" بأف  "الواليات المتحدة والياباف" اتفقتا مع "كوريا الشمالية" عمى تزويدىا بمفاعميف 
   ً  نوعا   متطوريف في مقابؿ تخمييا عف مفاعميا الذي يعمؿ بالماء الثقيؿ, وىو ما اعتبرتو روسيا

 . كوريا الشمالية" ووية مع "لمفوز بالصفقة الن الواليات المتحدة مف الخداع والغش مف جانب
                ً                                                                   وكاف ما سبؽ واحدا  مف األسباب الرئيسة وراء رفض "روسيا الشديد" لوقؼ تعاونيا النووي مع 
                                                                                   إيراف, حيث تخشى "روسيا" مف أف  مطالبة "الواليات المتحدة والدوؿ الغربية" باالمتناع عف 

وؿ لتزويد إيراف بتكنولوجيا نووية تزويد إيراف بالمفاعالت النووية يخفي وراءه استعداد تمؾ الد
, األمر الذي سوؼ يؤثر بالقطع  متطورة في سياؽ إغرائيا بوقؼ برنامج تخصيب اليورانيـو
يراف(؛ إال أف  الغرب يرى أف  لروسيا دور أساسي                                                                                       عمى مستقبؿ التعاوف النووي بيف )روسيا وا 

زمة بتزويد إيراف باحتياجاتيا مف الوقود                                                    في األزمة النووية اإليرانية؛ ألن و يفترض أف  روسيا ممت
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                                                                                    النووي بموجب االتفاؽ المبـر بينيما, مما يعني مف وجية نظر الكثير مف الدوؿ الغربية أف  
                                                                                 إيراف ليست في حاجة المتالؾ برنامج لتخصيب اليورانيـو إلنتاج الوقود النووي؛ ألف  لدييا 

ّ                  جاتيا, في حيف ت صر  إيراف عمى أن يا بالفعؿ المصدر الذي يمكف أف تحصؿ منو عمى احتيا   ُ              
                         ً                         المجاؿ, ألف  ذلؾ أوفر كثيرا  مف حيث التكمفة مف جية,  تحتاج المتالؾ قدرة وطنية في ىذا

وحتى ال تكوف رىينة ألي ضغوط خارجية في الحصوؿ عمى احتياجاتيا مف الوقود النووي 
يراف بشأف توريد مف جية أخرى, لكف ىناؾ العديد مف المشكالت التي ثارت بيف رو                         سيا وا 
امؿ مع الوقود المستنفد الوقود النووي العتبارات تتعمؽ بتكمفة نقؿ الوقود وأسعاره وآليات التع

... وقد استغرقت ىذه المشكالت سنوات طويمة مف التفاوض بيف الجانبيف دوف وغير ذلؾ
بشأف معالجة وجاءت المبادرة الروسية  الوصوؿ إلى نتيجة حاسمة بينيما في ىذا الصدد.

                                                                                  الوقود النووي اإليراني في روسيا في سياؽ ىذه التطورات, وكانت روسيا تتصور أن يا تقدـ 
ً     ً                                                                    حال  وسطا  لمواقؼ جميع األطراؼ, حيث يسمح بموجبيا إليراف أف تقـو بتنفيذ المراحؿ   
ا                                                                                األولية مف عممية التخصيب في أراضييا, ثـ  يتـ استكماؿ ىذه العممية في روسيا, وىو م

ُ  ّ                                                                          ي يد ئ المخاوؼ األمريكية والغربية بشأف كميات اليورانيـو المخصب التي تحصؿ عمييا 
                       روسيا؛ إال أف  الجانبيف                                                           إيراف, ومجاالت استخداميا ومف ثـ  إعادة الوقود المستنفد إلى 

اإليراني اختمفا بشأف التفاصيؿ المتعمقة بتنفيذ ىذه المبادرة, السيما فيما يختص  -الروسي
                                      اإليرانية التي سوؼ يتـ  إقامتيا مف أجؿ  –دارية المتعمقة بالمنشأة الروسيةانب المالية واإلبالجو 

 .مبادرةتنفيذ عممية التخصيب المشتركة مما أدى إلجياض ىذه ال
أما الواليات المتحدة فتدرؾ حجـ المصالح الروسية في إيراف وتأثيرىا عمى القرار الروسي, 

                                                       لة الممؼ النووي اإليراني إلى مجمس األمف؛ إال أن يا ال تزاؿ فرغـ موافقة موسكو عمى إحا
                     ذ حؿ  ىذه المشكمة في                                                       ُ     متشددة في موقفيا الرافض لفرض عقوبات شاممة عمى إيراف, وت حب  

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية رغـ اإلحباط الذي أصاب الروس مف جراء رفض  إطار
تخصيب اليورانيـو إلى داخؿ األراضي الروسية, وقد  اإليرانييف لممبادرة الروسية بنقؿ عمميات

ومقابمة الرئيس السابؽ  0221طرحت زيارة وزير الخارجية الروسي لواشنطف في آذار/مارس 
" لو في البيت األبيض عمى غير العادة تساؤالت كثيرة حوؿ أبعاد الصفقة جورج بوش"

       ً                          ية كثيرا  بعد ىذا االجتماع, وىو ما األمريكية الروسية بشأف إيراف, حيث تغيرت الميجة الروس
" الذى نفى بريخودكو غيسير انعكس في تصريح مساعد الرئيس الروسي لمشؤوف الخارجية "
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ليست لروسيا مصالح مع طيراف  "                                           ً  فيو "حقيقة موقؼ مؤيد إليراف في موسكو", مضيفا :
اليدؼ واحد, وىو أف     ً        مؤكدا  " أف   ,تختمؼ عف مصالح شركائنا األوروبييف والواليات المتحدة"

أما أبعاد  .ً                              ا  لحظر انتشار أسمحة دمار شامؿ"وليس مصدر               ً                 نرى إيراف جارا  يمكف التكيف بو,
   الصفقة األمريكية الروسية فقد برزت بعض مالمحيا عندما تحدث وزير الخارجية الروسية 

    ً      كثيرا  عمى                                   ّ   " عف الممؼ النووي اإليراني؛ بينما شد د بوش" بعد لقائو مع "سيرغي الفروف"
مسألة انضماـ روسيا إلى منظمة التجارة العالمية, وماىي الخطوات المطموبة مف الواليات 

يعرقؿ التبادؿ التجاري بيف  يالذ 0"جاكسون فنيك            ً                        المتحدة خصوصا  عمى صعيد إلغاء تعديؿ "
" بوشموسكو وواشنطف, ويعوؽ انضماـ روسيا إلى ىذه المنظمة الدولية, حيث وعد "

ضد  أمريكالتشدد األمريكي في ىذا األمر مقابؿ امتناع موسكو عف عرقمة جيود بتخفيؼ ا
يراف  إيراف في مجمس األمف.                                                         كما تدرؾ واشنطف عمؽ العالقات االقتصادية بيف روسيا وا 

عدة  بكمفة                                  ً          مفاعالت نووية جديدة خالؿ العشريف عاما  القادمة  02السيما ما يتعمؽ منيا ببناء 
                                                                   , إضافة إلى مفاعؿ "بوشير" الذى تـ  بناؤه بكمفة تقارب المميار دوالر, مميارات مف الدوالرات

, وىو ما 2بعد شحنو بالوقود النووي الروسي 02290وكاف مف المقرر تشغيمو في بداية عاـ 

                                                           
بإعداد تعديؿ عمى  جاكسون"مع السيناتور " 0190" في عاـ "شارلز فينيكقاـ عضو الكونغرس األمريكي  -0

بسبب  السوفييتيفرض قيود عمى التبادؿ التجاري مع االتحاد  -بعد تبنيو  -التشريعات التجارية األمريكية تضمف 
( إلى الواليات المتحدة, وال يزاؿ ـ ىجرة المواطنيف ) الييود الروس عمى وجو التحديدوجود معوقات فيو وقتذاؾ أما

 التعديؿ يسري مفعولو بحؽ روسيا حتى اآلف ...!
تولت شركة "أوتـو ستروي إكسبورت" الروسية إكماؿ بناء محطة الطاقة النووية اإليرانية في "بوشير", وكاف  -0

                                                              ؛ إال أف  الشركة أكدت أن يا لف تسمـ الوقود النووي لمحطة الطاقة 0229سبتمبر مقرر أف يتـ افتتاحيا في أيموؿ/
                                                                 , وأرجعت ذلؾ إلى أن يا لـ تتسمـ مدفوعاتيا المالية شيريف بسبب نقص 0229النووية في شير آذار/مارس 

شير" بالوقود النووي , عمى إمداد مفاعؿ "بو 0223التمويؿ اإليراني, وكانت روسيا قد وافقت في شباط/فبراير العاـ 
              ّ                                                                                       لعشر سنوات, ووق عت مع إيراف اتفاقية تنص  عمى إعادة الوقود النووي المستنفد الذي تسترجعو روسيا بعد مرور 

شريؼ  انظر, 0229خمس سنوات عمى إفراغو مف المفاعؿ, وقد تمت عممية اإلمداد األولى في أوائؿ العاـ 
مختارات , مجمة  االستراتيجيةإيراف...؟!, مركز األىراـ لمدراسات شعباف مبروؾ, ىؿ بدأت روسيا في التخمي عف 

 .0229أيار/مايو   10إيرانية, العدد 
بدأ تشغيؿ مفاعؿ "بوشير" النووي اإليراني, حيث وقعت إيراف وروسيا عمى  0202آب/أغسطس 00في -2

عمى الرغـ مف العقوبات الدولية بروتوكوؿ تشغيؿ المفاعؿ المذكور الذي شيد بدء عممية تحميؿ الوقود النووي, 
 (.00/1/0202, بتاريخ لمجدؿ ) وكالة الصحافة الفرنسية المفروضة عمى طيراف بسبب برنامجيا النووي المثير
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تحاوؿ واشنطف تعطيمو أو تأجيمو إلى جانب صفقات ضخمة لبيع أسمحة روسيا إليراف 
          ً       ً     ً            نظاما  دفاعيا  جويا  قصير المدى (01) فقة بيعبمميارات الدوالرات, كاف أبرزىا ص

TOR-M1 روز بروف اكسبورت( ) مميوف دوالر مف خالؿ شركة 922يا إليراف قيمت
, ومحادثات لمحصوؿ عمى 01 -مقاتمة إيرانية ميج )03)الروسية وصفقة أخرى لتحديث 
 .0الذى يصعب التشويش عمى راداراتو S-300نظاـ الدفاع الجوي بعيد المدى 

ديمتري وفي تحوؿ الفت لمموقؼ الروسي مف الممؼ النووي اإليراني حذر الرئيس الروسي " 
عمى ىامش مجموعة قمة العشريف في مدينة  0221أيموؿ/سبتمبر  03إيراف في  "مدفيديف

أساليب أخرى في التعامؿ  " مف استخداـ ما أسماه  بػ "بيتسبرغ بوالية بنسيمفانيا األمريكية "
ـ تقدـ ما يطمئف القوى العالمية في االجتماع المقرر في تشريف األوؿ/أكتوبر معيا" إذا ل

بشأف ىذا الممؼ, ويأتي ىذا التصريح الروسي الحاد بعد أسبوع واحد مف قرار  0221
واشنطف إلغاء مشروع نشر الدرع الصاروخية األمريكية في أوروبا الذي كاف يقمؽ موسكو...! 

وماسيوف وخبراء عسكريوف صفقة تمارس بموجبيا "موسكو" وىو القرار الذي اعتبره دبم
    ً                                                                    ضغوطا  أكبر عمى "طيراف" في الممؼ النووي مقابؿ ىذه الخطوة األمريكية, وطالب 

" الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ) ببدء تحقيؽ فوري حوؿ الموقع النووي الجديد الذي مدفيديؼ"
          ً                            ً  و"(, معتبرا  أف  ) الكشؼ الجديد سبب قمقا  كشفت إيراف حينذاؾ عف امتالكيا لو " موقع فورد

 .0" بما في ذلؾ روسيا ( بيتسبرغ لكؿ المشاركيف في قمة مجموعة العشريف في "
بشأف طيراف أـ بإعالنو  "مدفيديف"                              ً                وبدت مالمح ىذه الصفقة أكثر وضوحا  سواء بتصريحات 

ر البمطيؽ والمجاورة بطرسبورغ" في بح اعتزامو إلغاء قراره بنشر صواريخ في "ليننغراد:
" يـو مدفيديفو أوباما, والتي كانت بدورىا مصدر قمؽ لواشنطف واتفؽ "2لػ"ليتوانيا وبولندا"

عمى ضرورة التفكير في عقوبات إضافية إذا لـ ترد إيراف  0221أيموؿ/سبتمبر 02األربعاء 
 " بشأف برنامجيا النووي.0+3عمى مقترحات مجموعة "

                                                           
(, 011األمريكية تجاه روسيا والصيف بشأف إيراف, مجمة الحرس الوطني, العدد ) االستراتيجيةحساـ سويمـ,  -0

 .0/00/0221تاريخ 
 .03/1/0221فوستي الروسية لألنباء, بتاريخ وكالة نو  -0

 .01/1/0221وكالة نوفوستي الروسية لألنباء, بتاريخ  -2
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التصريحات الروسية غير المسبوقة تأتي في إطار التحسف في العالقات                      ووفؽ آراء خبراء فإف  
بيف موسكو وواشنطف في الفترة األخيرة التي عززىا إعالف "واشنطف" تخمييا عف مشروع 
الدرع الصاروخية في أوروبا الذي كانت تعتبره موسكو مصدر تيديد أمني بالنسبة ليا, في 

اعي الحقيقية لتخمي الواليات المتحدة عف نشر الدرع                                   حيف أشار خبراء آخروف إلى أف  الدو 
الصاروخية في "تشيكيا وبولندا" ال تنبع مف صفقة تمت بيف واشنطف وموسكو عمى حساب 
طيراف؛ بؿ استيدؼ ذلؾ إزالة مخاوؼ موسكو وحثيا عمى المزيد مف التعاوف الوثيؽ مع 

, عف موافقتيا المبدئية عمى تزويد                         ً لكف موسكو لـ تتراجع, مثال  واشنطف حوؿ الممؼ اإليراني, 
وىي قضية كبرى وحساسة   S-300إيراف بمجمعات الصواريخ المضادة لمطائرات مف طراز

بالنسبة لألمريكييف, وما حدث إلى حد اآلف ىو عدـ تنفيذ الصفقة؛ لكف موسكو مع ذلؾ 
 زاماتيا الدولية.                                                                    تنطمؽ مف قناعة أن يا في حاؿ إتماـ ىذه الصفقة ال تخؿ بأي التزاـ مف الت

ال تثؽ موسكو في فعالية أي عقوبات اقتصادية وسياسية, وربما وفي أقصى        ً وعموما  
الحاالت, إذا ما عادت إيراف لمتنازع مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية فستشارؾ روسيا كما 
سبؽ أف حدث في عقوبات مخففة وغير مشددة عمى إيراف؛ لكنيا ستسعى في ىذه الحالة إلى 
تقميؿ المخاطرة بتدىور العالقات مع إيراف, كما ستراعي موقؼ "الصيف" وستواصؿ موسكو 

 .0نيج التعاوف والضغوط الدبموماسية عمى طيراف لحفزىا عمى اتباع سياسة واقعية مسؤولة

                                                              ً                       ومع فشؿ كافة الجيود الرامية لتسوية األزمة النووية اإليرانية سمميا ؛ السيما التي توجت بما 
عرض الحوافز الدولية" المقدمة إليراف مف مجموعة الدوؿ الست الكبرى التي تشمؿ سمي بػ"

                    لذلؾ ات جيت الواليات  ,0(0+3) العضوية في مجمس األمف وألمانيا الدوؿ الخمس دائمة
المتحدة ودوؿ االتحاد األوروبي إلى إعداد مشروع قرار لفرض عقوبات دولية عمى إيراف 

                                                        تخصيب اليورانيـو المثيرة لمشكوؾ التي كاف قد تـ  استصدار  المتناعيا عف إيقاؼ أنشطة
قرارات بشأنيا مف مجمس أمناء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ومجمس األمف, ولقي مشروع 

                                                           
, موقؼ روسيا مف إيراف في ظؿ النيج األميركي الجديد, دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت فيتالي ناؤمكيف -0

 .00/02/0221مف خالؿ موقع مركز الجزيرة لمدراسات, بتاريخ 
رزمة جديدة مف الحوافز إليراف ولـ يتضمف  0221حزيراف/يونيو  1( في 0+3لدوؿ الست الكبرى )قدمت ا -0

ىذا العرض تيديدات بفرض عقوبات عمى طيراف, وعبرت الدوؿ الكبرى عف استعدادىا لمساعدة إيراف في بناء 
 .مفاعالت تعمؿ بالمياه الخفيفة ومنحيا منافع تجارية, إذا عمقت تخصيب اليورانيـو 
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, السيما فيما يتعمؽ 0القرار المقدـ مف دوؿ االتحاد األوروبي معارضة شديدة مف جانب روسيا
في رفض روسيا لممفيـو الذي يستند إليو مشروع القرار : تتمثؿ األولىبنقطتيف رئيستيف: 

نما تشجيعيا                                                                                   ذاتو, حيث تصر روسيا عمى أف  اليدؼ الرئيس لمقرار ليس معاقبة إيراف؛ وا 
زالة                                                                                    وتحفيزىا عمى التعاوف مع المجتمع الدولي مف أجؿ إيقاؼ األنشطة المثيرة لمشكوؾ وا 

وي التي تثار عالمات استفياـ واسعة بشأنيا الغموض بشأف الجوانب الخفية في برنامجيا النو 
في التقارير الدورية لموكالة الدولية لمطاقة الذرية بشأف إيراف, ووفؽ ىذا المفيـو تعتقد روسيا 
                                                                                      أف  العقوبات يمكف أف تدفع إيراف لممزيد مف التشدد والقياـ بإجراءات مضادة لتمؾ العقوبات 

   ُ                                      أال ت ركز اإلجراءات التي يتضمنيا القرار عمى األزمة, وىو ما يتطمب  بما يؤدي لتصعيد
فرض عقوبات عمى إيراف, بقدر ما يشتمؿ عمى مجموعة مف الضغوط التي تعكس فقط قمؽ 

في  المجتمع الدولي مف أنشطة إيراف المثيرة لمشكوؾ بما يشجعيا عمى التعاوف بدرجة أكبر
روسيا لما كاف يتضمنو المشروع  : فتتمثؿ في رفضأما الثانية. المستقبؿ مع المطالب الدولية

صرار روسيا عمى أف                                                                            مف فرض حظر شامؿ عمى البرنامج النووي اإليراني بالكامؿ, وا 
يقتصر الحظر عمى األنشطة النووية اإليرانية المثيرة لمشكوؾ, السيما تمؾ المتعمقة بتخصيب 

نشاء مفاعؿ إنتاج الماءاليو       ً            منطمقا  باألساس مف الثقيؿ, وكاف الموقؼ الروسي ىنا                                  رانيـو وا 
أف تؤثر ىذه النوعية مف العقوبات عمى تعاونيا النووي مع إيراف في مجاؿ إنشاء مفاعؿ 
                                         ً                                    "بوشير", وىو تعاوف يسير في مسار بعيد تماما  عف االتيامات الموجية إليراف مف جانب 

 . 0الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
في الممؼ النووي اإليراني خالؿ العديد مف المحطات      سي ؿ                                ُ والحقيقة أف  روسيا لعبت دور الم  

إلقناع إيراف بالتوصؿ إلى اتفاؽ مع المجتمع الدولي تحت إشراؼ الوكالة الدولية لمطاقة 
الذرية؛ لكف دوف أف تصؿ ىذه الجيود إلى النتيجة المرجوة, وحاولت في المقابؿ إقناع 

ّ        عديدة؛ لكف  ذلؾ ال عبر وسائؿإسرائيؿ والواليات المتحدة بالعدوؿ عف ضرب إيراف  ال  موقؼ         
                                                                               يعني أف  روسيا توافؽ عمى امتالؾ إيراف لألسمحة النووية ولوسائؿ نقميا؛ لما لذلؾ مف 

أف يؤدي إلى تغيير التوازف  -إف حدث  -تداعيات خطيرة عمى موسكو, وىو ما مف شأنو 
                                                           

 .20/9/0221, تاريخ 0111                                              تـ  اعتماده فيما بعد مف قبؿ مجمس األمف تحت رقـ  -0

لث أحمد إبراىيـ محمود, الدور الروسي في األزمة النووية اإليرانية, ممؼ األىراـ االستراتيجي, المجمد الثا -0
 .0229نيساف/أبريؿ  ,001عشر, العدد 
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القوقاز إلى آسيا الوسطى الجيوسياسي واالستراتيجي بشكؿ دراماتيكي في المنطقة الممتدة مف 
ّ      لغير صالح موسكو, والتي ظم ت ليا اليد العميا فييا منذ القرف التاسع عشر, وال شؾ أف  ىذا                                                       ّ                        
ّ      ً                                                              الوضع سيطو ؿ أيضا  المواضيع أو الممفات التي يختمؼ فييا الموقؼ الروسي عف الموقؼ           

إيراف النووية                                                                   ّ اإليراني وفي طميعتيا الممفات المتعمقة بمنطقة قزويف, أضؼ إلى ذلؾ أف  
القوقاز إلى طاجكستاف(,            ً   ّ  ً       ً                               ستكوف منافسا  جد يا  وخطيرا  لروسيا في عدد مف المناطؽ مف )

ً      ً                                 وستشك ؿ إيراف فضاء  محيطا  بيا, وستضطر حينيا بعض الدوؿ كػ" تركمانستاف" إلى أف      ّ            
                ّ                                                                 تتبنى سياسات ودي ة تجاه طيراف تحت وطأة القوة النووية, وىو ما سيؤثر عمى وضع الطاقة

 .0الجيوسياسي في المنطقة المحيطة ببحر قزويف ككؿ
بنت القيادة اإليرانية  0221ومنذ إحالة الممؼ النووي اإليراني إلى مجمس األمف الدولي عاـ 

                                                                             حساباتيا عمى أف  المعارضة )الروسية والصينية( ستجيض المخطط األميركي الرامي إلى 
يات المتحدة نجحت في استصدار عدة قرارات                                         عزؿ إيراف وفرض عقوبات عمييا, إال أف  الوال

                                                                                تديف إيراف سواء داخؿ مجمس محافظي الوكالة الدولية أـ داخؿ مجمس األمف الدولي, وتـ  
فرض مجموعة مف العقوبات عمييا طالت عدد مف المؤسسات والشركات واألشخاص 

ابقة لصدور القرار الضالعيف في البرنامج النووي اإليراني, وقد شيدت األسابيع القميمة الس
    ً          ً        ً      ً                                        حراكا  دبموماسيا  إيرانيا  مكثفا  تجاه روسيا والصيف لمحؤوؿ دوف فرض حزمة  0101/0202

موسكو وبكيف" لصالح  جديدة مف العقوبات الدولية؛ لكف المفاجأة كانت في تصويت كؿ مف "
قوبات مشروع القرار األميركي بعد جيود متواضعة مف دبموماسية البمديف لتخفيؼ وطأة الع

المقترحة عمى إيراف, ولـ تعارض القرار سوى تركيا والبرازيؿ المتاف كانتا قد توصمتا إلى اتفاؽ 
                                                                 ً           مع إيراف حوؿ مبادلة اليورانيـو منخفض التخصيب بيورانيـو أعمى تخصيبا  عمى األرض 

دة                  ف  العقوبات الجديإ. وفي لغة اعتذار ممتوية قاؿ مسؤولوف روس 0التركية وبضماف برازيمي
لف يكوف ليا أثر يذكر عمى إيراف, ودعوا إلى استئناؼ المفاوضات بيف الدوؿ الغربية 

أصدرت  0101والواليات المتحدة مع إيراف؛ لكف خالؿ أسبوع واحد فقط عمى صدور القرار 
                                 ً                                                  اإلدارة األمريكية بصورة منفردة قرارا  بفرض عقوبات إضافية عمى إيراف طالت البنؾ المركزي 

   ً                                                                        عددا  مف الشركات والمؤسسات اإليرانية اليامة األخرى, وفي اليـو نفسو أعمف وزراء اإليراني و 
                                                           

 . مرجع سبؽ ذكره, رؤية مف منظور روسي"قرير " إيراف عمي حسيف باكير, قراءة في ت -0
 مرجع سبؽ ذكره., بشير نافع -0
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خارجية االتحاد األوروبي عف اتفاقيـ عمى تطبيؽ عقوبات مشابية, فأعربت موسكو عف 
                      ّ                                    األوروبية االنفرادية, واد عت أف  ىذه اإلجراءات تخالؼ ما ات فؽ  قمقيا مف اإلجراءات األمريكية

دوف توافؽ  0101حوؿ عدـ تطبيؽ عقوبات إضافية لتمؾ التي تضمنيا القرار           ً عميو ضمنا  
الدوؿ دائمة العضوية في مجمس األمف؛ لكف التصريحات الروسية كانت أقرب إلى العتب 
                                                      ً      ً                   الدبموماسي منيا إلى التيديد بموقؼ جديد, وىو ما عكس تحوال  واضحا  في الموقؼ الروسي 

وسرعاف ما تواترت األدلة عمى ىذا التحوؿ, ففي سابقة نادرة قاؿ تجاه الممؼ النووي اإليراني, 
خالؿ كممة ألقاىا أماـ تجمع  0202تموز/يوليو 02في  "مدفيديفديمتري  الرئيس الروسي "

                                                  ً             :) إن نا نحتاج إلى تحالفات خاصة كي نواكب العصر, أوال  مع ألمانيا 0سفراء بالده في الخارج
يطاليا واالتحاد األ وروبي بشكؿ عاـ, ومع الواليات المتحدة بشكؿ خاص(, وبموازاة                            وفرنسا وا 

تقترب مف امتالؾ تقنيات يمكف استخداميا لصناعة                              الرئيس الروسي إلى أف  إيراف ) ذلؾ أشار
                   ً                                                              أسمحة نووية(, مطالبا  المجتمع الدولي بالتعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني بجدية, ودوف 

                                          ً  " أف  السعي إلى امتالؾ قدرات نووية ليس محرما  مدفيديف" المجوء إلى حموؿ انتقائية, وأوضح
في حد ذاتو بحسب معاىدة الحد مف انتشار األسمحة النووية؛ لكف القدرة عمى تطوير السالح 

) عدـ التسرع في اتخاذ      ً                         داعيا  في الوقت ذاتو إلى ضرورة النووي ال بد أف تثير القمؽ,
                                    أف  الحديث يدور عف الفارؽ بيف امتالؾ  "فمدفيدي خطوات أحادية الجانب(, وأضاؼ "

قدرات تسمح بيا المعاىدات الدولية وتطوير السالح النووي باالعتماد عمى ىذه القدرات 
إلى العقوبات  ميدفيديف"وتطرؽ " المشكالت التي أحاطت بالممؼ اإليراني". " باعتباره أحد

                        ً                ائج المطموبة منيا(, مشيرا  إلى أف  اليدؼ ال تؤدي إلى النت                        ً         المفروضة عمى إيراف معتبرا  أن يا )
التوصؿ في أسرع وقت ممكف إلى إحياء مسار األساس مف قرار العقوبات األخير كاف )

ً       ً             المفاوضات(, محذرا  مف أف  تفويت الدبموماسية ليذه الفرصة سيكوف فشال  جماعيا , كما انتقد                                                 ً                
دد الدعوة إلى اإليرانييف لالنفتاح                                                  إيراف ووصفيا بأن يا) تتصرؼ بطريقة غير مناسبة(, وج

استخدـ المغة ذاتيا خالؿ مؤتمر صحفي جمعو  "مدفيديفوالتعاوف مع الوكالة الدولية, وكاف "
, حيث 0202يونيويراف/حز  3أثناء زيارتو إلى ألمانيا في  أنغيال ميركل"والمستشارة األلمانية "

                             نا عمى االتفاؽ عمييا, لقد تـ  قاؿ: ) ال يريد أحد فرض عقوبات, لكف بعض األمور ترغم

                                                           
 . 02/9/0202وكالة انتر فاكس الروسية, بتاريخ  -0
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أمؿ بأف تستمع القيادة ت)          أف  روسيا         ً (, مضيفا  تفاؽ عممي بيذا الخصوصالتوصؿ إلى ا
(, ويأتي ىذا التصريح بعد خالؼ مع "طيراف" حوؿ حزمة إليرانية إلى صوت األسرة الدوليةا

ى التصويت إلى جانب وموافقة روسيا عم 0101العقوبات الدولية التي تضمنيا مشروع القرار 
القوى الكبرى األخرى في مجمس األمف لصالح القرار القاضي بتشديد العقوبات المالية 

 .0والعسكرية عمى طيراف بسبب برنامجيا النووي
             إلى أف  موقؼ  "محمد رضا مير تاج الديني"أشار نائب الرئيس اإليراني لمشؤوف البرلمانية و 

يراف يثير حيرة بالده, وقاؿ المسؤوؿ اإليراني: إة عمى روسيا مف احتماؿ فرض عقوبات جديد
       ً                     (, مشيرا  إلى أف  طيراف كانت                                                           ) إف  الموقؼ الروسي سيمقى إدانة مف قبؿ الرأي العاـ العالمي

تتوقع أف تنظر موسكو بإيجابية إلى االتفاؽ الثالثي بيف )ايراف وتركيا والبرازيؿ( بشأف تبادؿ 
                              السابؽ؛ غير أف  إعالف موسكو عف  ود النووي, وستقـو بتعديؿ موقفيااليورانيـو اإليراني بالوق

(, وشدد يثير تساؤالت كثيرة لدينا)التوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ احتماؿ فرض عقوبات عمى ايراف 
) روسيا ستدفع ثمف سموكيا خمؼ النيج األمريكي, لذا فقرارىا                          المسؤوؿ اإليراني عمى أف  

 . 0(لميةسيثير إدانة عا
  ً         لبا  الرئيس موقؼ روسيا تجاه بالده مطا محمود أحمدي نجاد"انتقد الرئيس اإليراني " كما

                                               ً           بمراجعة تصريحاتو ومواقفو األخيرة تجاه إيراف مشددا  عمى مبدأ  "مدفيديفديمتري  " الروسي
الشعب اإليراني لـ يعد يعرؼ      أف   ) نجاد" االحتراـ المتبادؿ في العالقة بيف البمديف, وأوضح "

, في                                                                          ً إذا كاف الروس أصدقاء وجيراف أـ مع الطرؼ اآلخر الذي يعادييـ منذ ثالثيف عاما   ما
 . 2( ةالمتحدإشارة إلى الغرب والواليات 

مف االنضماـ  0202تموز/يوليو  02" في مدفيديفديمتري نظيره الروسي " نجاد" كما حذر "
ـ مراسـ ميرجاف في ختا د"نجا إلى "مخطط" تحيكو الواليات المتحدة ضد إيراف, وقاؿ "

               ً                                                 بدأ أعداؤنا حربا  دعائية جديدة ضد إيراف, كتبتيا وأخرجتيا الواليات )لمشباب في طيراف:
                                      إف  دولتي إيراف وروسيا صديقتاف, ونأمؿ ):نجاد" المتحدة, وقدميا الرئيس الروسي(, وأضاؼ "

ي في ىذه المسرحية أف تستمر ىذه الصداقة؛ لكف التساؤؿ ىو لماذا اشترؾ الرئيس الروس
                                                           

 . 02/9/0202وكالة انتر فاكس الروسية, بتاريخ  -0

 .9/1/0202بتاريخ  لألنباء,وكالة مير اإليرانية  -0

 .09/3/0202, بتاريخ شبكة الجزيرة لألخبار -2
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                            ً                                                 أىداؼ إعادة بناء روسيا داخميا , وتحرير االقتصاد الروسي مف عبء الديوف الخارجية, 
                                                        ً      ً                          وتحديث البنية الصناعية والتقنية الروسية التي تتطمب تعاونا  نوعيا  مف الواليات المتحدة ودوؿ 

بالطبع, يتطمب "حسف نوايا  كي األوروبي,ي         ً                         وروبي خاصة , فمثؿ ىذا التعاوف األمر االتحاد األ
 .                                                               " في ممفات دولية أخرى ترى واشنطف أف  الممؼ النووي اإليراني أىمياروسية

                                          ُ          ً            ف  الدور الروسي في األزمة النووية اإليرانية ي عتبر واحدا  مف األدوار إ: يمكف القوؿ        أخيرا  
بالفاعمية والديناميكية في التعامؿ مع القضايا الرئيسة المثارة  الدورىذا ييا ميمة التي تميز فالق

                                         ف  الدور الروسي في ىذه األزمة يعتبر الدور إعمى الساحة الدولية؛ بؿ ربما جاز القوؿ 
المحوري األبرز عمى اإلطالؽ بحكـ متانة عالقات روسيا مع جميع األطراؼ السيما مع 

ً           إيراف, فضال  عف الحيوي ة التي اتسـ بيا ىذا الدور مف حيث اقتراح مبادرات محددة لتسوية          
, واقتراح حموؿ وسط بشأف نصوص القرارات المقدمة إلى مجمس األمف بشأف ىذه 0األزمة

األزمة, ويمكف تمخيص موقؼ روسيا تجاه الممؼ اإليراني بالدعوة إلى االلتزاـ بموقؼ الوكالة 
رض عقوبات دولية شاممة عمى إيراف, والتأكيد عمى الدولية لمطاقة الذرية, ومعارضة ف

ً     فضال  عف عاونيا النووي السممي مع طيراف, مواصمة ت المعارضة الشديدة لمجوء إلى العمؿ    
 العسكري كحؿ لألزمة النووية اإليرانية.

                                                           
        ً           ً      ً  " اقتراحا  يتضمف نيجا  جديدا  سيرغي الفروفقدـ وزير الخارجية الروسية " 0200في منتصؼ تموز/يوليو -0

مد سياسة "خطوة خطوة" إلعادة إطالؽ المحادثات حوؿ الممؼ النووي لمتعامؿ مع البرنامج النووي اإليراني يعت
اإليراني, وأف تقـو إيراف باإلجابة عمى أسئمة حوؿ نشاطاتيا, وأف تبدأ القوى العظمى بعد ذلؾ بخفض العقوبات 

أب/أغسطس  09االقتصادية الدولية المفروضة عمييا. ونقمت صحيفة "كومرسانت" الروسية الصادرة بتاريخ 
, دعـ القوى الكبرى األخرى المعنية(" حصمت عمى الفروف                                    عف مصدر دبموماسي روسي أف  )مقترحات " 0200
" خالؿ مؤتمر صحفي مع نظيره "عمي أكبر صالحياعتبر وزير الخارجية اإليراني  0200آب/أغسطس  09وفي 

فاوضات المجمدة بيف طيراف                                                 " في موسكو ) أف  المقترح الروسي الجديد إلحياء المسيرغي الفروفالروسي " 
" فقد أعرب عف أممو في الفروفوالغرب حوؿ الممؼ النووي اإليراني يتضمف عناصر جيدة تستحؽ دراستيا(. أما "

كما  .0200أف يتيح المقترح الروسي استئناؼ المفاوضات مع الدوؿ الغربية والمجمدة منذ كانوف الثاني/يناير
" خالؿ لقائو مع سكرتير مجمس األمف نجاد"" باالقتراح الروسي, وقاؿ نجادمحمود أحمدي رحب الرئيس اإليراني "

باالقتراح                                                              ّ   " حسب ما نقؿ موقع الرئاسة اإليرانية عمى اإلنترنت " إف  ايراف ترح ب نيكوالي باتروشيفالروسي " 
الصحافة  خطوة, وىي مستعدة لصياغة اقتراحات لمتعاوف في ىذا المجاؿ". وكالة -الروسي لمقاربة الخطوة

 .09/1/0200-01الفرنسية, بتاريخ 
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 الفرع الثاني 

  املوقف الصيين 

  الربنامج النووي اإليراني جتاه

 

ة تجاه الممؼ النووي اإليراني يجب أف نضع تمؾ السياسة لكي نفيـ موقؼ السياسة الصيني
 0111في إطار االستراتيجية العالمية الصينية ودورىا عمى الساحة الدولية, ففي عاـ 

                                          ُ                                    أصدرت الصيف وثيقة لتنظيـ سياستيا الخارجية أ طمؽ عمييا " المفيـو األمني الجديد", 
عمى أساس التوافؽ بيف القوى الكبرى أشارت إلى سعي الصيف إلنشاء عالـ متعدد األقطاب 

                                                               ً                مع تبني مفيـو " األمف الشامؿ", بمعنى: أف يكوف البعد العسكري واحدا  مف أبعاد األمف 
ساس االستراتيجية العالمية الصينية, فالصيف وليس البعد الوحيد, ومازالت تمؾ الوثيقة تشكؿ أ

                                                                       ً  ال تسعى إلى مواجية مع الواليات المتحدة؛ بؿ تسعى إلى تجنب تمؾ المواجية نظرا  
ً         لمصالحيا االقتصادية معيا, كما أف  الدور الصيني منذ الثورة الشيوعية كاف عامال  لتأكيد                                                                           

ً                وتغيير التوازنات العالمية وليس عامال  لصنعيا, ولـ يك ن ما يتـ بالتوافؽ                                    ً                        ف ىذا الدور مستقال ؛ وا                  
 مع قوى عالمية أخرى.

: المصالح التجارية لمصيف مع ني تجاه إيراف بعدة محددات أىمياويمكف ربط الموقؼ الصي
المنطقة بشكؿ عاـ ومع إيراف بشكؿ خاص, إذ تممؾ إيراف مصادر ىامة لمطاقة وىي أحد 

% مف استيالكيا النفطي, وىذه 00ما نسبتو  ُ           ت صد ر لمصيفو أىـ مصدري النفط لمصيف, 
النسبة مرشحة لمزيادة بعد تنامي استيالؾ الصيف لمنفط لمواكبة تطورىا الصناعي المتسارع 

 . 0                 ً مالييف برميؿ يوميا   1           ً          ليبمغ حاليا  ما يقارب
لى جانب ذلؾ تسعى الصيف إلى تأسيس عالقات ثنائية قوية مع إيراف لزيادة نفوذىا                                                                               وا 

جي في منطقة الشرؽ األوسط, والمساعدة في إحداث توازف مع النفوذ األمريكي في االستراتي
                                                              ً  في تزايد النفوذ اإليراني في منطقتي الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى أمرا   بكيفالمنطقة, وترى 

    ً                                                                           مفيدا  ليا؛ ألف  مف شأف ذلؾ أف يدفع أجنداتيا االستراتيجية واالقتصادية والسياسية في 

                                                           
األمريكية, مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت  -بشير عبد الفتاح, الممؼ النووي اإليراني في العالقات الصينية -0

                                                متوفرة عمى الرابط التالي: ,03/0/0202مف خالؿ موقع األىراـ اليومي, بتاريخ 

   http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=32444&eid=165                                  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=32444&eid=165
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يتبع كبار المسؤوليف الصينييف استراتيجية التأخير فيما يتعمؽ بقرارات فرض  المنطقة؛ لذلؾ
العقوبات عمى إيراف مف خالؿ التركيز عمى أىمية التوصؿ إلى تسوية مف خالؿ 
              ّ                                                               المفاوضات, فتبن ي المقاربة الدبموماسية يعمؿ عمى تأخير فرض عقوبات شاممة وتنفيذ 

الصيف التفاوضية إزاء كؿ مف إيراف والغرب في ضربات عسكرية ضد طيراف, ويزيد مف قوة 
                ً                                                             الوقت ذاتو, خصوصا  أف  الصيف في النياية ال يمكف أف تنحاز إليراف عمى حساب عالقتيا 

الصينية, فممصيف  –مع الواليات المتحدة بصرؼ النظر عف التوتر في العالقات األمريكية 
                 ً      إيراف, وتسعى دائما  إلى  مع مصالح اقتصادية مع الواليات المتحدة أكبر مف مصالحيا

 . مايتيا والمحافظة عمييا وتنميتياح
يراف بشكؿ خاص                                                                              وتجدر اإلشارة إلى أف  منطقتي الشرؽ األوسط ووسط آسيا بشكؿ عاـ وا 

ي الطاقة, إلى تشكالف محط االىتماـ الجيوستراتيجي لمصيف التي تعتبرىما مفتاح ألمنيا ف
    ُ                          (, وت عد  إيراف الشريؾ اإلقميمي ور في إقميـ شينغيانغممؼ مسممي اإليغجانب ممفات أخرى )

                 ً                                                                  السياسي لمصيف خاصة , إضافة إلى ازدياد خشية "بكيف" مف قياـ "الواليات المتحدة" بقطع أو 
                                                                      ً             تقميص وارداتيا النفطية مف الخميج ومحاصرتيا بسمسمة مف التحالفات, مستفيدة  مف العالقات 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت ومصر المنطقة, مثؿ: ) التي تربطيا بدوؿ
سرائيؿ(                                                             لذلؾ فإف  المسؤوليف الصينييف كانوا قمقيف لدرجة كبيرة في عاـ  .                        والبحريف وقطر وا 

كانت تفكر  جورج بوش"                                                      عندما سرت الشائعات بأف  إدارة الرئيس األمريكي السابؽ " 0221
عداء عندما أصدر مجمس االستخبارات "بكيف" الص بعمؿ عسكري ضد إيراف, وقد تنفست

     ً                                   تقريرا  حوؿ البرنامج النووي اإليراني تضمف  0229القومي األمريكي في تشريف الثاني/نوفمبر 
الرامي إلى صنع أسمحة       ً                                                             تقييما  لمممؼ النووي اإليراني مفاده أف  إيراف كانت قد أوقفت برنامجيا

 . 02220عاـ  نووية منذ
% فقط مف 0لصيني تممؾ إيراف مزايا فريدة, فسكانيا يمثموف ومف منظور األمف القومي ا

                                ً            % مف االحتياط النفطي المؤكد عالميا , وىي رابع 02عالـ؛ لكنيا في المقابؿ تمتمؾ سكاف ال
أكبر منتج لمنفط في العالـ, وال تقتصر أىمية إيراف عمى ذلؾ فقط, فيي تممؾ في الوقت ذاتو 

                                                           
 :نص التقرير انظرلممزيد  -0

  National Intelligence Estimate, Iran: Nuclear Intentions and Capabilities, November 

2007. 
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مميوف برميؿ مف النفط  1,0             ً         الطبيعي عالميا , وتنتج  % مف االحتياط المؤكد مف الغاز 01
                ً                    مميوف برميؿ يوميا  وىي الكمية الالزمة  0,1مميوف برميؿ, وتصدر  2,1    ً               يوميا , تستيمؾ منيا 

 .0لالقتصاد الصيني اآلخذ في النمو
يراف في         ً وتأسيسا                                                   ً                       عمى ىذه الخمفية تتمثؿ أىـ المشاريع المشتركة حاليا  بيف الصيف وا 

 ,بيريف ومشروعات صغيرة لبناء خطوط أنابيب تصؿ شماؿ إيراف بجنوبيامشروعيف ك
                                               لالستكشاؼ واإلنتاج والتطوير الذي تـ  االتفاؽ عميو  "يادفاراف"والمشروع النفطي األكبر ىو 

   مميار دوالر  022, وبمغت قيمة الصفقة نحو 0221التوقيع عميو عاـ  , وجرى0220عاـ 
مميار  09ضخامتيا (, أما االحتياطات المؤكدة فتقدر بحجـ يبمغ ) أطمؽ عمييا صفقة القرف ل

ألؼ برميؿ  032بطاقة تبمغ في البداية  0221برميؿ, وكاف مف المقرر أف يبدأ اإلنتاج عاـ 
صيب الغالبية               ً                  ألؼ برميؿ يوميا , وتستحوذ الصيف ن 222    ً                   ً        يوميا  عمى أف تتضاعؼ الحقا  لتبمغ 

؛ أما المشروع المشترؾ " شؿ" % لشركة 02لميند, و% 03% مقابؿ 30في العقد بمقدار 
الجنوبية عمى  "بارس" األكبر في مجاؿ الغاز الطبيعي فيو إنتاج الغاز المساؿ مف حقوؿ 

بطاقة  0221مميار دوالر, وكاف مف المقرر أف يبدأ اإلنتاج عاـ  92سنة بقيمة  22مدار 
 .0              ً مميوف طف سنويا   092

السياسي واالقتصادي األمريكي المفروض عمى إيراف,  وقد استفادت الصيف مف الحصار
حيث دخمت الشركات النفطية الصينية قطاع الطاقة اإليراني مف أوسع أبوابو, كما أدت 
اإلصالحات االقتصادية المتتابعة في إيراف والمتعمقة بتخفيؼ القيود عمى االستثمارات 

لى إيجاد إطار مناسب لممصالح األجنبية بالترافؽ مع تركز السمطة في يد المحافظيف إ
الصينية في إيراف, وباإلضافة إلى ذلؾ ينبغي مالحظة ذلؾ التناسب الطردي في التصاعد 

عمى طيراف  األمريكيةاإليراني, مع ازدياد الضغوط  بوتيرة انخراط الصيف في قطاع الطاقة
 دولي. وحاجتيا لمصيف كغطاء

يراف في  اتفاقية التعاوف النووي الثنائية  0110العاـ                     ّ                     وعمى الصعيد النووي وق عت الصيف وا 
   ً                                                             وفقا  ليذه االتفاقية بتزويد إيراف بالمعدات والمساعدات التقنية خالؿ  بكيفالمشتركة, واستمرت 

                                                           
, مقالة منشورة في الختيار اآلتيةاإليرانية ولحظة ا -          ّ                                    مصطفى المب اد, االقتصاد السياسي لمعالقات الصينية  -0

 . 20/02/0229جريدة الحياة المندنية بتاريخ 

 .مرجع سبؽ ذكره,           ّ  مصطفى المب اد -0
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                                                                                   أخرى إلى أف  العديد مف الشركات الصينية الخاصة تتعاوف مع إيراف في العديد مف المجاالت 
 .0التكنولوجية الحساسة

                                                                               والواقع أن و ال يمكف الحديث عف رأي واحد في الصيف فيما يتعمؽ بالموقؼ مف البرنامج 
  ُ         : ي صر  عمى  األولجاىيف بيف الدوائر الميتمة بالسياسة الخارجية, النووي اإليراني, فيناؾ ات

                               ُ                                                أف  سموؾ طيراف النووي يمكف أف ي عر ض األمف واالستقرار في منطقة الشرؽ األوسط لمخطر,
         ً      ً                                                                ويمحؽ ضررا  بالغا  بالمصالح الصينية في المنطقة, ويخشى أتباع ىذا االتجاه مف احتماؿ 

     ً                            ً               ر خاصة , فيما إذا أصبحت واشنطف جزءا  مف أي مواجية التصعيد, وزيادة حدة التوت
بكيف" أف تكوف حذرة في عالقاتيا                                                      عسكرية, ويعتقد المؤيدوف ليذه األفكار أن و يتوجب عمى "

 .بنشاط لمتوسط بينيا وبيف واشنطف مع إيراف, وأف تسعى
ة يمكف أف يستمر دوف                                                   : فيرى أف  ممارسة إيراف لسياسة حافة الياوية النوويأما االتجاه الثاني

                                           , وأف  الواليات المتحدة ستمنع توجيو أي ضربة طيرافأف يكوف ىناؾ عواقب وخيمة عمى 
                   ً                                      ً      ً               عسكرية ضد إيراف خاصة  مف قبؿ إسرائيؿ, ويمقى ىذا االتجاه دعما  كبيرا  مف قبؿ شركات 

اقة ىو األمر                                                                           الغاز والنفط الممموكة لمحكومة الصينية ومؤيدييا التي ترى أف  أمف النفط والط
           ً                                                                    األكثر إلحاحا , وأىـ مف الممؼ النووي اإليراني ذاتو, وألصحاب ىذه الشركات تأثير كبير 

 عمى صناعة السياسة الصينية إزاء إيراف وليا مصمحة كبيرة في تجنب العقوبات.
أما الموقؼ الصيني الرسمي تجاه البرنامج النووي اإليراني فيعارض حصوؿ إيراف عمى 

                                                                    , فال مصمحة لمصيف في أف تنضـ دولة أخرى لمنادي النووي؛ ألف  مف شأف ذلؾ أسمحة نووية
   ُ          ً                                                                      أف ي حدث تغييرا  في موازيف القوى, إال أن و في الوقت ذاتو تدعـ الصيف الحؽ الشرعي إليراف 
في أف تحصؿ عمى طاقة نووية سممية, وتبدي استيائيا تجاه ما تعتبره معايير ازدواجية في 

منع االنتشار النووي, حيث تمنع الدوؿ الكبرى إيراف مف االستخداـ السممي  التعامؿ مع قضية
                                                           

إلى  ىو جين تاو"مميوف دوالر أمريكي عشية زيارة الرئيس الصيني " 390                            تـ  توقيع ست اتفاقيات بقيمة  -0
وانج ت المتحدة, وذلؾ خالؿ الزيارة التي قاـ بيا وفد مف رجاؿ األعماؿ الصينييف برئاسة نائب وزير التجارة "الواليا
شركة تعمؿ في قطاعات  022رجؿ أعماؿ مف أكثر مف  222                                    لوالية تكساس, وضـ  الوفد ما يزيد عمى  تشاو"

نيكية واألدوية والزراعة والعمميات المصرفية, الطاقة واآلالت واإللكترونيات والحماية البيئية واليندسة الميكا
                                                                                                           وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن و مف بيف االتفاقيات الستة اثنتاف الستيراد األقطاف, واتفاقية الستيراد سمع مفككة 

نية                                                                                                   ثـ  تجميعيا, وأخرى لتطوير وتطبيؽ خاليا كريستاؿ السميكوف الشمسية, ومذكرة تفاىـ بيف غرفة التجارة الصي
 . 09/0/0200, بتاريخ وكالة شينخوا الصينية لألخبارالستيراد وتصدير المعدات والسمع اإللكترونية, 
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ماميا إلى اتفاقية عدـ ممؼ إسرائيؿ النووي وعدـ انضلمطاقة النووية, في حيف تتجاىؿ 
النووي, رغـ العديد مف الدعوات والقرارات الدولية التي طالبتيا باالنضماـ إلى ىذه  االنتشار

ً    المعاىدة, وبناء  عم ً       ً           ً                       ى ىذا التصور تدعـ إيراف حال  سياسيا  ودبموماسيا  لقضيتيا النووية, بما                                         
 في ذلؾ اقتراح تبادؿ الوقود النووي الذي تقدمت بو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

                                                                         : إف  السياسة الصينية تجاه الممؼ النووي اإليراني ترتبط بعدة ممفات, أىميا: ويمكن القول
الصينية وتأزميا, ففي البداية عارضت الصيف إحالة الممؼ  –ية تطور العالقات األمريك

                                                                            النووي اإليراني إلى مجمس األمف الدولي؛ إال أن يا عادت وصوتت في المجمس ضد إيراف 
(, في حيف عارضت بشدة فرض حزمة رابعة 0909, 0929, 0111) قراراتأثناء تبني ال

بعد إعالف الواليات المتحدة عقد  0101/0202مف العقوبات عمى طيراف بموجب القرار 
يف التي مميوف دوالر, وىو ما أثار غضب الص 1,0صفقة أسمحة مع تايواف قيمتيا ما يقارب 

, إضافة إلى قياـ الرئيس األمريكي "                       ً تعتبر موضوع تايواف خطا   َ                                  أحمر  باستقباؿ  باراك أوباما"   
حتجاج الصيف عمى ذلؾ, وىو في البيت األبيض رغـ ا الدالي الما" الزعيـ الروحي لمتبت "

ً                     ما اعتبرتو "بكيف" تدخال  في شؤونيا الداخمية.                       
وردت الصيف عمى ىذه التطورات بمحاولة تعطيؿ فرض حزمة رابعة مف العقوبات عمى إيراف 

ً                                          أمال  في الحصوؿ عمى تنازالت في ممفاتيا, وأرادت  مف وراء موقفيا أف يصدر مجمس  بكيف  
      ُ  ِ                          ً     ً     , وأف ت ظي ر إليراف أن يا قد لعبت دورا  ميما  في طيرافوبات عمى   ً      ً         ارا  مخففا  يفرض عقاألمف قر 

ىذا الصدد؛ مما يمكنيا مف حماية مصالحيا النفطية في إيراف, ولذلؾ فالسياسة الصينية 
المعارضة لفرض العقوبات عمى إيراف تحقؽ المصالح الصينية عمى المستوييف األمريكي 

                                                      اليات المتحدة التنازالت المطموبة لمصيف فإن يا ستوافؽ مع                  ً                 واإليراني في آف معا , فإذا قدمت الو 
 روسيا عمى تشديد العقوبات عمى إيراف. 

  " لقاء دعميا لمواليات المتحدة, فنجاح                      ً       ً ف  الصيف انتزعت " ثمنا  غاليا  ويرى بعض المحمميف أ
ضيا مف قبؿ                                                                        بكيف" في رأي المحمميف الصينييف لـ يقتصر عمى تخفيؼ العقوبات التي تـ  فر  "

, بحيث ال تحوؿ دوف توسيع الصيف عالقتيا 0101/0202مجمس األمف بموجب القرار 
إيراف؛ بؿ تعداه ليشمؿ انتزاع حكومتيا تعيدات مف واشنطف بإعفاء الشركات  االقتصادية مع

الصينية مف أي عقوبات أمريكية أحادية عمى شركاء طيراف التجارييف ممف ينتموف إلى دوؿ 
ً   "غموباؿ تايمز" الصينية قائال  :كتب أحد المعمقيف في صحيفة  أخرى, وقد             ) إف  الصيف                           
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                                                                             حصمت عمى موافقة أمريكية بأف  مصالحيا اليامة في قطاعات الطاقة والتجارة والماؿ 
اإليرانية ستكوف مصانة في حاؿ فرض أي عقوبات جديدة تتبناىا الواليات المتحدة وشركاؤىا 

"بكيف" في العديد مف المناسبات "طيراف" بأف تتفاوض بجدية  ؛ لذلؾ طالبت0األوروبيوف(
إلنياء الشكوؾ حوؿ برنامجيا النووي وقبوؿ مقترحات الوكالة الدولية حوؿ تخصيب 
, رغـ عمـ الصيف أف  ىذه المقترحات ليس إال أداة إلخراج ممؼ تخصيب اليورانيـو                                                                                     اليورانيـو

 مف يدىا بال عودة. 
التركيز عمى حؿ الممؼ النووي اإليراني بالطرؽ الدبموماسية,                       وتفضؿ الصيف أف ينصب  

                                                                                حيث ترى أن و ال زاؿ ىناؾ مجاؿ لمعمؿ الدبموماسي لمتوصؿ إلى صيغة حؿ  سممي مع إيراف 
    ً                                                                          خصوصا  أف  بكيف غير مقتنعة بأف  لطيراف المقدرة عمى تطوير أسمحة نووية عمى المدى 

رورة اتخاذ موقؼ قبؿ أف تصبح إيراف قوة مسمحة القصير, وىي ال تشترؾ مع الغرب في ض
    ً                                                                               نوويا , وال تعتقد بكيف أف  العقوبات التي فرضيا مجمس األمف الدولي يمكف ليا أف تساىـ في 

 .المطموب فقت لغاية اآلف في إحداث التغيير                        ً                التوصؿ إلى حؿ القضية عمما  أف العقوبات أخ
نفسيا كيدؼ لمثؿ ىذه اإلجراءات, وىي وىذا الموقؼ ينسجـ بشكؿ جزئي مع تجربة الصيف 

                                                                                     تعتقد أف  العقوبات مخالفة لمبدأ عدـ التدخؿ في شؤوف الغير, وقد تفضي إلى عواقب إنسانية 
                                         ُ                                          وخيمة لمسكاف المدنييف, وترى أف  العقوبات ت عق د مف المفاوضات, وىي أكثر فعالية عندما 

ّ                             مو ح بيا كتيديد أكثر مف تطبيقياي  . 
                                                                    لصينيوف أف  العقوبات قد تدفع إيراف إلى اتخاذ مواقؼ قاسية وصمبة, مما ويرى المحمموف ا

                                                                                 يعمؿ عمى فقداف قنوات االتصاؿ معيا كما حصؿ مع "كوريا الشمالية". لذلؾ ترى الصيف أف  
الحؿ األمثؿ لممسألة النووية اإليرانية يأتي عبر الطرؽ الدبموماسية واالبتعاد الكامؿ عف 

                                                                    التمويح بو, وتعتقد أف  اتفاقية تبادؿ الوقود النووي ىي الطريقة األفضؿ األسموب العسكري أو 
ً         ُ                                   لنزع فتيؿ األزمة الحالية, فالعقوبات ال تقدـ حال ؛ بؿ قد ت عرقؿ الحموؿ العقالنية المتاحة لمحد                                             

                                                           
إنشاء وتطوير البنية األساسية لوسائؿ النقؿ اإليرانية" عمى موقعيا عمى  قالت شركة " 0/0200/ 02بتاريخ  -0

                                           ر لمد شبكة سكؾ حديدية في البالد, وأضافت أف  مميار دوال 02                                  ً        شبكة اإلنترنت: إف  "الصيف" وقعت عقدا  بقيمة 
كيمومتر, وجرى توقيعو أثناء زيارة وفد صيني إلى  3222"العقد يشمؿ بناء شبكة سكؾ حديدية تمتد عمى مسافة 

, ة رويترز لألنباءطيراف ", ولـ تذكر الشركة وقت توقيع العقد أو الموعد المتوقع لبدء العمؿ بالمشروع , وكال
 .  1/0/0200بتاريخ 
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مف انتشار األسمحة النووية وتحويؿ منطقة الشرؽ األوسط إلى منطقة خالية مف السالح 
لدمار الشامؿ, والطريؽ الصحيح لمعالجة ىذه المسألة يأتي مف خالؿ الحوار النووي وأسمحة ا

والمفاوضات والطرؽ الدبموماسية, وممارسة الضغوط عمى أطراؼ الصراع لحمميـ عمى 
عادتيـ إلى طاولة المفاوضات لموصوؿ إلى حموؿ عادلة ودائمة طالما أف                                                                                    تجنب الحروب وا 

 .0فرص السالـ متاحة
صيف تتبع استراتيجية تأخير فرض عقوبات شاممة عمى إيراف لمحفاظ عمى             ويبدو أف  ال

مصالحيا االقتصادية عف طريؽ تركيز خطابيا السياسي بشكؿ كمي عمى أىمية الدبموماسية, 
ُ  ودعـ الحؽ القانوني لطيراف في البحث والتطوير النووي ألغراض سممية طالما يتطابؽ   ذلؾ                                                                           

ً                        وال يخرج عف إطارىا, وىي تؤيد حال  لمنزاع النووي اإليراني  مع اتفاقية عدـ االنتشار النووي                              
عف طريؽ الحوار والتشاور في إطار الوكالة الدولية لمطاقة الذرية, وتعارض استخداـ القوة أو 
 ,                                                                   ً         ّ    حتى التيديد باستخداميا ضد إيراف عمى أساس أف  ذلؾ لف يحؿ المشكمة أبدا ؛ بؿ سيعق دىا

 0221ية عمى إحالة ممؼ إيراف النووي إلى مجمس األمف عاـ لكف توافؽ جميع القوى الدول
          ً      ً                                                               سبب  إحراجا  كبيرا  لمصيف, لذلؾ تركت بكيف المبادرة لروسيا فيما يتعمؽ بطرح الحموؿ 

لألحداث, مكتفية بالقوؿ بضرورة حؿ اإلشكاؿ  ووقفت في خمفية المسرح العالمي والمبادرات,
ّ                 دبموماسيا , ويبدو أف  السبب الرئيس في ذلؾ ىو تفادي خوض مواجية مباشرة مع الواليات          ً          

                                                        ّ                      المتحدة األمريكية في حاؿ قررت الصيف دخوؿ الممؼ مف منطمؽ أن و تيديد ألمنيا القومي 
 وأمف إمداداتيا النفطية ومصالحيا االقتصادية مع إيراف.

 وقد حرصت الصيف عمى تبني مسار مزدوج في إيجاد حؿ عقالني لمممؼ النووي اإليراني:
معمؿ عمى منع                                             ً       ً   : اعتماد األمـ المتحدة ومؤسساتيا الشرعية إطارا  أساسيا  للمسار األولا

العالـ, واتخاذ القرارات الالزمة والسريعة لمحد مف انتشار ىذا السالح,  االنتشار النووي في
يجاد الطرؽ المالئمة لتطبيؽ قراراتيا بصورة فاعمة وعادلة, مع االبتعاد عف سياسة الكيؿ                                                                                      وا 

 .ياليف في مجاؿ المسألة النووية وغيرىا مف المسائؿ الدولية المتأزمةبمك

                                                           
موقؼ الصيف مف المسألة النووية في الشرؽ األوسط , مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف , مسعود ضاىر -0

ُ                      خالؿ موقع جريدة ع ماف اإللكتروني بتاريخ  , متوفرة عمى الرابط التالي :  00/1/0202               
http://www.omandaily.om/node/21001                                                                              
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                                                      ً               : تدعو فيو الصيف إلى حؿ سممي لمممؼ النووي اإليراني حفاظا  عمى االستقرار المسار الثاني
في منطقة الشرؽ األوسط, وقد سعت إلى ذلؾ عبر االتصاالت الوثيقة مع جميع األطراؼ 

 . 0المعنييف
صويتي الصيني حوؿ الممؼ النووي اإليراني في مجمس األمف مف ثالثة وينبع السموؾ الت

ٍ    ً         عوامؿ متداخمة ومتعارضة في آف  معا , يتمثؿ  في تبني مبدأ عدـ التدخؿ في  :العامل األول                           
                                                                          ً       ً   الشؤوف الداخمية لمدوؿ والحفاظ عمى سيادتيا الوطنية, وىو مبدأ أخالقي يحجب ىدفا  سياسيا , 

ات الصيف مف طاقة الشرؽ األوسط, حيث شكؿ مبدأ عدـ ممخصو عدـ اإلخالؿ بإمداد
لصينية منذ خمسينيات                                     ً     ً                    التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ أساسا  ميما  لمسياسة الخارجية ا

" المدير السابؽ لمشؤوف السياسية بمجمس مايكل جرين, وفي ىذا السياؽ يقوؿ "عشريفالقرف ال
                                       أي  حؿ عسكري لألزمة, وىي منشغمة باحتماؿ                إف  الصيف ترفض األمف القومي األمريكي: )

(, لذلؾ يعتقد ابع لألمـ المتحدة لمياجمة إيرافلجوء الواليات المتحدة إلى مجمس األمف الت
كمما عطموا العقوبات عمى إيراف أجموا أكثر القرارات التي قد       ن يـ )إالصينيوف حسب قولو 

 .0تؤدي إلى ترخيص مجمس األمف الستخداـ القوة(
جمس األمف يممؾ : فيو عامؿ المسؤولية الدولية لمصيف كعضو دائـ في مما العامل الثانيأ

النووية, فالمطموب منو أف يحاوؿ فرض المعاىدة الخاصة بمنع انتشار األسمحة  القدرات
في منع إيراف مف امتالؾ األسمحة النووية,  "واشنطف" مع  "بكيف"النووية, وىنا بالتحديد تتفؽ 

ي مع مخاوؼ الدوؿ العربية النفطية التي تستورد الصيف حاجاتيا النفطية منيا, لذلؾ كما تمتق
تبنت الصيف الدعوة إلخالء الشرؽ األوسط مف أسمحة الدمار الشامؿ التي أعاد التأكيد عمييا 

ُ                صيني الذي ع قد في بكيف عاـ ال -العربي منتدى الحوار           0221. 
بيف واشنطف وطيراف وتأجيؿ لحظة المفاضمة بينيما  : فيتمخص في المناورةأما العامل الثالث

                                          الخبير الصيني في الشؤوف األمريكية أف  لحظة  دينجمي شين"ممكنة, ويعتقد " ألطوؿ فترة
المفاضمة ستكوف قاسية عمى الصيف, بسبب مصالحيا االقتصادية الضخمة مع واشنطف 

                                                           
                                                                                .مرجع سبؽ ذكره ,مسعود ضاىر -0

أنجموس تايمز                                                                            جوف بومفريت, جدار الصيف يصد  العقوبات عف إيراف!, مقالة منشورة في صحيفة لوس -0
 , متوفرة عمى الرابط التالي : 0/02/0221 بتاريخ األمريكية

                                                               http://www.elnashra.com/print-1-2-15144.html 
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الطاقة اإليرانية التي تضغط عمى قطب النظاـ الدولي الوحيد, وحاجتيا المتعاظمة إلى موارد 
 صانع القرار فييا.

 يف مف قائمة الخيارات الصينية:ىويقتضي المنطؽ والتحميؿ استبعاد سيناريو 
                        ُ                              ستؤيد ضربة عسكرية إليراف ت دم ر خالليا حقوؿ النفط والغاز  "بكيف"       : أف  السيناريو األول

ئات المميارات فييا في السنوات التي استثمرت فييا عشرات المميارات, وتخطط الستثمار م
 القادمة. 

                      ً                                       أف  بكيف ستتواجو عسكريا  مع واشنطف مف أجؿ حماية إيراف مف ىجـو  :الثانيالسيناريو 
يف مستبعد في منطؽ المصالح الصينية, لذلؾ تناور بكيف ىوكال السيناريو  أمريكي عمييا.

حتى اآلف؛ لكف مع تصاعد          ً          ُ                                  ديبموماسيا  دوف أف ت تيـ بالوقوؼ في صؼ واشنطف أو طيراف 
وتيرة التصعيد في الممؼ النووي اإليراني ستقترب لحظة الخيار التي ال تستطيع عندىا بكيف 

الطرفيف, وىنا ستمعب عوامؿ ثانوية دورىا في حسـ المفاضمة  االستمرار في المناورة بيف
  .0يا إيرافالصينية بيف شريكيا التجاري األوؿ واشنطف وبيف المورد األوؿ لمطاقة إلي

                         ً                                                              تبذؿ الواليات المتحدة جيودا  كبيرة إلقناع بكيف بإبداء المزيد مف التعاوف في القضية النووية و 
اإليرانية مف خالؿ تقديـ حوافز لمصيف كتشجيع عدد مف الدوؿ العربية الرئيسة لزيادة 

لؾ سيمكنيا                                                                         صادراتيا النفطية في محاولة منيا لتقميؿ اعتماد الصيف عمى نفط إيراف؛ ألف  ذ
مف التوصؿ إلى اتفاؽ مع الصيف عمى تشديد العقوبات المفروضة عمى طيراف, وفي بداية 

لشؤوف الشرؽ  باراك أوباما" "" مستشار الرئيس األمريكي دينس روس , قاـ "0221عاـ 
النفط التي يمكف أف تحصؿ عمييا الصيف مف المممكة  )حصة( األوسط بطرح فكرة زيادة كوتا

ِ                          لسعودية, غير أف  الصيف لـ تشتر  ذلؾ بحجة وجود اختالفات فنالعربية ا ية بيف النفط                              
  اإليراني والسعودي.
                                                           عمى عدـ افتعاؿ أزمة أو صداـ مع واشنطف مف أجؿ إيراف, فإن يا  "بكيف" وفي حيف تحرص 

 تسعى لكبح جماح االندفاع األمريكي والغربي التصعيدي باتجاىيا عبر سبيميف:
عمى إقناع واشنطف بتبني استراتيجية الطمأنة حياؿ طيراف بأف تتعيد ليا بعدـ  : العمؿأوليما

مياجمتيا, أو السعي لتغيير نظاميا والسماح ليا بامتالؾ تكنولوجيا نووية سممية بما يساعد 

                                                           
 .مرجع سبؽ ذكره          ّ    مصطفى المب اد,  -0
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عمى تيدئة مخاوفيا وترويض نظاميا وتحفيزه عمى إبداء مزيد مف المرونة, والتخمي عف 
: سعي بكيف إلى تقميص حدة التصعيد الغربي تجاه ثانييماو  السممية.طموحاتو النووية غير 

الدولي حوؿ تشديد العقوبات طيراف دوف التمويح باستخداـ حؽ الفيتو لتقويض اإلجماع 
 .عمييا

وفي مسعى مف "واشنطف" الحتواء المساعي الصينية, وحمميا عمى تغيير موقفيا تبنت 
 استراتيجية مزدوجة: 

تصعيدي ترىيبي ينطوي عمى التمويح بممارسة الضغوط عمى بكيف  :شقيا األول -
التبت وتايواف" وأوضاع حقوؽ اإلنساف  ومساومتيا في ممفات أخرى مزعجة ليا: كقضايا "

ً                                          ورفع قيمة العممة الصينية )اليواف(, فضال  عف العالقات االقتصادية, وتنامي نفوذ الصيف                                       
 عمى الساحة الدولية .

فيو تفاوضي ترغيبي, حيث بعثت اإلدارة األمريكية مسؤوليف أمريكييف  :أما الشق اآلخر -
إلى "بكيف" لتحذيرىا مف تضرر مصالحيا في حاؿ فشؿ الجيود الدبموماسية لتسوية األزمة 
النووية اإليرانية بما يدفع "إسرائيؿ" لمقياـ منفردة بضربة عسكرية ضد إيراف, وخالؿ جولتيا 

        سعت وزيرة الخارجية األمريكية  0202صؼ شباط/فبرايرفي دوؿ الخميج العربية منت
" إلقناع قادتيا بتوظيؼ عالقاتيـ االقتصادية القوية مع "بكيف" إلقناعيا ىيالري كمينتون"

بتغيير موقفيا مف إيراف عبر طمأنتيا بتزويدىا باحتياجاتيا مف الطاقة في حاؿ موافقتيا عمى 
 .0حزمة العقوبات الجديدة ضدىا

ما بيف مد وجزر اكتنفا سبؿ تعاطي كؿ مف )واشنطف وبكيف( مع البرنامج النووي اإليراني, و 
                                                                                      يبدو أف  اختالفيما بشأف التعامؿ مع ىذا البرنامج لـ يصؿ بعد إلى المستوى الذي ييدد ثوابت 
عالقاتيما ومصالحيما االستراتيجية الراسخة, فعمى سبيؿ المثاؿ: لـ تتضمف صفقة السالح 

                      ً     تايواف" قد طمبتيا مرارا  مف التي كانت " F16لػ" تايواف" مقاتالت مف طراز  يكيةاألمر 
       ً                     ", مؤكدا  أن و استقبمو بوصفو لمداالي الماتسييس استقبالو "  أوباما" "                ّ   "واشنطف", كما تجن ب 

لى جانب ذلؾ  شيدت العالقات التجارية واالقتصادية بيف                                ً                  قيادة دينية وثقافية محترمة دوليا , وا 
      ً                          , ووفقا  إلحصاءات الجمارؾ الصينية 0202                        ً        ً           صيف والواليات المتحدة نموا  متزايدا  في العاـ ال

                                                           
 , مرجع سبؽ ذكره.مريكيةاأل ػػػػاإليراني في العالقات الصينية النووي ممؼ البشير عبد الفتاح,  -0
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يناير إلى تشريف الفترة الممتدة مف كانوف الثاني/وصؿ حجـ التبادؿ التجاري بيف البمديف في 
%  22مميار دوالر أمريكي بزيادة تقدر بأكثر مف 201,11ما يقارب  0202الثاني/نوفمبر 

 11,91, ىذا فيما قدرت واردات الصيف مف الواليات المتحدة بػ  0221رة نفسيا لعاـ عف الفت
, وخالؿ ىذه الفترة 0221% عف الفترة نفسيا في عاـ  20,0مميار دوالر أمريكي بزيادة 

حافظت الصيف عمى مكانتيا كقوة جاذبة لمشركات األمريكية, وبمغت االستثمارات األمريكية 
, 0221% عف الفترة نفسيا مف العاـ 01,93ف دوالر أمريكي بزيادة مميو  0001في الصيف 

ما  0221وبمغ عدد المشروعات االستثمارية بأمواؿ أمريكية بنياية تشريف األوؿ/أكتوبر 
مميار دوالر أمريكي, وقد تجاوزت االستثمارات  10,103ألؼ مشروع بإجمالي  31يقارب 

ريكي مقابؿ االستثمارات الصينية في الواليات مميار دوالر أم 12األمريكية في الصيف الػ
مجاالت, مثؿ:  مميار دوالر, وسط توقعات بنموىا في المستقبؿ في 0.0المتحدة التي بمغت 

                              , وتظير اإلحصائيات الرسمية أف  0الصناعة والعمـو والتكنولوجيا والسياحة والمالية وغيرىا
مف المتوقع أف تتجاوز مئة مميار %, و 20الصادرات األمريكية إلى الصيف نمت بمقدار 

نائب مساعد وزير التجارة  كرايج آلين"حسب ما ذكر " 0200دوالر أمريكي في عاـ 
 002, كما يتراوح حجـ مبيعات الشركات األمريكية في األسواؽ الصينية ما يقارب 0األمريكي

" التي ترغب في                           ً            وعمى الجانب اآلخر يبدو جميا  أف  " بكيف .2مميار دوالر أمريكي كؿ عاـ
تجنب االصطداـ بالقوى الكبرى في المرحمة الحالية, ال تميؿ إلى إجياض اإلجماع الدولي 
                                                 ً                                سواء تعمؽ األمر بإيراف أـ بسواىا, وقد بدا ذلؾ واضحا  مف قبؿ في حالة العراؽ التي لـ 

رقمة بكيف" عف حض األخيرة عمى ع " القوية لنظامو السابؽ معتسفر العالقات االقتصادية 
أي قرار تصعيدي ضده في المنظمة الدولية, ولذلؾ ستظؿ بكيف حريصة عمى ثوابت 

ف أفسحت المجاؿ لمساحة مف االختالؼ المرحمي حوؿ إيراف.                                                                         عالقاتيا مع واشنطف وا 
                                                                            ً  وينظر المتابعوف في طيراف بأىمية لمموقؼ الصيني حوؿ الممؼ النووي اإليراني, خصوصا  

ّ               صفقة السالح بيف الواليات المتحدة وتايواف, ويعو ؿ ىؤالء بأماني  بعد التجاذبات التي أثارتيا                                            
                                                           

األمريكية يبدد مخاوؼ الشركاء العرب , مقالة منشورة عمى  -, تطور العالقات التجارية الصينية ـ لي تشفىيث -0
 . 0200كانوف الثاني/يناير  00اإللكتروني , بتاريخ  Arabic. News. Cnشبكة اإلنترنت مف خالؿ موقع 

 . 09/0/0200ريخ , بتاوكالة شينخوا الصينية لألخبار -0
 .مرجع سبؽ ذكره, ىيثـ لي تشف -2
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كثيرة عمى الموقؼ الصيني الذي  يمكف أف يكوف لمصمحة إيراف عمى خمفية نزاعيا مع الدوؿ 
                        ً       األحداث يثبت غير ذلؾ خصوصا  فيما  (؛ لكف تطور0+3مع الدوؿ الست )                 ً الغربية, وتحديدا  
لصيف لـ تقؼ مع ايراف خالؿ العقوبات التي فرضيا مجمس      ألف  ا ,اإليراني يتعمؽ بالممؼ

                 ّ                                 , حتى أن يا لـ تكم ؼ نفسيا عناء االمتناع عف التصويت 0221األمف عمى إيراف منذ عاـ 
  عمى القرارات التي أصدرىا المجمس رغـ دعوتيا إلى الحوار مع طيراف.
يؼ قدراتيا المختمفة في              ً                                           وقد يكوف صحيحا  أف  الصيف استطاعت خالؿ السنوات الماضية توظ

الصينية كانت  - األمريكية                                  ً                          العالقات الدولية؛ إال أف  الصحيح أيضا  أف  المصالح االستراتيجية 
                                                                                   عمى الدواـ في ذىف قيادة البمديف, وأف  ىذه المصالح كانت تضغط عمى ىاتيف القيادتيف مف 

القائـ بينيما في « لصراع الباردا»                                                      أجؿ إدارة الخالفات والنزاعات, بمعنى أن يما كانا يديراف 
      ُ                            شكؿ ي بقي ىذه الخالفات تحت السيطرة.

ليست اآلف في صدد تأزيـ العالقات مع بكيف  "باراك أوباما"                                 والواقع أف  إدارة الرئيس األمريكي 
تايواف"         ّ                                                                   بقدر تطم عيا لالنفتاح عمييا كما فعمت مع "موسكو", وما تريده مف صفقة السالح لػ"

    يف", بقدر الحصوؿ عمى بالييف الدوالرات التي تحققيا وىو ما تريد إفيامو ليس إغضاب "بك
لمصينييف, وما يطفو مف خالفات عمى سطح العالقات بيف واشنطف وبكيف ال يعني بالضرورة 

                                                                           أف  األمور تسير في اتجاه التأزيـ؛ بؿ في اتجاه اإلدارة المشتركة ليذه الخالفات.
 باراك د الدولي وتشديد العقوبات عمى إيراف سيكوف عمى إدارة "وفي محاولتيا لحشد التأيي

  ً                                                                          أوال  تجاوز تردد الصيف وتحفظاتيا عمى معاقبة بمد يعتبر مزودىا األساسي الثاني مف  أوباما"
                                                                                    النفط وأحد أىـ المستفيديف مف استثماراتيا في مجاؿ الطاقة, ويبدو أف  اإلحباط الذي تشعر 

ه الصيف ما فتئ يتصاعد السيما بعدما الحظ المسؤولوف األمريكيوف تجا األمريكيةبو اإلدارة 
                       ً                                                       كيؼ بدت الصيف أكثر تحفظا  حتى مف روسيا إزاء اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيراف, وقد 
 عبر ىؤالء المسؤولوف بشكؿ خاص عف قمقيـ مف تعطيؿ الصيف لجيود كانت تستيدؼ

بإعادة تصدير البضائع إلى إيراف بما فييا شركات الشحف العاممة في "ىونغ كونغ" التي تقـو 
 . 0األسمحة المحظورة

                                                           
                                                                     مرجع سبؽ ذكره.جوف بومفريت,  -0
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   ُ       لـ ي ظيروا »              إف  الصينييف  األمريكيةوفي ىذا السياؽ يقوؿ أحد كبار المسؤوليف في اإلدارة 
                                                       فيما يتعمؽ بإيراف؛ بؿ يضيؼ المسؤولوف أف  الصيف سعت إلى « أي شعور بإلحاح الموقؼ 

المحافظة عمى عالقتيا مع إيراف مف جية, والعمؿ مع  بيدؼ« المعب عمى الحبميف...!» 
الواليات المتحدة وباقي الدوؿ المنخرطة في جيود منع إيراف مف تطوير األسمحة النووية مف 

 جية ثانية...!
ً                                                                             وبناء  عمى ذلؾ فإف  المراىنة عمى الموقؼ الصيني بشأف الممؼ اإليراني يبدو غير واقعي,      

                ً                                    عف ممارستيا ضغوطا  عمى الدوؿ الست مف أجؿ إرضاء طيراف وقد تحاوؿ "بكيف" اإلعالف 
ومصالحيا في الشرؽ األوسط, لكنيا لف تواجو إرادة المجتمع الدولي في نياية األمر إذا أراد 

إيراف, أو اتخاذ أي قرار حوؿ ممفيا النووي, أما الواليات المتحدة  عمىفرض عقوبات إضافية 
المصالح الصينية, االعتبار  بعيف ةخذآي بنظرة استراتيجية ممؼ التايوان                   فإن يا تتعامؿ مع ال

                                                                                  بمعنى أن يا ال تتصرؼ بمعزؿ عف تمؾ المصالح, وىذا ما يدفع لالعتقاد بأف  الممؼ اإليراني 
 (.األمريكية –              ً      ً                             لف يجد لو مكانا  ساخنا  عمى طاولة العالقات )الصينية 
ىو بالدرجة األولى حاجتيا  يرافضد إ باختصار ما يحرؾ الصيف في الموقؼ مف العقوبات

                   ّ                                                       لمطاقة, وال يشترؾ صن اع القرار في بكيف مع الغرب في تصورىـ بأف  معالجة الممؼ  الشديدة
               ُ                ّ                       ً      ً                         النووي ىو أمر م مح, لذلؾ يبذؿ صن اع القرار في واشنطف جيدا  كبيرا  إلقناع الصيف بأف  إيراف 

تمكنيا مف التحوؿ جات عالية ىي عمى أعتاب التوصؿ إلى قدرة لتخصيب اليورانيـو بدر 
ريح لكثير مف      ً                                              عسكريا , كما تحاوؿ واشنطف إقناع بكيف بأف  األمر غير م بمشروعيا ليكوف
                                                                   بإيراف, وأف  المواجية العسكرية ىي إحدى االحتماالت التي ال يجب إغفاليا  الدوؿ المحيطة

َ            في حاؿ استمرار الصيف في موقفيا المؤيد إليراف, غير  أف  الصيف                      ال تشعر بأف  المشروع                                                
                                                                                 النووي اإليراني ييدد مصالحيا, وعمى العكس مف ذلؾ ترى "بكيف" أف  األزمة الحالية تمنح 
                                         ً                                       الصيف فرصة لتقوية تأثيرىا في المنطقة قياسا  بالقوى الغربية, وبصرؼ النظر عف الجيد 

تأخير ما يمكف )المعبة نفسيا في الذي يبذلو الغرب مع الصيف, فاألخيرة مرشحة لالستمرار 
في الوقت الذي تحاوؿ فيو بكيف الموازنة بيف عالقاتيا مع إيراف والغرب, وىو ما  (تأخيره

  ّ                                                                              يمك نيا مف زيادة مكتسباتيا مف كال الطرفيف, لذلؾ عمى األرجح أف تستمر الصيف في تأييد 
ة مع                   ً                                                      دبموماسية أكثر صبرا ؛ لكف مف المؤكد أن يا لف تصطؼ مع إيراف عمى حساب العالق

                               ً                             "الواليات المتحدة" فيي تقيـ وزنا  أكثر لعالقاتيا مع "واشنطف". 
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 املطلب الرابع

 الربنامج النووي اإليراني جتاهاملوقف الرتكي 

 

 

          في الوقت الذي تتزاحـ فيو القوى اإلقميمية عمى حجز مكاف ليا في الخريطة   
الشرقية لمعالـ العربي إثر احتالؿ العراؽ, استرايتجية التي نشأت بعد انييار البوابة  -الجيو

تركيا كالعب أساسي ورئيس يمتمؾ  في أفغانستاف ظيرت "طالبان"ومف قبمو إقصاء نظاـ 
خطوط االتصاؿ والتواصؿ مع جميع الفاعميف المؤثريف, بحيث تطمح إلى ترسيخ مكانتيا 

لى حاتالم جة اآلخريف إلى التواصؿ                       ً                                   ميزة في المنطقة استنادا  إلى ثقميا الذاتي مف جية, وا 
يجاد الحموؿ في ظؿ األزمات السياسية والعسكرية واالقتصادية التي تعصؼ بالمنطقة ككؿ                                                                                   وا 

 .0مف جية أخرى
                     ّ       ً      ً       ً                                 ّ      فقد شيدت السياسة الترك ية تحوال  كبيرا  وسريعا  خالؿ أقؿ مف عقد مف الزمف عندما مي د كؿ 

أحمد داود  زير الخارجية التركي "العتماد رؤية و رجب طيب أردوغان" "و "عبداهلل غولمف "
عمؽ ػػػال »تركيا في المنطقة مف منطمؽ يدؼ إلى إعادة تعريؼ دور التي تأوغمو" 

عبر االنفتاح اإلقميمي لتأميف المصالح العميا لمبالد بتحويميا إلى واحدة مف « االستراتيجي
وفاعؿ,  موقع قويلى االتحاد األوروبي مف أقوى عشر دوؿ في العالـ, وتحقيؽ انضماميا إ

: األول    ّ                                                                       ويرك ز المشروع التركي عمى مبدأيف أساسييف كضرورة لمنيوض بأنقرة كقوة إقميمية,
     ّ                                        : يتمث ؿ بتعميؽ الروابط االقتصادية مع كافة دوؿ الثانييتمثؿ بتحقيؽ االستقرار اإلقميمي, و

 . 0المنطقة
عدالة والتنمية الحكـ في العاـ ويستطيع المتابع لمسار عمؿ القيادة التركية منذ استالـ حزب ال

لى اليـو أف يالحظ أف  أجندة السياسة الخارجية التركية ووسائؿ تحقيقيا معمنة, وقد  0220                                                                                  وا 
                              ً                                                    تـ  تأطيرىا في إطار أكاديمي أوال  ومف ثـ  الترويج ليا ووضعيا موضع التنفيذ, ولعؿ حرص 

لخارجية واليدؼ مف المشروع القيادة التركية عمى جعؿ كؿ األمور المتعمقة بسياستيا ا

                                                           
خميجية استراتيجية, مجمة آراء حوؿ الخميج/ مركز الخميج لألبحاث  -                             ّ   عمي حسيف باكير, نحو عالقات تركي ة  -0

 . 0221, عدد تشريف أوؿ/أكتوبر  )اإلمارات(
, االستثمار العربي في المشروع اإلقميمي التركي: الموازنة بيف أمزجة الشعوب ومتطمبات عمي حسيف باكير -0

 .  0/0202/ 1السياسة, مقالة منشورة في جريدة الحياة المندنية بتاريخ 
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اإلقميمي التركي في المنطقة شفافة وعمنية مف خالؿ الترويج ليا في المناسبات الرسمية 
, ويعود لندوات أو المؤتمرات أو الكتاباتوالعامة, وحيثما استطاعت عبر وسائؿ اإلعالـ أو ا

ّ                 ذلؾ إلى رغبتيا في أف ال يساء فيـ تحركيا أو ي فس ر تفسيرات خاطئة  في ظؿ الواقع اإلقميمي                                            ُ 
 . 0والدولي المفروز, وفي ظؿ سياسة المحاور التي ال تريد أنقرة الدخوؿ فييا

ّ         اإليرانية في تحس ف مستمر, ونتيجة ليذا التحس ف ارتفع  -ومنذ ذلؾ الحيف والعالقات التركية                            ّ               
/ مميار 02إلى أكثر مف / 0222حجـ التبادؿ التجاري بينيما مف نحو مميار دوالر في العاـ 

/ 22/ إلى /02, مع خطط لزيادة حجـ التبادؿ التجاري لما بيف /0221دوالر في العاـ 
يقارب ثمث واردات تركيا                      ّ            , وعمى صعيد الطاقة تؤم ف إيراف ما 0مميار خالؿ السنوات القادمة

    ً                   يوميا , وقد دخؿ الطرفاف  متر مكعب/ مميوف 03الطبيعي, أو ما يساوي نحو / مف الغاز
مميار دوالر  3,3في مفاوضات حوؿ إمكانية استثمار أنقرة لػ  0202آذار/مارس  نياية شير

% مف احتياطات  1أي  ,متر مكعب/ تريميوف 02" الذي يضـ نحو /في حقؿ " جنوب فارس
 .2الغاز الطبيعي في العالـ

نتيجة فشؿ المفاوضات بيف  0221وبعد األزمة التي شيدىا البرنامج النووي اإليراني عاـ 
جانبيف اإليراني واألوروبي واتجاه المجتمع الدولي إلى إحالة الممؼ اإليراني إلى مجمس ال

ور الوسيط لتسوية األزمة حاولت تركيا لعب د, األمف الدولي لفرض عقوبات دولية عمى إيراف
ّ                                                         اإليرانية, لكف  "طيراف" رفضت حينيا العرض متوجسة مف نوايا تركيا وصعودىا  النووية             

عقد  0221نوفمبر تشريف الثاني/ي بدأ يقتطع مف نفوذىا في المنطقة, وفي اإلقميمي الذ
يرانيوف اجتماعات لمناقشة اقتراح المدير العاـ  لموكالة الدولية لمطاقة السابؽ                                                               مسؤولوف أتراؾ وا 

اية ركيا باليورانيـو اإليراني لمبادلتو, وفي البدت" حوؿ إمكانية احتفاظ محمد البرادعي الذرية "
ً                                        تركيا مدخال  لحؿ مرتقب عبر ىذا الطرح برفضيا مبادلة يراف إمكانية أف تكوف رفضت إ          

ّ   ّ                                                 اليورانيـو خارج أراضييا, إال  أن يا عادت وقبمت بالطرح في نياية كانوف األوؿ/ديسمبر                            0221 

                                                           
, مجمة خؿ لفيـ الدور التركي في المنطقة: المد, محددات السياسة الخارجية التركية الجديدة عمي حسيف باكير -0

 .0202 , آب/أغسطس 90اإلمارات( , العدد آراء حوؿ الخميج مركز الخميج لألبحاث )
 .02/0/0202, بتاريخ , وكالة الصحافة الفرنسيةتركيا تعرض وساطتيا لحؿ أزمة الممؼ النووي اإليراني -0

لممؼ النووي اإليراني, دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ                 ّ       , الحسابات التركي ة في اعمي حسيف باكير -2
 . 01/3/0202موقع قاـو بتاريخ 
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األمف مف أجؿ تطبيؽ عقوبات دولية شاممة عمى إيراف, ومف جية أخرى تدعـ مساعي 
الوساطة التركية والبرازيمية مف أجؿ التوصؿ إلى حموؿ توفيقية فيما يتعمؽ باألزمة النووية, 

فأكد التزاـ حكومتو بالتعامؿ مع إيراف  "لي باودونغ " ما مندوب الصيف في األمـ المتحدةأ
عمى مساريف, أوليما: مسار الضغط السياسي عف طريؽ ىذا القرار, والثاني: المسار 

  .مع تركيا والبرازيؿ الدبموماسي التفاوضي مف خالؿ اتفاقيا األخير
لتي ويفيـ مف ذلؾ عدـ رضا الواليات المتحدة األمريكية والقوى األوروبية عف االتفاقية ا

                                                                                       توصمت إلييا البرازيؿ وتركيا مع إيراف, ألن يا يمكف أف تثني الرأي العالمي والقوى العالمية 
      ً               , خصوصا  وأف  الواليات تجاه المسألة النووية اإليرانية                                   ً الكبرى عف اتخاذ إجراءات أكثر تشددا  

فقة عمى المتحدة قد أمضت مدة طويمة, وىي تقنع األعضاء الدائميف في مجمس األمف بالموا
 إقرار عقوبات جديدة ضد إيراف.

عف وجية النظر التركية في ىذه المسألة  أحمد داود أوغمو" " ّ                        عب ر وزير الخارجية التركي  وقد
  التركية                                                                نراقب الموضوع عف كثب, ألن و يتعمؽ بالسمـ اإلقميمي ومستقبؿ العالقات ) بقولو:

العالمي, ونحف نتابع ىذا الموضوع بوصفنا األمريكية والسمـ  -اإليرانية والعالقات التركية 
بوضوح عف  أوغمو" "(, ويعبر تصريح ضايا المنطقة ونتأثر منيا عف قربدولة نؤثر في ق

وجية النظر التركية التي تعارض فرض عقوبات عمى إيراف, وعف الرغبة في أف تسيـ ىذه 
 االتفاقية في تخطي األزمة النووية اإليرانية.

                                                                   إف  تكوف ىذه االتفاقية قد ىم شت دور الواليات المتحدة والقوى الغربية؛  أوغمو" "كما رفض 
                                                                         ً          بؿ أكد أن يا تم ت بموافقتيا والتزمت االتفاقية بمطالبيا في ىذا الخصوص, مؤكدا  عمى أف  
تجاىؿ الواليات المتحدة األمريكية ليذا التطور الميـ الذي أفرزتو ىذه االتفاقية سيضعؼ مف 

                   ؛ إال أف  مجمس األمف 0لسياسة األمريكية في ىذه المسألة ويحمميا نتائج سمبيةقوة أدوات ا
دولة ومعارضة  00بموافقة  0101/0202القرار  0202حزيراف/يونيو 1                الدولي تبن ى في 

وتركيا وامتناع لبناف عف التصويت, والذي نص عمى تشديد العقوبات المفروضة  البرازيؿ
وفرض عقوبات جديدة تستيدؼ مؤسسات مالية تابعة لسابقة ف بموجب القرارات اعمى إيرا

                                                           
, ردود األفعاؿ الدولية ووجية النظر التركية منيا, االتفاؽ الثالثي بخصوص الممؼ النووي برىاف كور أوغمو -0

 نترنت مف خالؿ موقع مركز الجزيرة لمدراسات , متوفرة عمى الرابط التالي :اإليراني, دراسة منشورة عمى شبكة اإل

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/425CEE19-A5DF-49EF-927F-050E0375B379.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/425CEE19-A5DF-49EF-927F-050E0375B379.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/425CEE19-A5DF-49EF-927F-050E0375B379.htm
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لمحرس الثوري, وكذلؾ الصناعات العسكرية والنووية اإليرانية باإلضافة إلى توسيع الحظر 
المفروض عمى تزويد إيراف باألسمحة, وعدد مف اإلجراءات بحؽ القطاع المصرفي اإليراني, 

  .0ومنع طيراف مف ممارسة أنشطة حساسة في الخارج
          ً                                                              ويبدو واضحا  مف خالؿ ىذه المعطيات أف  الموقؼ التركي الرافض لفرض المزيد مف 

                                                            العقوبات عمى طيراف بسبب ممفيا النووي إن ما ينبع مف ركيزتيف:
: تتعمؽ بسياساتيا الخارجية الجديدة القائمة عمى ضرورة تحقيؽ االستقرار اإلقميمي األولى

                  ف خالؿ مبدأ تصفير المشكالت معيا وحؿ النزاعات مع الدوؿ المجاورة م
(Zero problemsفيي ترى أف  العقوبات مف شأنيا أف تزع ,)                                         زع االستقرار وتخمؽ مناخا  ً                      

                                             ُ  ّ                            اتي لتحقيؽ خرؽ في الممفات اإلقميمية الشائكة, وت عق د األمور وقد تؤدي إلى تدىور ؤ غير م
          ّ   الوضع برمت و.

ذي تحتمو طيراف فيما يتعمؽ بأمف الطاقة التركي وحجـ اإلمدادات : تتعمؽ بالموقع الالثانية
                                                                                         مف النفط والغاز, ال سيما أف  األتراؾ يفتقدوف إلى استراتيجية تنويع قوية لوارداتيـ مف الطاقة 

                      ّ      ً                 منيا, وىو األمر الذي يشك ؿ خطرا  عمى أمف الطاقة  في ظؿ احتكار روسيا الجزء األكبر
ّ                                       تخشى تركيا تعر ض مصالحيا االقتصادية ومشاريعيا الحيوية ومف ىذا المنطمؽ  التركي.              

                                                                                   واالستثمارية في إيراف إلى أضرار كبيرة إذا ما تـ  فرض المزيد مف العقوبات الدولية عمى 
ّ                                                     طيراف, خاص ة  أن يا كانت قد مر ت بتجربة سابقة مع العراؽ حينما تجاىؿ المجتمع الدولي                   ً ّ          

 . االقتصاد التركي بأضرار بالغةبة مصالحيا األمر الذي أدى إلى إصا
ويمكف اختصار الخطوط العريضة لمموقؼ التركي إزاء الممؼ النووي اإليراني, بأربع نقاط 

رجب طيب أساسية تتابع عمى تأكيدىا المسؤوليف األتراؾ عمى رأسيـ رئيس الوزراء التركي "
 :0, وىي0202          ّ                                       في مؤتمر قم ة األمف النووي التي عقدت في واشنطف عاـ  أردوغان"

                                                             ً              يحؽ لجميع الدوؿ االستفادة مف الطاقة النووية لألغراض السممية حصرا  طالما أن يا  -0
                                                                     ّ   تتماشى مع القوانيف الدولية وتخضع لقوانيف الوكالة الدولية لمطاقة الذري ة.

                                                           
عمى إيراف, تشديد الرقابة عمى األسمحة والتمويؿ والنقؿ ورد عمى الخروؽ مف دوف تيديد  مشروع العقوبات -0

 .02/3/0202بتاريخ الصادرة بالقوة, صحيفة الحياة المندنية 
 .مرجع سبؽ ذكره,    ّ                          تركي ة في الممؼ النووي اإليرانيعمي حسيف باكير, الحسابات ال -0
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الدبموماسية وتفضيؿ اعتماد  رفض سياسة العقوبات كوسيمة لحؿ األزمة النووية اإليرانية -0
                             ّ                             لتحقيؽ انفراج في الموقؼ المعق د بيف إيراف والمجتمع الدولي. الحوارو 
رفض اعتماد الخيار العسكري لمتعامؿ مع األزمة النووية اإليرانية ورفض استخداـ  -2

             ّ        ً                                    األراضي التركي ة منطمقا  لالعتداء عمى أي دولة مجاورة لتركيا.
الشرؽ األوسط منطقة  , وذلؾ لجعؿقة ألسمحة الدمار الشامؿرفض امتالؾ دوؿ المنط -0

 خالية مف السالح النووي.
ّ                                                                               لكف  الرأي الغالب داخؿ دوائر صنع القرار التركي يعكس المخاوؼ التركية مف تحوؿ إيراف    
                                                                                 إلى قوة نووية عمى اعتبار أن و ال يمكف االعتماد عمى أطراؼ أخرى في ضمانة األمف القومي 

ّ                                 التركي, وأف  مف شأف امتالؾ إيراف لمسالح النوو         ّ                                ي أف يغي ر التوازف الحاصؿ بيف الدولتيف,           
    ُ  ّ       ً                                                               وأف ي رت ب ضغوطا  عمى الداخؿ التركي باتجاه المطالبة بالحصوؿ عمى سالح نووي تركي, 
وىو ما مف شأنو أف يؤدي إلى سباؽ تسمح نووي في منطقة الشرؽ األوسط, حيث ستسعى 

 .العديد مف الدوؿ العربية إلى تحقيؽ اليدؼ نفسيا
ّ                ّ       ّ                                         جو ىنا, أف  الحسابات التركي ة ستتغي ر حاؿ التأكد مف نوايا إيراف, فرفض تركيا ما يمكف استنتا          

المزيد مف العقوبات ال يعني القبوؿ بإيراف نووية, وىو األمر الذي أشار إليو رئيس الجميورية 
 عبداهلل غول"       ّ    , حيث أك د "0202التركية خالؿ تصريحو لمجمة " فوربس" أواخر نيساف/أبريؿ 

                                                                          ً  و ليس لديو أدنى شؾ في رغبة إيراف بالتوصؿ المتالؾ القنبمة النووية (, مضيفا            عمى ) أن  
ي إلى سباؽ تسمح                                                                 ) أف  تركيا تعارض امتالؾ إيراف لمسالح النووي ألف  مف شأف ذلؾ أف يؤد

عدـ موافقة تركيا عمى فرض المزيد مف        ً                  (, مؤكدا  في المقابؿ عمى )نووي في المنطقة
ّ               الرغـ مف أف  مكتب الرئيس " (, وعمىالعقوبات نفى فيما بعد أف يكوف قد أعطى مراسمة  غول"          

ّ               ّ      ً                           " فوربس" أي مقابمة خاص ة, إال  أف  البياف لـ يتضم ف نفيا  لما ورد مف معمومات في نص     ّ      ّ                      
 .0المقابمة وىذا ىو األىـ

أسمحة                                  إف  بالده ال توافؽ عمى السعي المتالؾ  إلى"عبد اهلل غول" كما أشار الرئيس التركي 
                                                                   ً            الدمار الشامؿ بما في ذلؾ األسمحة النووية, وتريد أف ترى شرؽ أوسط خاليا  مف األسمحة 

رجب                  ُ                                                              النووية, لكنيا ت قر  باستخداـ أي دولة لمطاقة النووية لألغراض السممية, كما تعيد "

                                                           
 .مرجع سبؽ ذكرهالممؼ النووي اإليراني,                 ّ      , الحسابات التركي ة في عمي حسيف باكير -0
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أميف حؿ بيف إيراف والدوؿ تعمؿ تركيا عمى ت {رئيس الوزراء التركي بأف  طيب أردوغان"
كانوف الثاني/يناير  00( خالؿ االجتماعات التي ستعقد في إسطنبوؿ في 0+3) كبرىال

حؽ كؿ دولة في استخداـ       ً       , مؤكدا  عمى )}لتحقيؽ نتائج عممية في ىذا المسار 0200
التكنولوجيا النووية ألغراض سممية في إطار األنظمة الدولية المعروفة, ودعـ بالده بقوة 

منطقة خالية مف األسمحة  يادفة لجعؿ الشرؽ األوسط والعالـ أجمعلجميع اآلراء والمساعي ال
 .0(النووية

مواصمة البرنامج النووي      أف  ) 0221قد أعمف في عاـ  "أردوغان"                      وتجدر اإلشارة إلى أف  
                                        ً       ً                                       اإليراني لألغراض السممية يعتبر حقا  طبيعيا  لكف مف المستحيؿ تأييده إذا كاف يتعمؽ 

                                                    , ويرى جانب مف المحمميف األتراؾ أف  إيراف تسعى المتالؾ 0(سمحة الدمار الشامؿوير" أ" بتط
السالح النووي لحسـ صراع خفي وتنافسي بينيا وبيف تركيا الستقطاب دوؿ آسيا الوسطى 
الناطقة بالتركية بعد انفراط عقدىا مع االتحاد السوفييتي السابؽ, حيث تسعى إيراف إلبعاد 

المستقبمي وموقعيا االستراتيجي الذي يكسب  ا واالستفادة مف ثرواتيا ودورىاالنفوذ التركي عني
         ً      ً      ً                                 ً     ً                          إيراف عمقا  وبعدا  دوليا  وقوة إقميمية, كما أف  ىناؾ صراعا  خفيا  بيف إيراف وتركيا عمى مد 

 .2نفوذىما إلى العراؽ
    ف دفاعو القوي ع أردوغان" جدد " 01/02/0221وخالؿ زيارتو لطيراف التي انتيت في 

       ً                                    ", متيما  الغرب بعدـ الموضوعية في انتقاداتو إيراف في تممؾ برنامج نووي سممي حؽ "
                                                                           ّ   لمبرنامج اإليراني في الوقت نفسو الذي تحتفظ فيو كثير مف دوؿ الغرب بحقيا في تمم ؾ 
برنامج نووي سممي وآخر عسكري", واعتبر مراقبوف ومحمموف ىذه الزيارة حمقة في سمسمة 

إلعادة رسـ دور بارز ليا عمى خريطة العالـ اإلسالمي, حيث أتت بعد زيارة  تحركات تركية
والعراؽ وقطر وغيرىا...(, وكذلؾ  ةىامة لباكستاف وتوقيع سمسمة اتفاقيات ىامة مع )سوري

بعد أسبوعيف مف قرار أنقرة استبعاد إسرائيؿ مف المشاركة في مناورات " نسر األناضوؿ" 
                                                           

 .02/0/0200 , بتاريخ" سانا"الوكالة العربية السورية لألنباء  -0
                                                                          ً                            تقرير بعنواف ) تنامي العالقات التركية اإليرانية ىؿ يدفع أنقرة لنيج أكثر تشددا  ؟( منشور عمى شبكة اإلنترنت  -0

 توفر عمى الرابط التالي :م ,22/02/0221مف خالؿ موقع مختصر األخبار بتاريخ 
  http://www.almokhtsar.com/print.php?app=news&appid=119253&p=news             

, تاريخ  19ة , العدد , الممؼ النووي اإليراني, مجمة كمية الممؾ خالد العسكريعمي المميجي عمي -2
0/00/0221 . 

http://www.almokhtsar.com/print.php?app=news&appid=119253&p=news
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, عمى خمفية غضب الرأي العاـ 0221في تشريف األوؿ/أكتوبر  قررةالتركية التي كانت م
 .0ىذا القرار أردوغان التركي مف استمرار الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة, بحسب ما برر بو

نيساف/أبريؿ  02خالؿ زيارتو لطيراف في  "أحمد داود أوغمو"كما شدد وزير الخارجية التركي 
    لمساعي األمريكية لفرض سمسمة عقوبات رابعة عمى                             عمى أف  "أنقرة" التي عارضت ا 0202

ّ                                                إيراف, تفض ؿ التفاوض لحؿ أزمة الممؼ النووي اإليراني, وأضاؼ  تركيا مستعدة      أف  ) أوغمو" "         
) نأمؿ في أف                               ً يف ايراف والقوى الكبرى(, مضيفا  لمعب دور وسيط في مسالة تبادؿ اليورانيـو ب

سنواصؿ بذؿ أقصى جيودنا لمعرفة ما : ) أوغمو" ممؼ( وتابع "يكوف لنا دور مفيد في ىذا ال
لعب دور  0202يمكننا فعمو بالنسبة لصفقة تبادؿ الوقود النووي(, وكانت تركيا اقترحت عاـ 

حيث , متعمؽ بالبرنامج النووي اإليرانيوساطة لحؿ الخالؼ بيف طيراف والقوى الكبرى ال
ورانيـو اإليراني منخفض التخصيب عمى أراضييا بوقود اقترحت أنقرة أف تتـ عممية تبادؿ الي

                                                                    % تقدمو الدوؿ الكبرى الذي تقوؿ ايراف أن يا بحاجة إليو لمفاعؿ األبحاث 02مخصب بنسبة 
 الطبية في طيراف. 

      ً             اقتراحا  مف الوكالة  0221                                                     وتجدر اإلشارة إلى أف  إيراف رفضت في تشريف األوؿ/أكتوبر 
% مف اليورانيـو منخفض التخصيب إلى روسيا لتخصيبو 92ميـ الدولية لمطاقة الذرية بتس

                                                                       % ثـ  تحويمو إلى وقود في فرنسا لمفاعؿ األبحاث اإليراني, وطالبت طيراف بأف 02بنسبة 
                                                                                   يتـ التبادؿ بشكؿ متزامف عمى أراضييا بسبب "عدـ ثقتيا " بالدوؿ الغربية؛ إال أف  القوى 

% 02رار إيراف إنتاج اليورانيـو المخصب بنسبة الكبرى رفضت ىذه الشروط ما أدى إلى ق
 .0الذي تحتاجو بنفسيا

                                                                 ُ                 والواقع أف  المساعي التركية لخوض وساطة ناجحة بيف إيراف والغرب لـ ت سفر عف أي تغيير 
واضح في مسألة الممؼ النووي اإليراني, لكنيا أسفرت عف أشياء أخرى, حيث نجحت تركيا 

إيراف التي تعتبرىا تركيا إحدى دوؿ الجوار التي ترتكز  مع« عالقات إيجابية»في تكويف 
" ميندس أحمد داود أوغمو محددات السياسة الخارجية التركية الجديدة عمييا كما حددىا "

السياسة التركية المتضمنة سعي تركيا إلى توصيؿ الخالفات بينيا وبيف دوؿ جوارىا إلى 
 الؽ مف عدة مبادئ أساسية: ويتـ تطبيؽ ذلؾ عف طريؽ االنط«, الصفر»نقطة 

                                                           
 مرجع سبؽ ذكره. ,                                                                          ً     تقرير بعنواف ) تنامي العالقات التركية اإليرانية ىؿ يدفع أنقرة لنيج أكثر تشددا  ؟ ( -0

 .02/0/0202بتاريخ  الفرنسية,وكالة الصحافة  اإليراني,تركيا تعرض وساطتيا لحؿ أزمة الممؼ النووي  -0
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: ضرورة تحقيؽ األمف المشترؾ لممنطقة ككؿ بجميع أطرافيا, وىو ما يحافظ عمى تساوي    ً أوال  
 . فة بيف تركيا وكؿ األطراؼ األخرىالمسا
: تغميب الحوار السياسي واآلليات الدبموماسية والسممية في حؿ الخالفات ومعالجة أزمات      ً ثانيا  

ث عف حموؿ تحقؽ المكاسب لألطراؼ المختمفة, والتحرؾ الدائـ لمبحث المنطقة في إطار البح
  االستقاللية.عف ىذه الحموؿ, وىو ما يعطي أنقرة فرصة أكبر لمتحرؾ والمناورة وتحقيؽ 

                                                   ً                           : تعزيز العالقات االقتصادية البينية مع دوؿ الجوار وصوال  إلى التكامؿ, ثـ  االندماج      ً ثالثا  
 لتحقيؽ االستقرار.

: الحفاظ عمى وحدة الدوؿ القائمة في ظؿ التعدد الثقافي في إطار مف التسامح الثقافي      ً رابعا  
 .0                                            ً                                        وتجنب إثارة الفتف الطائفية, وىو ما يعتبر جزءا  مف حؿ القضية الكردية في تركيا والمنطقة

ويرتبط السموؾ التركي إزاء مساعي إيراف المتالؾ قدرات نووية بعدد مف العوامؿ تحدد وترسـ 
 :0المو, يمكف إيجازىا عمى النحو اآلتيمع

                                                                                  ّ   أ. ثمة توازف عسكري إقميمي بيف الدولتيف لف تسمح تركيا باختاللو إلى الحد الذي قد ال يمك ف 
سرائيؿ, أو كعضو في حمؼ شماؿ األطمسي )الناتو(                                                                                  تحالفات تركيا مع الواليات المتحدة وا 

 مف تعويضو.
                                          تالؾ إيراف لقدرات نووية, السيما وأف  معارضة ب. ليس ثمة مصمحة لتركيا قد تترتب عمى ام

ن ما                                                                                     المساعي اإليرانية ال تتوقؼ عند حد المعارضة الغربية, األوروبية منيا واألمريكية, وا 
                                                       ً                       يرفض الوضع اإلقميمي الخطوات اإليرانية في ىذا السبيؿ, خصوصا  الموقؼ العربي الداعي 

ة النووية األمر الذي يدفع بعدـ عقالنية إلى إخالء عمـو منطقة الشرؽ األوسط مف األسمح
 مساندة إيراف في مواجيتيا مع الغرب.

                                       إيراني, فإف  ثمة ممفات عدة تشيد افتراؽ  -ج. عمى الرغـ مما طرأ مف مساحات تالقي تركي 
السياسات التركية واإليرانية بشكؿ كبير, لعؿ أىـ ىذه الممفات: ىو المتعمؽ بسياسة الدولتيف 

, فبينما تعمؿ إيراف عمى إخضاع العراؽ لنفوذىا عبر حمفائيا مف سياسيي العراؽ إزاء العراؽ

                                                           
  ّ                                               تحد يات الوساطة, مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف  ,ركيا وأزمة النووي اإليراني, تعبد العظيـ األنصاري -0

 :خالؿ موقع شبكة الشفاء اإلسالمية, متوفرة عمى الرابط التالي
                                                     http://www.ashefaa.com/play-21630.html 

 .مرجع سبؽ ذكره, النووي اإليرانييجي عمي, الممؼ عمي المم -0
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                                                                                    " الجدد", فإف  تركيا تخشى مف تنامي ىذا النفوذ, السيما أن يا ترى في العراؽ عامؿ توازف 
 بينيا وبيف إيراف.

ً                               ً     ً                                 وبناء  عمى ذلؾ فإف  تركيا تنتيج منيجا  وسطا  مؤداه أن يا مع الجميع, وفي الو  قت نفسو ضد     
                                                            ً                    الجميع  فيي ليست مع الواليات المتحدة بشكؿ كامؿ وليست ضدىا أيضا , وكذا بالنسبة إلى 

متقدمة تسعى ىي األخرى أي  إيراف فيي تدعـ مساعي إيراف المتالؾ تكنولوجيا نووية سممية
ّ                                      لبموغيا, وفي الوقت نفسو ترفض أي توج و إيراني المتالؾ تكنولوجيا نووية عسكرية تركيا                                    ,

            ً                                                                         غير أف  واحدا  مف أىـ نتائج البرنامج النووي اإليراني أن و دفع تركيا إلى إحياء برنامجيا 
ّ                                                         النووي الذي كاف تنفيذه قد تأج ؿ أربعة عقود كاممة لتوفير االحتياجات المتزايدة مف الطاقة                              

طاقة مميوف نسمة, ويفتقر إلى مصادر أولية لم 92الكيربائية األقؿ كمفة لشعب بمغ تعداده 
تضمف الحفاظ عمى تقدميا, وتعزيز مكانة تركيا اإلقميمية بما يضمف توازف دورىا مع الدور 

 .اإليراني المتزايد
لذلؾ تسعى الدبموماسية التركية إلى تحقيؽ نجاح في الممؼ النووي اإليراني منطمقة في ذلؾ 

   ً                  ديدا  الواليات المتحدة مف عالقاتيا الجيدة مع إيراف مف جية وعالقاتيا المتينة مع الغرب وتح
( مع إيراف في إسطنبوؿ 0+3مف جية ثانية, وعميو ينبغي النظر إلى اجتماع الدوؿ الكبرى )

بشأف الممؼ النووي في ىذا السياؽ فيو يستكمؿ الجيود السابقة التي  0200بداية العاـ 
                   ي الذي تـ  التوقيع                                ً                                        بذلتيا أنقرة بيذا الخصوص وتحديدا  مرحمة ما بعد اتفاؽ تبادؿ الوقود النوو 

" والرئيس البرازيمي رجب طيب أردوغان عميو في طيراف بحضور رئيس الوزراء التركي "
 . 0محمود أحمدي نجاد"والرئيس اإليراني " " لويس ايناسيو لوال دا سيمفا"السابؽ 

ّ                                                                              ولعؿ  أنقرة تتطمع مف وراء ىذا الجيد الدبموماسي اليادؼ إلى تسوية الممؼ النووي اإليرا ني    
    ً                                                                         سمميا  إلى الدخوؿ في نادي الكبار إلى جانب روسيا والصيف في القياـ بدور مؤثر في 
                                                                                   األحداث اآلسيوية بما يضمف ىذا الدور تحو ؿ تركيا إلى دولة مركزية في الدوائر الجغرافية 
                                                                                  المحيطة بيا, وىو تطم ع يعمؿ مف أجمو حزب العدالة والتنمية منذ وصولو إلى السمطة عاـ 

                        إال أف  رد الفعؿ األمريكي  ,التركية الجيدة -قات األمريكية لكف عمى الرغـ مف العال ,0220
عمى الجيد التركي يدخؿ في إطار االستغالؿ السياسي مف جية, واالستخفاؼ الدبموماسي 

                                                           
سنة العاشرة, العدد , تركيا والنووي اإليراني: جدؿ الدور والمصالح , مجمة الوحدة اإلسالمية, الخورشيد دلي -0

 .  0200شباط /فبراير  002
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                                                                                       بيذا الجيد مف جية ثانية, وعميو عندما تـ  التوصؿ إلى االتفاؽ الثالثي لتبادؿ الوقود النووي 
اشنطف عمى الفور رفضيا لالتفاؽ, بؿ سارعت إلى تقديـ مشروع عقوبات جديد إلى أعمنت و 

ً       ً وىو األمر الذي فجر جدال  تركيا   مجمس األمف دوف االكتراث باالتفاؽ ,       ً          أمريكيا  تجسد في  -                    
مف جية, وفي لغة  رجب طيب أردوغان"و" أوباما" "باراك الرسائؿ واالتصاالت المباشرة بيف

 .يف الجانبيف مف جية ثانيةالتيديد المبطنة ب
ييدد بانسحاب بالده مف  أحمد داود أوغمو"ففي الوقت الذي كاف وزير الخارجية التركي "

  ّ  ترد   ىيالري كمينتون"                                                                االتفاؽ إذا تـ  فرض عقوبات جديدة عمى إيراف كانت نظيرتو األمريكية "
                ً   يغير في األمر شيئا ,                                                              بأف واشنطف عازمة عمى فرض ىذه العقوبات, وأف  اتفاؽ التبادؿ لف 

( في مجمس األمف ضد ؼ تاريخي تمثؿ في التصويت بػ )الوىو ما دفع بتركيا إلى اتخاذ موق
, وقد شكؿ ىذا 0101/0202فرض عقوبات جديدة عمى إيراف خالؿ التصويت عمى القرار 

 .0الرفض عالمة فارقة في الموقؼ السياسي التركي إزاء الممؼ النووي اإليراني
كيا بكثير مف الحساسية إلى ما يخطط  الغرب إليراف عمى خمفية ممفيا النووي, وتنظر تر 

ولعؿ ىذا ما دفع بيا إلى الدخوؿ بقوة عمى خط  الجيود الرامية إلى تسوية ىذا الممؼ, 
 : لعل أىميا   ً                                                           حرصا  منيا عمى عدـ وصوؿ األمور إلى حرب جديدة وذلؾ ألسباب كثيرة , 

ستتأثر  ية كبيرة مع إيراف, وستكوف مف أوائؿ الدوؿ التي                       إف  لتركيا مصالح اقتصاد -0
    ً            واضحا  عندما أكد  أحمد داود أوغمو" , وكاف وزير الخارجية "بالعقوبات أو الحرب ضدىا

                                                                عمى ) أف  فرض عقوبات عمى إيراف سيضر بالمصالح الوطنية لتركيا (. 
موافقة إيراف وترحيبيا, وىي                                                       تدرؾ تركيا أف  الجيود التي تقـو بيا بيذا الخصوص تحظى ب -0

(, حيث تأمؿ طيراف بأف 0+3لمحوار مع الدوؿ الست الكبرى )                         ً ترى في ىذا الجيد استكماال  
ً          يؤدي ىذا الحوار إلى إعادة ممفيا النووي إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بدال  مف مجمس                                                                             

    ً      مسمطا  عمى         ً مف سيفا  ىذا الممؼ في مجمس األ األمف الدولي في حيف تأمؿ واشنطف في بقاء
إيراف لفرض المزيد مف العقوبات عمييا عمى أمؿ إخضاعيا لمشروط األمريكية, بينما ترى 
                                                                                  تركيا أف  مثؿ ىذا المسار لف يؤدي سوى إلى تعقيد الجيود وعدـ التوصؿ إلى حؿ دبموماسي 

                                                           
 . ذكره مرجع سبؽ ,خورشيد دلي -0
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في الرافضة لتقديـ التنازالت والمتمسكة بحقيا  إيراف           ً              منشود, خصوصا  في ظؿ سياسة 
                         ً                                                 استكماؿ ممفيا النووي وفقا  لمقانوف الدولي واالتفاقيات الدولية بيذا الخصوص. 

رفض تركيا شف حرب أمريكية ضد إيراف يترتب عمييا تداعيات كارثية عمى أمنيا  -2
الداخمي واإلقميمي تتجاوز تداعيات الحرب عمى العراؽ, فيناؾ خشية تركية عميقة مف أف 

و حتى تفجر الوضع الداخمي اإليراني الباب أماـ ظيور ىويات تفتح الحرب عمى إيراف, أ
عادة معادلة تركيب الحكـ مف جديد, حيث                                                                                  عرقية وحضارية تؤدي إلى تفكيؾ ما ىو قائـ وا 
                                       ً      ً                                تشكؿ القضية الكردية في الشرؽ األوسط ىاجسا  كبيرا  لدى تركيا, السيما بعد أف أسفرت 

                              ً     في شمالو عمى أرض الواقع, تزامنا  مع  الحرب عمى العراؽ عف إقامة شبو دولة كردية
الصعود الكردي في الداخؿ التركي, حيث ال تتوقؼ الجيود والنشاطات المطالبة بحكـ ذاتي 

 .قدمة لدولة تتأسس عمى أرض الواقعيكوف م
 ,                    ً        ً                                                        ً في الواقع, ثمة إحساسا  أمريكيا  بأف  تركيا تتطمع إلى دور يتجاوز ما ىو مخطط  لو أمريكيا  

لى حد ما الدوؿ الكبرى باتت الطموحات التركية تشكؿ         بؿ إن و  سرائيؿ وا                                                                              في نظر أمريكا وا 
يراف, فيذه األطراؼ بدأت ترى أف      ً                                                                      خطرا  عمى الخطط األمريكية في الشرؽ األوسط وا 
                             ً                                                      الدبموماسية التركية تتحرؾ وفقا  لعقؿ سياسي يفكر في دور مركزي يمتد مف بحر األدرياتيكي 

غرافية مفعمة بالنفط والسياسة واألمجاد التاريخية لمعثمانييف, ولعؿ ما إلى حدود الصيف, في ج
يشجع تركيا عمى المضي في ىذا الخيار ىو إحساسيا امتالؾ المزيد مف عناصر القوة, ونمو 

مع  قدرتيا عمى نسج نظاـ إقميمي تكوف ىي في موقع المركز والقيادة في ظؿ تحسف عالقاتيا
جية, ومف جية ثانية ما تعانيو االستراتيجية األمريكية مف  مفمعظـ دوؿ الجوار الجغرافي 

أفغانستاف, وسط إحساس تركيا بالحاجة األمريكية إلى دورىا في  إخفاقات في العراؽ وفي
الممفيف العراقي واألفغاني, وعميو ربما يرى العقؿ السياسي التركي في الممؼ النووي اإليراني 

ي في إقامة نظاـ إقميمي لو أدوات االستقرار الذاتي مف فرصة كبيرة لتحقيؽ الطموح الترك
جية, ويحقؽ المزيد مف االستقاللية عف السياسة األمريكية مف جية ثانية, ويميد الطريؽ 

 بشكؿ نيائي أماـ تركيا كدولة مؤثرة ترسـ السياسات في محيطيا الجغرافي مف جية ثالثة. 
ّ  والحقيقة أف  الممؼ النووي اإليراني تحو ؿ يدة بيف تركيا والواليات إلى قضية خالفية جد                                     

, إذ تنظر أنقرة إلى ىذا الممؼ في إطار تحقيؽ االستقرار اإلقميمي في المنطقة المتحدة
والعالقات الدولية مف جية, وتحقيؽ مصالحيا الكبيرة مف إيراف مف جية ثانية, والحد مف 
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داخمي مف جية ثالثة, وىي ترى في               ً              ىذا الممؼ أمنيا  عمى أمنيا ال احتماالت تداعيات تطور
                                    ً                                        إيجاد حؿ سياسي مقبوؿ ليذا الممؼ مخرجا  لمجدؿ الدائر, وعمى أف يكوف مقدمة لنزع 
األسمحة النووية في منطقة الشرؽ األوسط, بما في ذلؾ الترسانة النووية الضخمة إلسرائيؿ, 

                                           ً   والتي تتجاىميا الواليات المتحدة والغرب عموما . 
                    ً                                             تركيا اليـو تمعب دورا  ال يستياف بو في الواقع اإلقميمي والدولي, وىي     ف  إ: ويمكن القول

نتيجة السياسة المعتدلة واليادئة التي يتسـ بيا الزعماء األتراؾ والرغبة الحيادية في تبني 
عالقات قوية ومنيجية ورصينة مع الدوؿ المجاورة, وفرضت نفسيا عمى الغرب بسبب دورىا 

قميميا  ال يقؿ أىمية المتوازف, مما دفع ال                                            ً      ً          ً              دوؿ الغربية إلى المجوء إلييا واعتبارىا شريكا  دوليا  وا 
 .عف غيرىا مف الدوؿ الحميفة

يا أقامت شراكتيا مع الواليات المتحدة األمريكية بشروط ومتطمبات                       لكف ما يميز تركيا إن  
أمريكية  -ة                        , إال أف  ثمة خالفات تركي0                     ً                   ً فرضتيا عمى الغرب عموما  وعمى أمريكا خصوصا  

بدأت تتبمور عمى وقع الممؼ النووي اإليراني, وىي خالفات تتعمؽ بالدور والرؤية واألىداؼ 
مف جية وبطرؽ حؿ اإلشكاليات الموجودة والتي ليا عالقة بيوية المنطقة مف جية أخرى, 

مة                                   ُ                                           وفي ظؿ كؿ ذلؾ, فإف  ىذا الممؼ بات ي رش ح نقؿ العالقات بيف أنقرة وواشنطف إلى مرح
                                                                                  جديدة, مرحمة تتـ  فييا إعادة مراجعة العالقات وتموضعيا عمى قاعدة مف الجدؿ بشأف حدود 
الدور ووظيفتو وآفاقو عمى قاعدة الرؤية المستقبمية لمستقبؿ المنطقة وىويتيا الحضارية 

 .وطبيعية العالقات بيف دوليا
نية كبيرة مع إيراف ترى أولوية                                                           وفي النياية فإف  تركيا التي ليا مصالح تجارية واقتصادية وأم

ىذه المصالح عمى أي شيء أخر, وتدرؾ أىمية التوصؿ إلى حؿ سممي لمممؼ النووي 
ٌ                                                         اإليراني, حؿ  يحقؽ االستقرار اإلقميمي واألمف الداخمي لدوؿ المنطقة مف جية ويؤمف  ,          

ية مؤثرة حيث تتطمع تركيا إلى أف تكوف دولة مركز  ,التعاوف االقتصادي بينيا مف جية أخرى
تتعارض  االستراتيجية, وىذه شيد السياسي عمى وقع ىذه المصالحفي األحداث وصياغة الم

 .اإلسرائيمية –مع السياسة األمريكية 

                                                           
جامعة  -يمي, مركز الدراسات اإلقميمية , الرؤية األمريكية في دور تركيا اإلقمزياد عبد الوىاب النعيمي -0

 . 02/3/0221الموصؿ, مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ موقع إيالؼ اإللكتروني بتاريخ 
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 املبحث الثالث

 ي على منطقة الشاق األوسطواانتداعيات الربنامج النووي اإل

 وسينارووهات املستقبل

 

ية كدكلية تعتبرىا بعض إقميمية تعكس تداعيات يران                                ال شؾ أف  تطكرات األزمة النككية اإل
سرائيؿ كبعض دكؿ الخميجالدكؿ  ألمنية ( خطيرة مف الناحية السياسية كا                                            ) كالكاليات المتحدة كا 

ي تعاني منيا منطقة الشرؽ                         ن                            كاالقتصادية كالبيئية خاصة  في ظؿ التكترات المستمرة الت
 .األكسط

لقدرات نككية متطكرة  إيرافبامتالؾ المتمثمة  لخطكرة ىذه التداعيات كرغـ إدراؾ الدكؿ العربية
امتالؾ مثؿ  لثنييا عفمف قبؿ الكاليات المتحدة أك إسرائيؿ أك مف كمييما شف حرب عمييا أك 

                                                                  مقي بظالليا عمى مصالح كأمف الدكؿ العربية؛ إال أف  ما يمكف مالحظتو ىك تىذه القدرات س
عزكؼ ىذه الدكؿ عف الدخكؿ في ىذه األزمة بشكؿ مباشر, كاقتصار التعامؿ معيا مف 

ما قد يترتب عمييا الخكض في منطمؽ الحرص عمى تجنب تداعياتيا السمبية المباشرة كتأجيؿ 
 .مية عمى المدل المتكسط أك البعيدتداعيات مستقبمف 

 تجاه أزمة البرنامج النووي اإليرانيلذلك سنحاول في ىذا المبحث رصد المواقف العربية 
عمى منطقة الشرق ىذا البرنامج تداعيات المطمب األول, في حين سنتطرق إلى في 

 .منو المطمب الثانيفي  األوسط وسيناريوىات المستقبل
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 املطلب األول

 يوااناملوقف العابي جتاه أزمة الربنامج النووي اإل

 

 

 في العقكبات و األمريكي    كج      مت  لد     ؤي  مي بيف يرانالممؼ النككم اإل تجاهالمكاقؼ العربية  تتراكح
, كبيف مف يميؿ إلى االكتفاء بالسككت كالمراقبة, ةبطنبصكرة مظاىر أـ بشكؿ      ن سكاء  الدكلية 

           ن       ن النككم حقا  مكتسبا . ييف في تطكير برنامجيـيرانحؽ اإلكبيف مف يرل 
 :إلى فريقيف ييراناإل - األمريكيإزاء الصراع  العربيالعالـ  فيـ المكاقؼ               كيمكف أف نقس  
أساءت لمعرب  يا    ألن   ؛الكاليات المتحدة مو يجب مساندة كؿ مف يعاد        يرل أن  ك  :الفريق األول

يا         كما أن   ,كتساند إسرائيؿ مساندة تامة ,لبناف لمخطر ض    عر      كت   ,كمزقت العراؽ ,كالمسمميف
لمسيطرة عمى  اإلمبراطكرمضمف مشركعيا  العربيتيدؼ إلى السيطرة الكاممة عمى العالـ 

كتقزيـ ىذه  ,اإلذالؿ كامتياف القضايا العربيةمف خالؿ      ن خاصة   العربيالعالـ قاطبة, ك  العالـ
 ,إيرافىناؾ تيار يساند                      ن داخؿ ىذا الفريؽ أيضا   يفك  ,المنطقة كاستغالؿ ثركاتيا بشكؿ فاضح

ىك محاكلة لقتؿ إرادات الدكؿ  9A?Aليا منذ قياـ ثكرتيا عاـ  األمريكي التحدم     ألف  
 المناىضة لمكاليات المتحدة.

يجب أف تككف حاسمة حتى  يرافمياجمة الكاليات المتحدة إل         يرل أف  ف :الفريق الثانيأما 
عبرت  كالتي ,العربيالعالـ  في السياسيصعدت عمى حساب الفراغ  التي يةيرانتسقط القكة اإل

كاليكاف تجاه  إيرافالدكؿ بالعجز تجاه تمؾ كقت تشعر فيو  فيالخميج إلى الضفة العربية 
ال تستطيع حيث  الس تجاه شعكبياكتشعر فيو النظـ العربية باإلفمف جية, الكاليات المتحدة 

كالكاليات  إيرافمكاجية كؿ مف  فيشعكب مف بعث لمقكة العربية بما تطالب بو ىذه ال يفأف ت
 ..!.9مف جية أخرل كغيرىما المتحدة

     ة دكلة عربية لدييا تقدير محدد          بأف  أي   يعمى مستكل التقديرات العربية, ال يكجد ما يكحك 
ية, يرانالقدرات المتعمقة بالنشاطات النككية اإل "يمكف رصد مالمحو" لطبيعة النكايا أك

كالمقصكد ىنا تقديرات الدكؿ التي تعتمد عمى مصادر معمكمات خاصة بيا, كتتـ مف خالؿ 
                     تصكر بأف  ىناؾ مشكمة  تصدر عفاجتماعات لمجمكعات عمؿ منظمة متعددة التخصصات 

                                                           
مارس , آذار/ 8@العدد  ,مختارات إيرانيةمجمة  , بيف إيراف كالكاليات المتحدة العربيالعالـ , عبد اهلل األشعؿ -9

:88?. 
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أمف مف نكع ما في المنطقة, كليس مجرد تقديرات تحميمية عامة أك تقارير متابعة مف النكعية 
            فإما أن و ال  :كاالحتماالت ىنا تمثؿ مشكمة ,                                     ن ا " الجيات المعنية", فيذه مكجكدة قطعا  ى          التي تعد  

ال يريد أف يبدك ككأنو يدخؿ               ن , أك كأف أحدا                             أك أن و ال يكجد اىتماـ كاؼ   ,يكجد قمؽ مما يحدث
                                              ن                                  عمى خط األزمة, أك يتصكر أن و ال عالقة لو بيا أصال  طالما أن و ليس طرفا فييا, أك أف  

 ...!  ال داعي لمظيكر المجاني في الصكرة     كم و  كلذلؾفي النياية لف تستيدفو,  إيراف
                                                                                    لكف األرجح أف  ىناؾ بعض الدكؿ العربية الميتمة, كالتي تدرؾ بصفة عامة كجكد أبعاد أمنية 
 ,أك سياسية لما يدكر, بحكـ الجيكستراتيجية عمى األقؿ, كىي عمى األرجح قمقة مما يدكر

سكؼ يشير بكضكح إلى طبيعة مدركات التيديد  إيرافىتماـ المعمف بنكايا كقدرات لكف اال
, 9"محققة لذاتيا نبكءات"  : بػالعالقات الدكليةالقانكف ك لدييا, عمى نحك يفرز ما يسمى في 

يا تشعر بتيديد                                                                     كعادة ما يؤدم ذلؾ إلى عدـ إعالف المكاقؼ, فالدكؿ ال تريد أف تبدك ككأن  
  .ذلؾ إلى سمسمة تفاعالت تؤدم إلى تيديدىا بالفعؿحتى ال يؤدم 

كضمنو                               ن                                        رغـ ذلؾ يمكف فيـ ما يدكر نسبيا  مف خالؿ التمييز بيف تكجيات الرأم العاـ )ك 
                            ن                                                    جماعات المثقفيف كالنخب عمكما ( كبيف التكجيات الرسمية لمحككمات, كالصكرة ىنا معقدة 

 :إلى حد كبير, بحيث يمكف رصد نقطتيف

, إيراف, فيك يؤيد ما تقـك بو               ن      ن        ن لذم يتخذ مكقفا  بسيطا  كمتكقعا  بالرأم العاـ ا تتصؿ :األولى
                                       فكؿ ما يبدك ككأن و ضد إسرائيؿ كالكاليات  ,كيرفع صكتو بالتشجيع ليا, كالتفسير بسيط لمغاية

فتتصؿ بالحككمات التي : أما الثانية .                                ن               المتحدة يتـ تأييده باعتباره آليا  في مصمحة العرب
بشأف كجكد قمؽ خميجي مما تقـك       ن محددة                    لكف ثم ة مؤشرات   بو؛إدراؾ ما تفكر  يصعب عادة

, في ظؿ في عالـ السياسة رغبة في التكصؿ إلى تقديرات محددة حكؿ ما يدكرمع , إيرافبو 
حتى لك امتمكت السالح النككم لف تتمكف مف ضرب  إيرافف .كتكامميا إدراؾ لحقائؽ الصكرة
أك محاكلة  ,                                                   ن يات المتحدة فيما يتجاكز "ردعيما" عف مياجمتيا عسكريا  إسرائيؿ أك تيديد الكال

لكف يمكنيا أف تستعرض بتمؾ األسمحة  ؛التفكير في تغيير نظاميا بالقكة كما فعمت بالعراؽ
في مكاجية الدكؿ المجاكرة, أك تكتسب شعبية لدل الرأم العاـ الداخمي فييا, بفعؿ نجاحيا 

                                                           
, كتشير 9A<Aكضع نظرية " النبكءة المحققة لذاتيا" عالـ االجتماع األمريكي )ركبرت .ؾ. ميرتكف( في عاـ  -9

ىذه النظرية إلى الطريقة التي يتأثر بيا السمكؾ االجتماعي بالتكقعات التي تككف لدل األفراد كالجماعات بعضيـ 
 إزاء بعض. 
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", دكف خرل تعبيرات " القنبمة اإلسالمية, ككقتيا قد تظير مرة أيةبالعر  األنظمةفيما فشمت فيو 
 .9                          ن يا قنبمة فارسية أك شيعيةإ :أف يقكؿ أحد
حتى ىذه  يةيرانة اإلالنككي األزمةمكاقؼ الدكؿ العربية مف        : إف  القكؿ يمكف كفي العمـك

    ف  أممجتمع الدكلي بلبتقديـ ضمانات  إيرافمطالبة ب , كتتمخصحد ما إلىالمحظة شبو متقاربة 
العسكرم ضد  الحؿكاستخداـ  ,السممي لمطاقة النككيةبرنامجيا النككم لف يتعدل االستخداـ 

كخيمة رغـ الضغكط ستككف كقؼ برنامجيا النككم غير مقبكؿ كنتائجو عمى  إلجبارىا إيراف
 ييراناإلم البرنامج النكك      أف  بحجة تجاه طيراف تخاذ مكاقؼ مشددة الداعية ال األمريكية

كمف خالؿ متابعة مكاقؼ األنظمة العربية  ,جيرانيا مف الدكؿ العربية األكلىيستيدؼ بالدرجة 
 ::ية يمكف إبداء المالحظات اآلتيةيرانتجاه تطكرات األزمة النككية اإل

خالؿ  األمريكيةاالدعاءات التي تطمقيا الكاليات المتحدة       بأف  القادة العرب بعض يدرؾ  -
الشرؽ  مف كاستقرار العالـ كمنطقةأحرصيا عمى ية حكؿ يرانمع القضية النككية اإلتعامميا 
كتعتبر العامؿ  ,عسكرية تمتمؾ قدرات نككية فإسرائيؿ ,                  ن بشكؿ خاص ليس صحيحا   األكسط

الحديث  األمريكيةكمع ذلؾ ترفض الكاليات المتحدة  ,ستقرار في المنطقةاالفي تردم  سالرئي
 عدـاتفاقية  إلى إسرائيؿرض بشده المناشدات الدكلية بضركرة انضماـ كتعا ,القدراتىذه  عف

لكنيا  ؛مفتشي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية أماـكفتح منشآتيا النككية  ,األسمحة النككية انتشار
البرنامج خالؿ تعامميا مع عمى السالـ الدكلي أم الكاليات المتحدة( ) ياحرصتؤكد عمى 

 .ييراناإلالنككم 
 طيرافترتبط حيث  ,إيرافعالقات دبمكماسية جيدة كممتازة مع لدييا لدكؿ العربية ا بعض -

لذلؾ  ؛;دكؿ الخميجبعض مع بعالقات اقتصادية كاجتماعية كثقافية كمصالح مشتركة متعددة 
                                                           

أسمحة نككية؟, مقالة منشكرة عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ مكقع  إيرافلسالـ, ماذا لك امتمكت محمد عبد ا -9
 , متكفرة عمى الرابط=88:أيمكؿ/سبتمبر ;9إنفك بتاريخ  سكيس

              http://www.swissinfo.org/sar/Swissinfo.html?siteSect=105&sid=6054776ي:اآلت
        

 ,سبتمبر اليمنية <:شكرة في صحيفة مقالة من ,النككم اإليراني كالمكقؼ العربي الممؼ, انيعبد القكم اإلري -:
:  تيفرة عمى الرابط اآلامتك  ,;8;9العدد 

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=30497                                       
      كتـ   ,ة الماضية عدة اتفاقيات مع المممكة العربية السعكدية كالككيت كقطرخالؿ السنكات القميم إيرافكقعت  -;

 ,كالمممكة العربية السعكدية إيرافكدعـ التعاكف اإلقميمي في اتفاقية بيف  ,التباحث حكؿ آليات تفعيؿ التعاكف األمني
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 إلىيصؿ  ال األكركبيةالدكؿ غيرىا مف ك  األمريكيةالخطر الذم تدعيو الكاليات المتحدة       فإف  
  . لذم يجعؿ العرب ينساقكف كراء ىذه االدعاءاتا       الحد  
دكلة عربية  أماليـك قد يطاؿ في المستقبؿ  يرافإليجرم  ما    ف  بأالقادة العرب معظـ يدرؾ  -

كما نمحظو في  ,استخداـ التكنكلكجيا النككية لتكليد الطاقة كاالستفادة السممية منيا إلىتطمح 
,     ن خاصة  المحدكدة مف مصادر النفط  كاإلمكانات لعاليةات الكثافة السكانية ادكؿ العربية ذال
  ىا.لمنفط لتطكير اقتصاد أخرلبدائؿ  تكفير إلىتمؾ الدكؿ التي تسعى ربما تحتاجيا حتى ك 
دكؿ المنطقة المخاكؼ التي  إلى ييفيراناإلحد ما الزيارات المتكررة لممسؤكليف  إلىبددت  -

    ف  ألتمؾ الدكؿ ب إيراف       كأك دت ,ييراناإللبرنامج النككم حكؿ ا األمريكيةتثيرىا الكاليات المتحدة 
كىك حؽ مشركع  ,لمطاقة النككية مف برنامجيا النككم ىك االستخداـ السممي األساساليدؼ 
استعدادىا التاـ لمتعاكف مع  أكدتكما  ,المكقعيف عمييا لألعضاءاالنتشار  عدـ معاىدةكفمتو 

 بعض    ف  كرغـ ذلؾ فإ .مفتشي الككالة أماـح منشآتيا النككية كفت ,الككالة الدكلية لمطاقة الذرية
 إنتاج إلىتسعى  يةيراناإلالقيادة           كترل أف   ,يةيران                        ال تزاؿ تشك ؾ بالنكايا اإلالدكؿ العربية 
العسكرية  يةيراناإلمف الضركرم كقؼ الخطط النككية  و   ن  أك  ,بشكؿ سرمالسالح النككم 

 في ساحات كجبيات األكضاعر                   مف اندالع حرب تفج      ن كفا  بسرعة كبالكسائؿ الدبمكماسية خ
            معظـ زعماء الدكؿ العربية جيكد الدكؿ الست الكبرل لذلؾ يدعـ ؛في المنطقة عدة

 .كالدبمكماسية بالكسائؿ السممية كعبر الحكار إيرافالنككية مع  األزمةلتسكية 
الدمار  أسمحةمف السالح النككم كمف  األكسطتطالب الدكؿ العربية بإخالء منطقة الشرؽ  -

, القنبمة النككية تعرقؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ إلنتاج إيرافمساعي      أف  كترل الغالبية منيا  ,الشامؿ
كتشجع دكؿ عدة لمعمؿ عمى امتالؾ العسكرية, التمسؾ بترسانتيا النككية  إلى إسرائيؿكتدفع 

 .9برمتيانطقة عمى الم       ن حقيقيا                   ن كىك ما يشكؿ خطرا  , السالح النككم
                                                                                                                                                         

خالؿ             ن ما بدا جميا   , كىكي إطار مجمكعة دكؿ الجكار لمعراؽبنشاط كمشاركة فاعمة ف     ن أيضا   إيرافكتقـك 
ناء في ب ساىمتكالتي  ,أك دمشؽ االجتماعات التي عقدتيا ىذه المجمكعة سكاء في القاىرة أك إسطنبكؿ أك طيراف

 ",ية كالتطكرات اإلقميمية الجديدة في الخميجيرانالدبمكماسية اإل," ريمرضا س: انظر, الثقة بيف إيراف كدكؿ الجكار
, يكليكتمكز/ –يكنيكحزيراف/ :9: -99:العدد  األخبار السياسية االقتصادية(,إطالعات سياسي اقتصادم )مجمة 
:9/A/:88=. 

العرب, مقالة منشكرة عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ ي خطر عمى يرانالسالح النككم اإل, عبد الكريـ أبك النصر -9
   .898:/:/?:مكقع صحيفة النيار المبنانية, بتاريخ 
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عف  لثنييا إيرافاستخداـ الخيار العسكرم ضد     ف  أ     ن خاصة   دكؿ الخميجتدرؾ الدكؿ العربية ك  -
العسكرية بحكـ قربيا مف  المكاجيةبرنامجيا النككم لف يضعيا بعيدة عف تداعيات مكاصمة 
عمى  مريكيةاألالمالية التي قد تفرضيا الكاليات المتحدة  األعباء إلى إضافة األحداث؛منطقة 

حربي الخميج كما فعمت في  ,ييراناإلىذه الدكؿ تحت ذريعة حمايتيا مف التيديد النككم 
كيجعميا غير قادرة عمى تكفير  ,االقتصادية أعبائياكسيضيؼ ذلؾ مف  الثانية كالثالثة,

                                                             ف  اليكاجس العربية ما زالت تتمحكر حكؿ التداعيات التي يمكف أف أأم  .مكاطنييامتطمبات 
كمستكل التيديد  ية,يرانمي ضد المنشآت النككية اإلأك إسرائيتترتب عمى ىجـك أمريكي 

" مشركعة " حكؿ  حيث تساكر العرب مخاكؼ إلقميمي كإلمدادات النفط الدكلية,لالستقرار ا
يرافاسي بيف الكاليات المتحدة ك إمكانية أف تتحكؿ بمدانيـ إلى خط االشتباؾ األس كما  ,      ا 

أك عمى األقؿ لفتح  ,الكاليات المتحدة لمضغط عمييـ لممشاركة في الحربيخشكف أف تمجأ 
                              كما ت عب ر بعض األنظمة العربية  ,إيرافقكاعدىـ كمكانئيـ أماـ القكات األمريكية لميجـك عمى 

ما تكصمت إلى امتالؾ العتماد سياسات حازمة كتكسعية إذا  إيرافعف خكفيا مف لجكء 
ى إحداث خمؿ في التكازف اإلقميمي إلى النادم النككم سيؤدم إل إيرافدخكؿ ف قدرات نككية,

 .9بشكؿ يدفعيا لمشعكر بالقدرة عمى ممارسة سياسة الييمنة عمى جيرانيا
 : :كيضبط أدائو محدداف أساسياف ييراناإل النككممف أزمة الممؼ  العربييحكـ المكقؼ ك 

 النككمأزمة الممؼ                   دكؿ العربية بأف  لدل ال      ن نسبيا               ن ثمة اطمئنانا             مفاده أف   :المحدد األول
إسرائيمية  -لف تصؿ إلى حافة الياكية بشف ضربة أمريكية أك إسرائيمية, أك أمريكية  ييراناإل

بأكمميا, كسيترتب المنطقة  كارثية تشمؿ     ن حربا   ي, فمثؿ ىذه الضربة يعنإيراف مشتركة ضد
عمى إغالؽ مضيؽ  إيرافأقدمت                                              ن     عمييا تداعيات كبيرة عمى االقتصاد العالمي خصكصا  إذا 

 "ىرمز" كتعطيؿ نقؿ النفط إلى األسكاؽ العالمية.
, ييراناإل النككمالممؼ تجاه رؤية ال في      ن عربيا             ن ثمة تباينا       أف   فيفيتمخص  :الثانيأما المحدد 

 إيرافامتالؾ          يرل أف   :الفريق األولىذا اإلطار إلى فريقيف:  فيحيث تنقسـ الدكؿ العربية 
, كتبدك النككملمسالح  اإلسرائيميحالة االحتكار  ييمثؿ آلية يمكف أف تني      ن نككيا    ن ا  برنامج

                                                           
 .@;>ص   ,مرجع سبؽ ذكره اف كالقنبمة النككية, الطمكحات اإلمبراطكرية,إير  ,نزار عبد القادر -9

مجمة مختارات  ,ككم اإليراني: مضاميف كاحتماالتمحمد عباس ناجي, المكقؼ العربي مف أزمة الممؼ الن -:
 .=88:تشريف األكؿ/أكتكبر  ,;<العدد  ,يةإيران
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يمثؿ كرقة رابحة       ن نككيا    ن ا  برنامج إيرافامتالؾ                           ليذا الفريؽ, حيث ترل أف         ن نمكذجا   ةسكري
      ن عمكما   الدكليتستطيع االستناد عمييا لمقاكمة الضغكط المفركضة عمييا مف قبؿ المجتمع 

ضد قكات  العراقيةتتيميا بمساعدة المقاكمة  كالتي ,الخصكص كجولمتحدة عمى كالكاليات ا
 المبناني.كبدعـ منظمات المقاكمة الفمسطينية كحزب اهلل األمريكي االحتالؿ 

فيحاكؿ استغالؿ ىذا الممؼ لدعـ الدعكة إلخالء منطقة الشرؽ األكسط : الثانيأما الفريق 
ىذه  فيؿ األحكاؿ ال يغيب عف أذىاف القادة العرب ك يلكف كف ؛مف أسمحة الدمار الشامؿ

الكاليات المتحدة مع قضية عدـ االنتشار النككم في تعامؿ  فية ازدكاجية     ثم              المحظة أف  
                   ن           في حيف ت مارس ضغكطا  كبيرة عمى  ,حيث يتـ تجاىؿ البرنامج النككم اإلسرائيمي ,المنطقة
 م.لمتخمي عف مكاصمة تطكير برنامجيا النكك  إيراف

ال يغنياف  ييراناإل النككممف أزمة الممؼ  العربيذيف يحكماف المكقؼ ملكف ىذيف المحدديف ال
بفعالية مع تداعياتيا المحتممة,  لمتعاطيمف األزمة  سياسيعف ضركرة صياغة مكقؼ 

يقابمو  إيرافالقائؿ بصعكبة شف ضربة عسكرية ضد  فالرأمو يمكف الرد عمييما,      كأن        ن خصكصا  
جميع الحجج      أف   :فادهم بعض المسؤكليف في اإلدارات األمريكية المتعاقبةاه       يتبن  آخر  مرأ

 فيكالمتمثمة  - إيرافاألكؿ لتبرير صعكبة تكجيو ضربة عسكرية إلى  الرأميستند عمييا  التي
ككقؼ إمدادات النفط إلى  ",ىرمز"كتعطيؿ مضيؽ  ,المنطقة برمتيا فيإشعاؿ الحرب 
سكؼ تتكافر عمى المدل الطكيؿ  - ىجمات داخؿ الكاليات المتحدة كشف ,األسكاؽ الغربية

مف  إيرافالحاجة تبدك ممحة لمنع       فإف             , كمف ثـ  نككم امتالؾ سالح  في إيرافحالة نجاح  في
 .لمكصكؿ ليذا الكضع                     ن تحقيؽ أىدافيا تفاديا  

حالة  فيو           عميو بأن   فيمكف الرد ,النككملمسالح  اإلسرائيميأما المبرر الخاص بإنياء االحتكار 
الكقت نفسو  فيلكنو  ؛ذلؾ مف شأنو إنياء ىذا االحتكار بالفعؿ      فإف        ن نككيا       ن سالحا   إيرافامتالؾ 

مزدكجة مف قبؿ  استراتيجيلحالة انكشاؼ منيا الخميجية                         ن ض الدكؿ العربية, كخصكصا      عر      سي  
يرافإسرائيؿ ك   في اإلقميميدعيـ دكرىا , كقد يمتد األمر إلى تركيا الساعية بدكرىا إلى ت      ا 

إمكانية خضكع  يالمنطقة بعد تعثر خطكاتيا لالنضماـ لالتحاد األكركبي, كىك ما يعن
    ن فضال   ؛سكؼ تككف الدكؿ العربية اليدؼ المباشر لتداعياتيا (تكازف ثالثية)المنطقة لمعادلة 

العربية كالضغط البتزاز الدكؿ  يرافسكؼ يمنح الفرصة إل االستراتيجيىذا االنكشاؼ         عف أف  
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األصؿ  في يتعان التيبما يمكف أف يزيد مف عكامؿ عدـ االستقرار داخؿ ىذه الدكؿ  ؛عمييا
 ..!.مجتمعاتيا اتتسـ بي تيال يةرافغالديمك  التركيبةمف قالقؿ فعمية بسبب 

تنفيذ تيديداتيا  فييثير ما سبؽ تساؤالت عدة مفادىا: ماذا لك نجحت الكاليات المتحدة ك 
عمى ذلؾ بتكجيو  إيرافكماذا لك ردت  !؟...إيرافضربة عسكرية أك شف حرب ضد تكجيو ب

ضربات سكؼ تطكؿ  يالخميج, كى فيضربات صاركخية ضد إسرائيؿ كاألىداؼ األمريكية 
ىذه التساؤالت تثير بدكرىا السؤاؿ األىـ كىك: مع مف سيقؼ  !؟...عربية              ن الغالب أىدافا   في

سرائيؿ إيرافمة: مع ىذه المكاجية المحتم فيالعرب   !؟...                               أـ مع الكاليات المتحدة كا 

كاضح مف أزمة  عربيمجمميا تفرض ضركرة صياغة مكقؼ  فياإلجابة عمى ىذه التساؤالت 
دخمت مرحمة حاسمة بالفعؿ تدعـ مف إمكانية تحقيؽ السيناريك  التيك  ,ييراناإل النككمالممؼ 

كفرض عقكبات دكلية ضد  إلى مجمس األمفي يراناإل النككمالسابؽ عمى خمفية إحالة الممؼ 
مف تداعيات سكؼ تطكؿ ية يرانالنككية اإلرغـ ما يمكف أف يتمخض عف األزمة ك . 9طيراف

عف       ن عربيا            ن ثمة عزكفا              المالحظ أف          إال أف   ؛أغمب الحاالت مصالح كأمف الدكؿ العربية في
جنب تداعياتيا السمبية كالتعامؿ معيا مف منطمؽ الحرص عمى تمباشرة األزمة ىذه  دخكؿ

ي, يرانالبرنامج النككم اإل تجاهأسيمت عدة اعتبارات في بمكرة المكقؼ العربي كقد  ,المحتممة
عاد بفعؿ التطكرات                                                              بحيث اتبع العرب سياسة الصمت كالتجاىؿ تجاىو في أكؿ األمر, ثـ  

ي يرانالممؼ النككم اإل                              عب ر عف ىذه المكقؼ بالنظر إلى    لي   بيا خالؿ السنكات األخيرة          التي مر  
عادة التأكيد عمى جعؿ منطقة الشرؽ األكسط خالية مف السالح                                                                                 مف منظكر فني كقانكني, كا 

 ::أىميا المكقؼ, أسيمت مجمكعة مف الحقائؽ كاألفكار في تحديد ىذاكقد  ,النككم
                                                           

 .مرجع سبؽ ذكره ,نككم اإليراني: مضاميف كاحتماالتي مف أزمة الممؼ الالمكقؼ العرب ,محمد عباس ناجي -9
اتخذتو الجزائر خالؿ  مالمكقؼ الذ في         ن بدا جميا   ييراناإل النككمالالفت عف أزمة الممؼ  العربيىذا الغياب  -:

فيو         , كتـ  =88:سبتمبر أيمكؿ/مف  >: فيالككالة الدكلية لمطاقة الذرية  محافظيعقده مجمس  ماالجتماع الذ
يديف  م(, كالذ بريطانيا, فرنسا, كألمانيا تبنتو دكؿ التركيكا األكركبية ) مالذ األكركبيؽ عمى مشركع القرار التصدي

 ,بعينو                  ن دكف أف يحدد مكعدا   الدكليإلى مجمس األمف  ييراناإل النككمكيتيح إحالة الممؼ  ,يةيراناألنشطة النككية اإل
دكلة صكتت  ::مقابؿ  فيالصيف كركسيا  :أخرل مف بينيا دكلة 99فقد امتنعت الجزائر عف التصكيت بجانب 

القاضي  9A:Aككذلؾ مكقؼ لبناف خالؿ التصكيت عمى القرار  ,فنزكيال ىيمع القرار الذل عارضتو دكلة كاحدة 
حيث امتنعت لبناف عف التصكيت , 898:حزيراف/يكنيك  Aفي  إيرافبفرض حزمة رابعة مف العقكبات الدكلية ضد 

 في حيف عارضتو كؿ مف تركيا كالبرازيؿ . عمى القرار
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                              شك ؿ الدكؿ العربية قسمو األكبر                                          تدقيؽ النظر في خريطة الشرؽ األكسط التي ت       إف   -9
ظير المنطقة العربية محاصرة باألسمحة النككية مف كؿ                     ن     النظر في أطرافو أيضا , ي  ك 

            ن                       الخطر, خصكصا  في ظؿ عدـ امتالؾ الدكؿ بجانب, كىذا ما يجعؿ المنطقة تستشعر 
  ., أك لعدـ امتالؾ برامج نككية متقدمة تؤىميا لذلؾليذا النكع مف األسمحةالعربية 

ة كؤكد في كجو امتالؾ العرب لمتقنية النككية حيث قاـ العدك اإلسرائيمي يشكؿ عقب     إف   -:
 "مصرػػ : "العربية المتالؾ ىذا السالح, ف كتدميرية لكافة المحاكالت ةإجياضيخطكات ب

, 9AA8كأعمنت مبادرة إخالء الشرؽ األكسط منيا عاـ  ,                         قد تخ مت عف الخيار النككم
 كليس لدل, متقدمة لديو نككية قدراتكجكد عف لمعراؽ  لـ يكشؼ الغزك األمريكيك 

المممكة العربية " الككالة الدكلية لمطاقة الذرية أية معمكمات تدعـ الشائعات حكؿ امتالؾ 
عمى في ىذا المجاؿ  ة"سكري"إلى جانب اقتصار جيكد لمسالح النككم,  "السعكدية

 االستخدامات السممية لمطاقة الذرية.
           ن      يدعك أطرافا  أخرل سالسالح النككم في المنطقة                                   استمرار إسرائيؿ في التفر د بامتالؾ      إف   -;

إلى محاكلة الحصكؿ عميو إلعادة ضبط التكازف  -في األجياؿ المتكسطة كالبعيدة  -
سكؼ تظير لمكجكد فلمكفرة النككية(  نتيجة )ىذه  في المنطقة, كعند حدكث حالة التكازف

الة معادلة لنزع السالح حالة الردع المتبادؿ, بحيث تعتبر الكفرة النككية في ىذه الح
                                                                        النككم, كبذلؾ ي عاد الكضع إلى اإلطار التقميدم لمحرب, كىك افتراض نظرم غير 

 .                           و سكؼ يؤدم إلى سباؽ التسم ح                              ن        مدعـك بتطبيؽ عممي حتى اآلف, فضال  عف أن  
سياسة الصمت كالتجاىؿ, كىي  يةيرانالنككية اإل األزمةتجاه الدكؿ العربية غالبية بعت     ات  لذلؾ 

يا غير معنية باألزمة الناجمة عف           , ليس ألن  9سياسة معركفة كمتبعة في العالقات الدكلية
نما لشيكع اعتقاد عاـ بأف  يرانالمشركع النككم اإل األزمة ترتبط بمجمؿ التفاعالت                                  ي, كا 

                                                           
                           ن          ن                                                              ال يعتبر مثؿ ىذا المكقؼ أمرا  استثنائيا  في العالقات الدكلية؛ بؿ عمى العكس تمجأ الكثير مف الدكؿ في بعض  -9

بما في ذلؾ بعض  ,كالصراعات الدكلية كاإلقميميةاألحياف إلى تبني مكقؼ الصمت إزاء الكثير مف القضايا 
ذا المكقؼ في                                           ن          كربما تككف الكاليات المتحدة أكثر الدكؿ لجكء  إلى مثؿ ى, ة عمى الساحة الدكليةات الرئيسالصراع

تبني ما , إضافة إلى قضية كشمير بيف اليند كباكستاففيي تمتنع عف تبني مكقؼ محدد إزاء , سياستيا الخارجية
 ,أحمد إبراىيـ محمكد: انظر ...اء" إزاء انفصاؿ تايكاف عف الصيف كغير ذلؾ             الغمكض البن  " يسمى بسياسة

  .8::ص , مرجع سبؽ ذكره, ف التسكية الصعبة كمخاطر التصعيدي" آفاؽ األزمة بييرانالبرنامج النككم اإل
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سرائيؿ إيرافية, أك بالتيديدات المتبادلة بيف يراناإل -األمريكية  كفي الكقت نفسو, كضعت ,          كا 
الكثير مف ىذه الدكؿ ترل                                                           زمة العديد مف الدكؿ العربية في معضمة حقيقية تتمثؿ في أف  األ

ف كانت ىذه أ, ك لمسالح النككم اإلسرائيمي االحتكار     ن     ي ردا  عمى يراناإل البرنامج النككمفي 
لمسالح النككم, فيي ترل في ىذا النشاط أداة ضغط عمى  إيرافالدكؿ ال تكافؽ عمى امتالؾ 

 االنتشار.  عدـؿ لالنضماـ إلى معاىدة إسرائي
األزمة          كىك أف   ,إلى اتباع ىذه السياسة بالحككمات العربية            ن         ىناؾ اعتبارا  آخر أدل          كما أف  

ي يرانكعدـ الكضكح في خيارات األطراؼ الرئيسة, فالطرؼ اإل الغمكضتتسـ بقدر كبير مف 
المجتمع و يقـك بأنشطة ال يثؽ لكن ؛لـ يعمف صراحة عف رغبتو في امتالؾ السالح النككم

شاممة كنيائية, األمر الذم  ةإيقافيا بصكر في حيف تسعى الدكؿ الغربية إلى , بسمميتيا الدكلي
كليس حكؿ أمكر استراتيجية, فكاف المخرج  ,يحصر األزمة في أمكر فنية بالدرجة األكلى

  الكحيد لمعرب ىك تجاىؿ األزمة كالصمت بشأنيا.
                                                                   السياسة, لـ يتـ تبن ي مكقؼ محدد في التعامؿ مع األزمة في بداية األمر,         ن       كانطالقا  مف ىذه

      ن             تمييدا  لفرض عقكبات  إيرافكلكف عندما تطكرت األمكر باتجاه اتخاذ مكقؼ دكلي ضد 
الدكؿ العربية في  ضدىا, كما قد يستتبع ذلؾ مف زيادة عدـ االستقرار في المنطقة, بدأت

مكاقؼ العربية الرئيسة تجاه البرنامج النككم اإليراني في ىذا , كيمكف تناكؿ البمكرة مكاقفيا
 :اآلتيعمى النحك المطمب 

 

 .اإليراني النككم البرنامج تجاه السكرم المكقؼ: األول الفرع

 .اإليراني النككم البرنامج تجاه المصرم المكقؼ: الثاني الفرع

 اإليراني النككم مجالبرنا تجاه الخميجي التعاكف مجمس دكؿ مكقؼ: الثالث الفرع
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 ي واانالربنامج النووي اإل جتاه املوقف السوري :الفاع األول

 

                  , كيبدك بكضكح أف  منذ عدة سنكات إيرافترتبط بعالقة استراتيجية مع  ة                   مف المعركؼ أف  سكري
 قد سعت خالؿ السنكات األخيرة إلى تقكية ىذه العالقة مف أجؿ تكسيع حقؿ المكاجية طيراف

مف نقطة ثقؿ استراتيجية في المنطقة: سكاء  ةسكري ومع الكاليات المتحدة مف جية, كلما تشكم
في المكاجية مع إسرائيؿ, أـ في دعـ حزب اهلل في لبناف كالمنظمات الفمسطينية التي تتخذ 
            ن                                                                      مف دمشؽ مقرا  ليا, كؿ ذلؾ لتشكيؿ" فؾ الكماشة " لمضغط عمى القكات األمريكية في العراؽ 

امتالؾ  ي: بتأييديرانتجاه البرنامج النككم اإلالمكقؼ السكرم  كيتمخص .9جية أخرلمف 
كاالعتراؼ بدكرىا  ,كبرل إقميميةكقكة كقبكليا  ,إيراف التكقؼ عف معاداةك  النككية, لمتقنية إيراف

ييا, تجميد العقكبات الدكلية المفركضة عماألساس, ك في المنطقة كالتعامؿ معيا عمى ىذا 
عادة بحيث يتـ  ,الككالة الدكلية لمطاقة الذرية إلى األمفمف مجمس  ييراناإلالممؼ النككم         كا 

كقؼ  إلىالتي تدعك  األمفتجاىؿ قرارات مجمس كفني, ك تقني  أساسالتعامؿ معو عمى 
شركط مسبقة لمتفاكض  أمالتخمي عف ية, ك يراناإلفي المنشآت  اليكرانيـكعمميات تخصيب 

, أزمتياكاالمتناع عف فرض صيغة محددة عمييا لتسكية , يا باحتراـكالتعامؿ مع ,إيرافمع 
 ,عبر الحكار تؤمف ليا مطالبيا الحيكية المشركعة ياتفاىمات مع إلىكضركرة التكصؿ 

كيستند المكقؼ السكرم  .:أراضييا عمى اليكرانيـكعمميات تخصيب  بمكاصمة كتسمح ليا
 :اعتبارات, منياتقنية نككية إلى عدة  إيرافالمؤيد المتالؾ 

 أماـ قكة كنفكذ إسرائيؿ ةما يعزز مف مكقؼ سكري                 لقدرات نككية إن   إيرافامتالؾ      أف   -
 .الشرؽ األكسطمنطقة                                         ن      ن    باعتبارىا الدكلة الكحيدة التي تمتمؾ سالحا  نككيا  في 

متزايدة جراء مكاقفيا            ن عانت ضغكطا  الكاليات المتحدة, ك مف مستيدفة  ةسكري     أف  بما  -
 .ةاألمريكيط ك الضغتمؾ ية إلى تخفيؼ يرانالقدرات النككية اإل سكؼ تؤدمف

 كالمساىمة ييراناإل النككمالممؼ  تجاه العربيتخفيؼ القمؽ      ن   ىاما  في  ن ا  سكرية دكر  كقد لعبت
خالؿ حديث أدلى  "بشار األسد" السكرم الرئيس, كفي ىذا الصدد أشار المشكمة حؿ ىذه في

                                                           
 .8>>نزار عبد القادر, إيراف كالقنبمة النككية, الطمكحات اإلمبراطكرية, مرجع سبؽ ذكره, ص -9
رنت مف مقالة منشكرة عمى شبكة اإلنت, اني خطر عمى العربالنككم اإلير السالح , عبد الكريـ أبك النصر -:

  .898:/:/?:بتاريخ , خالؿ مكقع صحيفة النيار
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التصريحات      أف  مف الكاضح      أن و إلى ) <88:/9/98 اريخبت " اإلسبانيةالبايسبو لصحيفة "
 الدكلي,القانكف  فيىك حؽ ليا  شيء إلىتيدؼ        فإن يا إيرافكبحكـ عالقتنا مع  يةيراناإل
يرافك  , قكة نككية شئنا أـ أبينا كنحف نقـك بشرح ىذه الفكرة لمدكؿ العربية مباشرة ىي اآلف       ا 
يرافك   أكذا كاف القمؽ مف القدرة النككية إ خرآكمف جانب , ىذا مف جانب     ن أيضا  تقـك بذلؾ        ا 

 "" األسدد الرئيس    ك  أك اإلسرائيمية (, مف قنبمة نككية مفترضة فمماذا ال نناقش القنابؿ النككية 
و          ذلؾ بأن        ن كاصفا  إسرائيؿ...؟! كال نقمؽ مف  إيرافنقمؽ مف  أفو مف غير المعقكؿ    ن  عمى ) أ

ر الرئيس      كذك  (, إيرافباالعتداء عمينا كليس  إسرائيؿفيو  تقـك مالكقت الذ في منطقيغير 
تؤكد ضركرة نزع  , كالتي ;88:عاـ  األمفمجمس  إلىقدمتيا سكرية  يبالمبادرة الت ""األسد
 ىيمف كقؼ بكجو ىذه المبادرة      أف        ن مكضحا   األكسط,الشرؽ  فيالدمار الشامؿ  أسمحة

ال تدار بطريقة جيدة  ييراناإل النككمقضية الممؼ                 عف اعتقاده أف        ن معربا  , المتحدة الكاليات
 .9مف قبؿ القكل الدكلية المعنية

خالؿ لقائو أميف عاـ  بشار األسدالسكرم د الرئيس     جد   88A:كانكف األكؿ/ديسمبر  ;كفي 
مكقؼ سكرية  "سعيد جميمي"  إيرافالمجمس األعمى لألمف القكمي كمسؤكؿ الممؼ النككم في 

كما ىك حؽ الدكؿ األخرل , الحصكؿ عمى الطاقة النككية السمميةفي حقيا ل يرافالداعـ إل
 .:بتخصيب اليكرانيـك لألغراض السمميةالمكقعة عمى اتفاقية عدـ انتشار األسمحة النككية 

مع  88A:عقده بدمشؽ في أيار/مايك مؤتمر صحفي مشترؾ  خالؿ "األسد" د الرئيس     أك  كما 
مكقؼ سكرية ثابت مف مكضكع الممؼ النككم     ف  أ "ي نجادمحمود أحمد" ييراننظيره اإل

كىذا الحؽ تضمنو االتفاقيات الدكلية المتعمقة  ,الطاقة النككية السممية في امتالؾي يراناإل
أما الحديث عف طرح شككؾ حكؿ كجكد برنامج عسكرم فعمى الجيات التي , بيذا المكضكع

ية ما الذم تفعمو تجاه البرنامج النككم تطرح ىذا الطرح أف ترينا فقط مف أجؿ المصداق
العسكرم المطبؽ منذ عقكد طكيمة في إسرائيؿ كعندىا يككف ليذا الكالـ مصداقية كليذه 

   .;الشككؾ بعض المصداقية

                                                           
 . <88:/9/98" اإلسبانية بتاريخ  البايسحديث الرئيس بشار األسد لصحيفة "  -9
األنباء السكرية  ككالة ,في حقيا الحصكؿ عمى الطاقة النككية السممية يرافاألسد يجدد مكقؼ سكرية الداعـ إل -:

 . 88A:/:9/=بتاريخ  ,) سانا (
 . 88A:/=/<ككالة األنباء السكرية ) سانا ( , بتاريخ  -;
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 الفاع الثاني 

 يواانالربنامج النووي اإل جتاه املوقف املصاي 

 

 

فمف  ,القة غير مستقرةيا ع                 أحسف األحكاؿ بأن   في إيرافيمكف كصؼ عالقة مصر مع 
, العربيبمصر مف نتاج ركابط مصر العريضة بالعالـ  إيرافتتشكؿ عالقة  ييراناإلالمنظكر 

لى حد ما بعالقاتيا مع الكاليات كعمى الجانب اآلخر تبذؿ مصر قصارل جيدىا , المتحدة                                كا 
تنافس مع  فيا المنطقة, كىك ما يضعي فيالرئيسة  اإلقميميةتبرز نفسيا باعتبارىا القكة  يلك

ذلت عدة محاكالت إلحداث        كقد ب   .;88:كاحتاللو عاـ  بعد انييار العراؽ      ن خصكصا   ,إيراف
يرافتقارب بيف مصر ك   ,9A@8عاـ ال فيأعقاب قطع العالقات الدبمكماسية بينيما  في       ا 

 كال البمديف                        كانت فيو متحققة مف أف   مالكقت الذ فيو     أن   ىيككانت المشكمة بالنسبة لمصر 
اإلقميمية عمى  إيرافسكؼ يستفيداف مف إعادة العالقات الدبمكماسية بينيما, دأبت سياسة 

مع                ن الداخؿ, كدكليا   فيمع مكاطنييا ك         ن إقميميا  مكاقؼ حرجة  يكضع الحككمة المصرية ف
 .9الكاليات المتحدة الدكلة الصديقة الكبرل لمصر

منذ منتصؼ القرف العشريف حاالت مف  شيدتالعالقات بيف القاىرة كطيراف                  كيمكف القكؿ إف  
إلى درجة            ن كصؿ أحيانا   متراكحت أنماطو بيف أقصى درجات التعاكف, الذ الصعكد كاليبكط,

إلى            ن كصؿ أحيانا   م, كأقصى درجات الصداـ, الذ:البمديف فيالمصاىرة بيف األسر الحاكمة 
اقتصر التمثيؿ كقد  ,9A?Aـ ية عايرانبعد قياـ الثكرة اإل درجة القطيعة الدبمكماسية الكاممة

 عمى أساس مكتب لرعاية المصالح في كؿ مف القاىرة كطيراف.  >9AAمنذ عاـ  بيف البمديف
                                                           

1
 - Robert Lowe and Claire Spencer, op.cit. 

, كلي محمد رضا بيموي, عمى فاروق, شقيقة الممؾ فوزية                    حيف تـ  زفاؼ األميرة  9A;Aكىك ما حدث عاـ  -:
في مصر  :=9Aبعد عاميف مف ىذا الزكاج, كبعد قياـ ثكرة  إيرافالكقت كالذم تكلى عرش في ذلؾ  إيرافعيد 

جمال ىذا التحكؿ إلى تباعد تدريجي بيف البمديف لـ يتكقؼ إال بعد رحيؿ الرئيس  مكاف مف الطبيعي أف يؤد
ية يرانحتى قياـ الثكرة اإلمقاليد األمكر, لتبدأ مرحمة جديدة مف التعاكف استمرت  أنور السادات يكتكل عبدالناصر

دعـ إضافة إلى , ومصر بعد إسقاط في إيرافعمى استضافة شاه  الساداتمكافقة ك كسقكط نظاـ الشاه  9A?Aعاـ 
   سامح عباس, استئناؼ العالقات  , انظر:استمرت ثماف سنكات التي إيرافحربيا ضد  فيمصر لمعراؽ 

            مقالة منشكرة عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ مكقع مفكرة اإلسالـ, بيف الحقيقة كالكىـ,  ية...اإليران - المصرية
                                     :, متكفرة عمى الرابط التالي899:حزيراف/يكنيك  @:بتاريخ 

http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2011/06/28/128164.html 
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محمود "            تـ  انتخابية جامدة لسنكات طكيمة إلى أف يراناإل -ظمت العالقات المصرية ك 
مف التكتر لتشيد العالقات بيف البمديف مزيد  =88:عاـ  في يراف     ن  رئيسا  إل "نجاد أحمدي

بالتجسس كدعـ أنظمة  يرافكجيتيا مصر إل التيكالتدىكر, انعكس مف خالؿ االتيامات 
الستئناؼ العالقات بيف القاىرة       ب ذلتكرغـ المحاكالت العديدة التي  ىا.إرىابية تعمؿ ضد

 .9, لكف باءت جميعيا بالفشؿمبارك يحسنالسابؽ  المصرمكطيراف خالؿ حكـ الرئيس 
ي منذ طرحو عمى مجمس محافظي يرانتجاه الممؼ النككم اإلمصر مكقفيا  حددتكرغـ ذلؾ 
 أىمية التزاـ جميع الدكؿ بتعيداتيا عمى تأكيدالب ;88:الدكلية لمطاقة الذرية عاـ الككالة 
عدـ المساس بحؽ الدكؿ في االنتفاع مف االستخدامات السممية لمطاقة النككية ك , الدكلية

 كعدـ القبكؿ ,عدـ انتشار األسمحة النككية الدكؿ األطراؼ في معاىدة             ن      ن    باعتباره حقا  مكفكال  لكؿ
أىمية تنفيذ المبادرة المصرية , كالتأكيد عمى في المنطقةجديدة بظيكر قكة عسكرية نككية 

  .إلخالء منطقة الشرؽ األكسط مف جميع أسمحة الدمار الشامؿ, كفي مقدمتيا السالح النككم
الدكلية الككالة        ن معتبرة  ي مف منظكر فني كقانكني, يرانلنككم اإلمصر مع الممؼ ا تتعاممكقد 

كتطميف  ,                                                             الجية الفنية المنكط بيا التأك د مف مدل التزاـ الدكؿ بتعيداتيالمطاقة الذرية ىي 
السممية الستخداـ الطاقة ي يقتصر عمى الجكانب يران                                      المجتمع الدكلي بأف  البرنامج النككم اإل

إلى  إيرافلسعي الرافض ك لمسياسة األمريكية المؤيد  ؼ الرسمي لمصركينبع المكق .النككية
النككية ستزيد مف ضعؼ المكانة  إيراف     أف   مف عدة اعتبارات لعؿ أىميا: تطكير قدرات نككية

يضع القيادة السياسية في مصر في سك , اإلسالمييف العربي ك السياسية لمصر في العالم
القكة الكحيدة القادرة عمى  إيرافي الذم أصبح يرل في مكقؼ حرج أماـ الرأم العاـ الداخم

 .:الكقكؼ أماـ الييمنة األمريكية كاإلسرائيمية في المنطقة

                                          ن حكؿ إعادة تفعيؿ العالقات بيف البمديف خصكصا  كاسع جدؿ ثار  899:يناير  =:ثكرة  كبعد
كشيكة حكؿ عكدة  السابؽ المصرية كزير الخارجية "نبيل العربي"  ضكء تصريحات في

يرافلمعالقات الدبمكماسية عمى مستكل السفراء بيف مصر ك  و آف األكاف                     . فقد رأل البعض أن  ;      ا 
حيف رأل  في, ةاالقتصادي تالمجاال في         ن ية خصكصا  يراناإل -لعكدة العالقات المصرية 

                                                           
 مرجع سبؽ ذكره.سامح عباس,  -9

 ي, مرجع سبؽ ذكره.يرانعمي المميجي عمي, الممؼ النككم اإل -:
 .899:/>/>ككالة ركيترز لألنباء, بتاريخ  -;



977 
 

مف أف تتحكؿ الثكرة المصرية لتصبح      ن خكفا   كالتأنيو مف الميـ التميؿ                البعض األخر أن  
  ية.يراناإللمثكرة   ن ا  امتداد

ية بعد ىذه الفترة الطكيمة مف يراناإل -مسألة استئناؼ العالقات المصرية      أف   ل آخركفأر ك 
ية يراناإل -                          ن                             ف بمثؿ ىذه السيكلة, كخصكصا  في ضكء تكتر العالقات الخميجيةك تك فالقطيعة ل
عف فضيحة لممحاكلة االنقالبية ضد نظاـ الحكـ في البحريف كالكشؼ  إيرافإثر دعـ 
ي ضد الككيت مما دفع دكؿ الخميج عبر مجمس التعاكف الخميجي إلى التنديد يرانالتجسس اإل

                            ن                         كف الداخمية لدكؿ الخميج, فضال  عف قرار إرساؿ قكات "درع ؤ ية في الشيران   ن            منا  بالتدخالت اإلع
ة التي الجزيرة" إلى البحريف لمساعدتيا في إعادة األمف كاالستقرار إلى ربكعيا كىي الخطك 

بر بمثابة رد عمى التيجمات                                        مف ىذا المكقؼ الخميجي المكحد الذم اعت   إيرافأثارت غضب 
 ية عمى البحريف.يراناإل

مكتب ي يعمؿ في إيرانالقبض عمى دبمكماسي  899:/=/@:بتاريخ كجاء إعالف القاىرة 
الء لجمع ية بالقاىرة بتيمة التجسس عمى مصر كمحاكلتو تجنيد عميراناإل رعاية المصالح

معمكمات عف األكضاع في مصر كدكؿ الخميج ليمقي بظاللو الثقيمة عمى آفاؽ استئناؼ 
كزير الخارجية  "نبيل العربي"تأكدت ىذه الحقيقة مع عكدة قد . ك 9بيف البمديفالعالقات 

ية ىي مسألة يراناإل -مسألة استئناؼ العالقات المصرية                إلى اإلعالف أف   ة السابؽالمصري
يرافممؼ العالقات بيف مصر ك               ألكانيا, كأف  سابقة  سكؼ تتـ إحالتو إلى مجمس الشعب        ا 

 .:المصرم المنتخب الجديد ليقرر بشأنو مصير ىذه العالقات
, بالرغـ مف عدـ إيراف تجاهاختمفت يناير  =:بعد ثكرة لغة الحديث المصرية                  كيمكف القكؿ إف  
               ن                     تت أكثر انفتاحا  كمركنة نحكىا كانعكس با حيثحتى اآلف,  الرسمي المصرمتغير المكقؼ 

عف عكدة  "العربينبيل " السابؽ  ةالمصريذلؾ مف خالؿ عدة تصريحات لكزير الخارجية 
,                                                                               ن كشيكة لمعالقات الدبمكماسية عمى مستكل السفراء بيف البمديف ) قبؿ تراجعو عنيا الحقا (

 . ;عبر قناة السكيسيتيف إيرانعمى عبكر سفينتيف حربيتيف  المجمس العسكرمكمكافقة 

                                                           
 .899:/=/8;ة الكطف السعكدية الصادرة بتاريخ صحيف -9

 .A/>/:899ية.. بيف الحقائؽ كاألكىاـ, صحيفة القدس العربي الصادرة بتاريخ يراناإل -العالقات المصرية  -:
  باس, مرجع سبؽ ذكره.سامح ع -;
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كجكد إصرار عمى اجتذاب مصر الستئناؼ العالقات معيا يالحظ  ييرانكعمى الجانب اإل
أنعكس ذلؾ مف خالؿ مكاقؼ كقد كمحاكلة تحسيف صكرتيا بيف أبناء الشعب المصرم, 

, كربما كاف مباركحسني ية مؤيدة لمثكرة المصرية كداعمة لمصر بعد سقكط نظاـ إيرانرسمية 
 "مبارك حسني" قبؿ تنحي الرئيس 9كجيو لمشعب المصرم مالذ "خامنئي يعم"ا خطاب أبرزى

الداعية  "أحمدي نجادمحمود " ييراناإللمغازلتو كاستقطابو, إلى جانب تصريحات الرئيس 
بينيما, ستحققيا الدكلتيف مف التعاكف المشترؾ  التيالستئناؼ العالقات مع القاىرة كالمكاسب 

يرافالتعاكف بيف مصر ك                  أكد فيو عمى أف   مالذ 899:/</9 في الصادر كمف بينيا تصريحو        ا 
كما أعرب  ,كالصياينة عمى اليركب مف المنطقة إلى بمكرة قكة عظمى تجبر أعدائيا مسيؤد

 .:دعكة تكجو لو لزيارة مصر ألية                       ن عف استعداده لمقبكؿ فكرا   ييراناإلالرئيس 
عكدة ىذه           , أـ أف  إيرافمصر إعادة عالقتيا بىؿ مف مصمحة  :المطركح بقكة يبقى السؤاؿك 

                                                  الخارجي اآلخذ في التآكؿ, كيعم ؽ مف األزمات الداخمية  ىاالعالقات سيزيد مف تيميش دكر 
 .التي يعاني منيا المجتمع المصرم؟

سرائيم كييأمر  امتعاضبستكاجو كمصر  إيرافالدبمكماسية بيف عكدة العالقات          ال شؾ أف   , ي         كا 
قبؿ أف تقرر القاىرة  عمى يتعيفاإلسالمييف في مصر, لذلؾ مف جانب  كمعارضة قكية

جديد كيقدـ ال المصرمالذل يدعـ النظاـ  األمريكيالمكقؼ  فيالعالقات التفكير ىذه استئناؼ 
 العربيالدكؿ العربية كخاصة دكؿ الخميج بعض معارضة , إضافة إلى لو المساعدات المالية

          , كما أف  المنطقة عمىية يراناإلالييمنة تشجيع  مف شأف ذلؾ     ألف  مثؿ ىذه العالقات, عكدة ل
 ,ية ضد "إسرائيؿ"يرانالتنسيؽ مع السياسة اإلبسيمـز مصر بيف البمديف استئناؼ العالقات 

 السالـ مع "إسرائيؿ" مصمحة استراتيجية عميا. فيبينما ترل القيادات المصرية 
لرئيس ا ةسياس ىيتكقؼ عمة عمى مستكل السفراء                                       كيرل البعض أف  عكدة العالقات الدبمكماسي

مدل سيككف ىذا النظاـ  أملى    ا  رىف بطبيعة النظاـ الجديد في مصر, ك ك  , القادـ المصرم
     ن خاصة   ,كيةير األمكالتبعية لمسياسات  مف الضغكط       ن متحررا   أك "يفيدكامب د"مف اتفاقية        ن متحررا  

السياسة                    , كىك ما يعني أف  يةمرحمة انتقال -     ن حاليا   -الساحة السياسية المصرية تشيد       كأف  

                                                           
 .899:/:/>9بتاريخ  "عمي خامنئيػ "انظر: خطبة الجمعة ل -9
 .899:/</9شبكة الجزيرة نت, بتاريخ  -:
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 س العسكرم, كجميع مؤسسات الدكلة                           ن                     الخارجية لـ تتبمكر بعد, فضال  عف تركز اىتماـ المجم
 .9عمى السياسة الداخمية في مصر, كعكدة الثقة بيف المكاطف كمؤسسات الدكلة

بظاللو القاتمة عمى  يمقيسية في المنطقة العربية يرانسجؿ الممارسات اإل                يمكف القكؿ إف  
        ن                                        فميس سرا  أف أم صانع لمقرار السياسي في القاىرة ال  ,يةيراناإل –مستقبؿ العالقات المصرية 

عطائياالخميجية  -يمكنو تجاىؿ الطابع االستراتيجي لمعالقات المصرية  األكلكية عمى           كا 
كزير ت تصريحا                  ن        , كىك ما بدا كاضحا  مف خالؿ :يةيراناإل – اب العالقات المصريةحس

تعتبر حماية أمف الخميج مصر                    التي أكد فييا أف   "نبيل العربي "السابؽ ةالمصري الخارجية
لؾ في الحسابات السياسية         ن                                      لييا خطا  أحمر لمداللة عمى األىمية االستراتيجية لذإبالنسبة 
كالمقصكد بيذا اإلعالف ىك تعزيز المكقؼ الخميجي في مكاجية التيديدات  ,المصرية

 .;يةيراناإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .899:شباط/فبراير ::صحيفة النيار المصرية الصادرة بتاريخ  -9
 .A/>/:899تاريخ ية.. بيف الحقائؽ كاألكىاـ, صحيفة القدس العربي الصادرة بيراناإل -العالقات المصرية  -:
 .899:/=/; ريخصحيفة الكطف الككيتية الصادرة بتا -;
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 الفاع الثالث

  دول جملس التعاون اخلليجيموقف 

يواانجتاه الربنامج النووي اإل
1
  

 

عمى خمفية األخيرة  الفترةي في كدكؿ مجمس التعاكف الخميج إيرافتصاعدت حدة التكتر بيف 
, 899:بداية عاـ  البحريفشيدتيا  التيتجاه األحداث  طيرافاتخذتو  مالمكقؼ المتشدد الذ

ما زالت  التي« المزاعـ التاريخية»العالقات بيف الدكلتيف, بسبب  يفثمة حساسية خاصة تكتس
كجيات النظر تجاه بعض  فيحالة حدكث خالفات  فيتنشط بيف الحيف كاآلخر السيما 

 .:القضايا اإلقميمية
ية المناسبة سبقتو ميدت األرض التي اإلقميميتطكرات الكاقع      ألف                           ن ىذا التكتر لـ يكف مفاجئا  

محمـك مع السعكدية حكؿ عدد مف الممفات اإلقميمية  سياسيصراع  في إيراففقد دخمت  ,لو
 بدعـاتيامات لمسعكدية  إيراف, ككجيت كالفمسطيني كالمبناني العراقيكعمى رأسيا الممؼ 

 كما النككم,عمييا بسبب أزمة ممفيا دكلية الجيكد الدكلية الرامية إلى فرض عقكبات كعزلة 
بب أزمة الجزر اإلماراتية سكاء بسالعربية العالقات مع اإلمارات  فيارتفعت كتيرة االحتقاف 

مف التزاـ اإلمارات بتطبيؽ العقكبات الدكلية المفركضة  ييراناإلبسبب االستياء  ـأ ,الثالث
فيما تعرضت العالقات مع الككيت لحاالت مف  ,مجاؿ التعامالت المالية فيعمييا السيما 

تنتاب األخيرة نتيجة التداعيات المحتممة لمبرنامج  التيعكد كاليبكط بسبب المخاكؼ الص
أك تدىكر الكضع لدرجة نشكب  إشعاعيحالة حدكث تسرب  في      ن خصكصا   ييراناإل النككم

عف إعالف     ن فضال   ,مكاجية عسكرية جديدة سكؼ تككف دكؿ المجمس أكؿ المتأثريف بيا
 .إيرافتجسس تعمؿ لصالح  السمطات الككيتية الكشؼ عف شبكة

الطرفيف كانا      أف   نالحظ, كدكؿ الخميج إيرافبيف  رغـ كجكد ىذا اإلرث الثقيؿ مف الخالفاتك 
دكؿ     ف  إإذ  ؛التفاعالت القائمة بينيما بأكبر قدر ممكف فيعمى تحييده  الماضي فيحريصيف 

                                                           
                                                                                                دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ىي ) المممكة العربية السعكدية, قطر, البحريف, اإلمارات, الككيت, ع ماف (. -9
بكة , مقالة منشكرة عمى شيديكلكجياكاإلالتعاكف: الجدؿ بيف المصمحة كمجمس  إيراف, محمد عباس ناجي -:

 اإلنترنت مف خالؿ مكقع األىراـ اإللكتركني, متكفرة عمى الرابط التالي:

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=466083                                                     

           

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=466083
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     ألف   ,إيرافة مع مناكشات أك مكاجيات مكشكف فيكارد الدخكؿ  فيمجمس التعاكف لـ تكف 
     أف                                             ن المنطقة كربما إيصالو إلى مرحمة خطرة, خصكصا   فيذلؾ كاف مف شأنو تصعيد التكتر 

 الظركؼ المناسبة لذلؾ كانت متكافرة.
 إيرافالكسيمة المثمى لمتفاعؿ مع          رأت أف   الخميجيدكؿ مجمس التعاكف       فإف   :لكبعبارة أخر 

شراكات  فيكالدخكؿ معيا بينيما, تطكير العالقات مف خالؿ  ,ىا بأكبر قدر ممكفؤ احتكا ىي
كاألمني, حيث كقعت عدد مف ىذه الدكؿ اتفاقات اقتصادية  االقتصادمعمى المستكييف 
     ألف   ؛التصعيد مع دكؿ المجمس فيلـ تكف راغبة األخيرة            كذلؾ فإف   ,إيرافكأمنية ثنائية مع 

مع العقكبات  تتزامفإقميمية عمييا  ذلؾ كاف مف شأنو دعـ الجيكد األمريكية لفرض عزلة
 التيلكف األحداث الداخمية  ؛تتعرض ليا لكبح طمكحاتيا اإلقميمية كالنككية التيالدكلية 

مياه آسنة, فقد حركت التكتر  في, كانت أشبو بإلقاء حجر 899:بداية عاـ  شيدتيا البحريف
إلى إرساؿ قكات مف       ن ة أكال  كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي, كدفعت األخير  إيرافمف جديد بيف 

إلى تكجيو اتيامات                 ن الحيكية, كثانيا   إلى البحريف بيدؼ حماية المنشآت«  درع الجزيرة »
لكزراء خارجية دكؿ  االستثنائي, كذلؾ خالؿ االجتماع الخميجي الكطنيبتيديد األمف  يرافإل

 . 899:أبريؿ نيساف/ ; فيقد بالرياض    ع   مالمجمس الذ
اتخذتو األخيرة تجاه التطكرات  مكاف مبعثو المكقؼ المتشدد الذ يرافميجي إلىذا االتياـ الخ

                         ن       ن                                فقد أسقطت مف البداية بعدا  طائفيا  عمييا مف خالؿ تصكيرىا عمى أن يا  ؛البحريف الداخمية في
كأقمية سنية تسيطر عمى مقاليد  ,مكاجية بيف أغمبية شيعية تطالب بحقكؽ سياسية كاقتصادية

لف تقؼ »        بأن يا  "عمي أكبر صالحي"تحذيرات عمى لساف كزير خارجيتيا  السمطة, ككجيت
« درع الجزيرة » طالبت بانسحاب قكات ؛ بؿ «مكتكفة األيدم إزاء ما يحدث في البحريف 

 ..!.9مف ىناؾ    ن فكرا  
بقمؽ شديد نحك تنظر دكؿ مجمس التعاكف الخميجي         ية فإف  يرانكعمى صعيد األزمة النككية اإل

ي في العراؽ يرانية السرية منيا كالعمنية, ككذلؾ نحك الدكر اإليرانالنككية اإل األنشطة
ي المتالؾ السالح النككم يندرج في إطار يران             ن                             المضطرب أمنيا , كترل ىذه الدكؿ أف  السعي اإل

المشركع النككم المتالـز مع المشركع اإلمبراطكرم القديـ الجديد, ككال المشركعيف يدعـ 

                                                           
                مرجع سبؽ ذكره., يديكلكجياكاإلالتعاكف: الجدؿ بيف المصمحة كمجمس  إيراف ,محمد عباس ناجي -9
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ية يراناإل االستراتيجية                                    ن             نحك فرض األمر الكاقع, كأن و ليس كاردا  في السياسات            ن اآلخر صعكدا  
                                         بكؿ  قكة المتالؾ أكراؽ المعبة السياسية عمى  إيرافلذلؾ تسعى  ؛                          التخمي عف أم  منيما بسيكلة
ذاتو الكقت  رارىا في ىذيف المشركعيف, كفيتقايض بيا استمل                            الساحتيف اإلقميمية كالدكلي ة 

                                           ن كضماف لمدفاع عف نفسيا في كجو ما تراه تيديدا   قدرات نككيةكرات حصكليا عمى           ترك ج لضر 
ؿ                                     في كؿ  مف أفغانستاف كالعراؽ كبعض دك  ةاألمريكي القكات     ن         متمثال  في كجكد        ن     عسكريا  ضدىا

لى                                         د العسكرم المكث ؼ في المياه الدكلي ة, ك ك جالخميج العربي, إضافة إلى الك  استعداد      ا 
 .9                                                            مكاناتيا النككية في خدمة السياسات األمريكي ة إذا طمب منيا ذلؾ"إسرائيؿ" لتسخير إ

كالمجتمع الدكلي كعمى رأسو  ييراناإلكفي خضـ األزمة المتصاعدة حكؿ البرنامج النككم 
الكاليات المتحدة األمريكية, تجد دكؿ مجمس التعاكف الخميجي نفسيا أماـ مأزؽ الخيارات 

 :بفعؿ األخطار األمنية كالبيئية المحتممة ليذا البرنامج المتناقضة, فيي مف ناحية مدفكعة
 ;نككية جديدة في المنطقة ي سياسة متشددة تجاىو تقـك عمى رفض فكرة نشكء دكلة         إلى تبن  

                                                           
السنة ,  <>:, العدد صحيفة المحررمقالة منشكرة في  ,تداعيات كآفاؽ الممؼ النككم اإليراني ,رائد الحامد -9

 .<88:/?/=9تاريخ , الخامسة عشر

بعد انتياء قمة مجمس التعاكف  "رشيد عبد اهلل النعيمي"عبر كزير خارجية دكلة اإلمارات العربية المتحدة  -:
عف مشاعر دكؿ الخميج كمخاكفيـ مف األخطار  =88:الخميجي في أبك ظبي في كانكف األكؿ/ديسمبر 
ا ال نممؾ أية كسيمة لمحماية في حاؿ       ) إن ن :ي في بكشيريراناإلشعاعية التي يمكف أف يتسبب بيا المفاعؿ اإل

كالقنبمة النككية,  إيراف: نزار عبد القادر,  انظر                                                      حصكؿ أم تسرب إشعاعي, إن و تخكؼ مشركع بالنسبة إلينا (,
 .A;>الطمكحات اإلمبراطكرية, مرجع سبؽ ذكره, ص 

حكؿ  "بد الرحمن عطيةع"                                       صر ح األميف العاـ لمجمس التعاكف الخميجي  =88:في كانكف الثاني/يناير  -;
                                                                        ) إف  المممكة العربية السعكدية كدكؿ المجمس األخرل ال تجد أية تفسيرات لمثؿ                                ن  النشاطات النككية اإليرانية قائال  :

كالذم يحكم بيف طياتو الكثير مف المخاطر اليائمة لكؿ شعكب منطقة الخميج (,  ,ىذا النشاط النككم إليراف
,  <A/:88/98في المنامة بتاريخ  "كتداعيات االنتشار النككم عمى منطقة الخميجمخاطر "  كخالؿ افتتاح مؤتمر

                                                                               ن        إف  قمؽ دكؿ مجمس التعاكف مف أزمة الممؼ النككم اإليراني ىك قمؽ حقيقي كمبرر, مذكرا  بتكقيع  :"العطية" قاؿ
يراف منذ عدة سنكات عمى العديد مف االتفاقيات لمتعاكف في المجاؿ الحي  ,كم كالبيئي المشترؾ                                                                               دكؿ المجمس كا 

, االحتراـ في ىذا الشأف باعتبارنا أطرافا في منظمة إقميمية تعنى بحماية البيئة البحرية ةكعمينا جميعا التزامات كاجب
المجتمع الدكلي كالقكل الدكلية بالتخمص مف االزدكاجية في التعامؿ مع دكؿ المنطقة كقضاياىا,  "العطية" كطالب 

أك ما يتـ  ,ة بغرض تطبيؽ القرارات الدكلية الصادرة عف مجمس األمف عمى أطراؼ عربيةفإذا كانت ىناؾ مطالب
بات مف الضركرم االبتعاد عف الممارسات التمييزية في ىذا المجاؿ  و     ن                                     حاليا  بالتمكيح بفرض عقكبات عمى إيراف فإن  

الحائط بالقرارات الدكلية كالقانكف عمى إسرائيؿ التي ضربت عرض ذاتيا  كالمعاييرنفسو كالعمؿ عمى تطبيؽ المبدأ 
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الكاليات المتحدة ك تدعيـ التعاكف العسكرم مع الغرب مف ناحية أخرل تتجو نحك , ك مف ناحية
حمؿ التداعيات الخطيرة ألية مكاجية عسكرية , لكنيا ال تتعمى كجو الخصكص األمريكية

                                    يا تدرؾ أن يا سكؼ تككف أكؿ مف سيدفع                               كالكاليات المتحدة األمريكية ألن   إيرافقادمة بيف 
 ثمنيا.
في قياميـ   ن ا                                             التأكيد عمى سممية نكاياىـ, كىك ما بدا جمي    ن ا  ر يكف تكرايرانحاكؿ المسؤكلكف اإلكقد 

الدكؿ                                               ربي لمتأكيد عمى صحة ىذه الفكرة, لكف يبدك أف  بزيارات دكرية لدكؿ الخميج الع
                                          أف تقؼ مكقؼ المشاىد, كفي الكقت نفسو فإف                منيا لف ترض              ن كاألكثر قربا   يرافالمجاكرة إل

الكمي عمى الكاليات  ااعتمادىك  إيرافب ايعكس عدـ ثقتي ياتراخي دكؿ الخميج العربي كتكاسم
 كالخميجيةالدكؿ العربية بعض                    كمما ال شؾ فيو أف  ا, نيالمتحدة باعتبارىا الضامف الكحيد ألم

مع  المكاجيةالرغبة في تحمؿ تكمفة  ال تممؾلكنيا  ة؛نككي قدراتدكف  إيرافؿ      تفض      ن خاصة  
محدكدية الخيارات السياسية أماـ إلى , باإلضافة يا, كذلؾ لالختالؿ في تكازف القكل بينإيراف

ال  إيراف                     دكؿ الخميج تعمـ أف                     عالكة عمى ذلؾ فإف   ن     ا ...! دكالذم يزيد المكقؼ تعقي ,دكؿ الخميج
الدافع الرئيس كراء طمكحاتيا النككية, فأسباب  تليس فيي ,التيديد الرئيس ألمنيا اتعتبرى

لقكتيا النككية مبنية عمى أسس استراتيجية كسيادية تمعب فييا دكؿ الخميج  إيرافتطكير 
 . ن ا  يثانك                   ن المجاكرة ليا دكرا  

سيؤدم إلى زيادة  تطكير قدراتيا النككية إيرافمكاصمة     ف  ترل دكؿ الخميج أ :صاروباخت
االستقرار السياسي كاالقتصادم في الكقت الذم تسعى فيو إلى دعـ  االضطرابات في المنطقة

لكف دكؿ الخميج العربي ينقصيا  ؛مف أجؿ جذب المستثمريف كالتغمب عمى النزاعات الداخمية
                                                                                                                                                         

          ن       قائال  : إف   "سعود الفيصل"كما صرح كزير الخارجية السعكدم  منيا,كأظيرت بشكؿ عممي ازدراءىا  ,الدكلي
) ىناؾ كارثة محتممة سنصبح بصددىا إذا استمرت إيراف في خططيا (, كما انتقد السفير السعكدم السابؽ لدل 

ما كصفو بعناد إيراف كتشددىا فيما يتعمؽ بالقضية النككية, كلكف جاءت كممة  "ركي الفيصلت" الكاليات المتحدة 
           ن        ن                            أكثر تأثيرا  كتعبيرا  عف مدل قمؽ دكؿ المجمس تجاه  "عبد اهلل بشارة"نائب السكرتير العاـ لمجمس التعاكف الخميجي 

قمب مكازيف القكل كجعؿ إيراف ىي ب أشبواف ىك                         إف  البرنامج النككم إلير                                   ن    نشاطات إيراف النككية إذ عم ؽ قائال  : )
كضع                                                                                                المتحكمة كالمسيطرة الكحيدة في المنطقة كاألداة المؤثرة في قرارات منطقة الخميج ككؿ (, كأضاؼ أف  )

الخميج العربي في ظؿ التحديات النككية  : مقالة"انظر                               ن            ن المجمس ال بد أف يصبح أكثر تكحدا  كقكة ككضكحا (
عمى الرابط  <88:/مايكأيار <:منشكرة بتاريخ , The Henry L.Stimson center إعداد:مف  ,"اإليرانية
                    http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=15105&lang التالي:

      

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=15105&lang
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كأف  ,اع القرار عمى فيـ بيئتيـ بشكؿ أفضؿ   ن                             جية المستقمة التي تساعد ص  الخبرة االستراتي
ىذه                     لكف لسكء الحظ فإف   ,إيرافيصبح لدييـ ىامش مناكرة كحرية حركة في التعامؿ مع 

 عنيا ال زالت تعتمد عمى الكاليات المتحدة في كضع الخطط االستراتيجية كالدفاعية الدكؿ
و ميما حدث مف                                       دفع ثمف االستعانة بالكاليات المتحدة ألن  كتنفيذىا, كسكؼ يأتي الكقت ل

 .تقارب بيف المصالح األمريكية كمصالح دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ال يمكف ليـ أف يتفقكا
       , فإف  إيراف                                                 ن          ن     ن        كعمى الرغـ مف أف  لدكؿ مجمس التعاكف الخميجي كجكدا  استخباريا  خاصا  بيا في 

 –كما يرجح –ي تبقىيرانطار الزمني لمبرنامج النككم اإلالكسائؿ المتاحة ليا لتقدير اال
مثميا مثؿ تمؾ المتاحة لمدكؿ الغربية, كقد أخفقت التنبؤات االستخباراتية في المنطقة  ضبابية,

                             كترل دكؿ الخميج أف  االدعاءات  تى باتت اإلخفاقات سمتيا الغالبة,مرة تمك األخرل ح
 يمكف معاينتيا مف منظكر عمميات التفتيش التي تقـك بيا ية بسممية برنامجيا النككم اليراناإل

                                                                       ن          الككالة الدكلية لمطاقة الذرية فحسب؛ بؿ مف منظكر نجاح اليند كباكستاف سرا  في تطكير 
يا ال تقكل عمى التأثير في                         الدكؿ العربية تشعر بأن                      إلى جانب حقيقة أف   .9أسمحة نككية
أخرل متعمقة بمحددات السياسة الخميجية كصناعة ية فيناؾ عكامؿ مؤثرة يرانالسياسة اإل

 .:يةيراناإلقضية الالقرار بخصكص 
 :ييرانالبرنامج النككم اإلأزمة  أماـ دكؿ الخميج لمتعامؿ مع خيارات ثالثةثمة ك 

كىك ما يمكف  ,االستمرار في الحالة التي تعيشيا ىذه الدكؿ اآلف :أوليا وأكثرىا بساطة -
غماض العيف عما يدكراالرتباؾ " تسميتو خيار  يا ليست                          , كقد أعمنت السعكدية أن  "                      كا 

                                                           
ميج العربية, بحث منشكر ي كتأثيره في أمف دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخيرانيمس نكيز, البرنامج النككم اإلج -9

ي , الكقائع كالتداعيات " مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية, أبك يران" البرنامج النككم اإل ضمف كتاب
 .<A, ص ?88:ظبي, الطبعة األكلى 

في افتتاح الدكرة األكلى بعد المائة لممجمس الكزارم الخميجي, التي انعقدت بالرياض في أبدت دكؿ المجمس  -:
يا تحرص عمى أف     أن                                                                              ن قمقيا البالغ إزاء تطكرات ىذا الممؼ, كتأثيره عمى األمف كالسمـ الدكلييف, مؤكدة   <88:عاـ 

                                 كعدـ التدخ ؿ في الشؤكف الداخمية,  تككف عالقاتيا بطيراف قائمة عمى مبادئ حسف الجكار, كاالحتراـ المتبادؿ,
كاألخذ بالطرؽ السممية لحؿ النزاعات بيف الجانبيف مف خالؿ المفاكضات الثنائية, أك إحالة النزاع إلى محكمة 

التحديات األمنية التي تكاجو دكؿ الخميج تفرض عمييا العمؿ بكعي شديد لكافة المتغيرات , ك العدؿ الدكلية
سعيد بف ناصر : انظر, االرتقاء إلى مستكل التحدمكمف ثـ الساحتيف الدكلية كاإلقميمية, ى كالتطكرات الجارية عم

 .<88:/:9/9, تاريخ  ?@لعدد : , اخالد العسكريةالممؾ مجمة ,  الخميج في مكاجية التحديات,  المرشاف
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ي طالما التـز جكانبو السممية, بينما تخشى دكلة اإلمارات يرانقمقة مف البرنامج النككم اإل
إلى السالح النككم إلى إغالؽ ممؼ الجزر الثالث إلى غير  إيرافأف يؤدم كصكؿ 

الخكؼ مف اندالع فتنة طائفية بيف تعيش دكلة مثؿ البحريف عمى جمر , في حيف رجعة
سنة مف  8>نحك  الشيعة كالسنة, كتعاني اليكية الكطنية فييا مف مخاض البمكرة بعد

ي بيف ما ىك رسمي يرانكتختمؼ فييا التكجيات تجاه البرنامج النككم اإل ,تشكيؿ الدكلة
ة بما حققتو ية التكسعية كما ىك شعبي سعيد بأغمبيتو الشيعييرانخائؼ مف الطمكحات اإل

غماض العيف" ليس ىناؾ في خيار  ن ا  إذ ...!إيراف إال مزيد مف  "                            االرتباؾ كالخكؼ كا 
 .إيرافالمكاسب لصالح 

 ,: الذم يمكف أف تصؿ إليو دكلة كبرل ذات عمؽ جغرافي كاستراتيجي الخيار الثاني -
كىك , "تكصيؿ الطمبات النككية إلى الزبائف" مثؿ السعكدية ىك االستعانة بما يسمى 

رأسيف نككييف              بؿ كحدد أف   ؛بالفعؿ                              ز المكساد اإلسرائيمي أن و تحقؽ                    الخيار الذم رك ج جيا
 ...!ي السعكدية عبر كسطاء باكستانييفقد كصال األراض

إلى طريؽ عممي طكيؿ كفترة  - تبني برنامج نككم متكامؿ كىك - الخيار الثالثيحتاج  -
 .9كجزر مع القكل الدكلية قد ال تقؿ عف ثالثة أك أربعة عقكد بيف مد

الحثيث نحك امتالؾ التقنية النككية سيطر خالؿ  إيراف        إف  سعي  :مما سبق يمكن القول
ف كاف كدية كظمت العالقات بينيما ,العربيةالسنكات األخيرة عمى عالقاتيا مع الدكؿ             , كا 

الدبمكماسية في  الجيكد                    ن      ن                                    يصيبيا التكتر أحيانا  كخاصة  فيما يتعمؽ بمخاكؼ ىذه الدكؿ مف فشؿ 
 .الخميجمنطقة آثار سيئة عمى  عمى ذلؾ مفيترتب كما سية يرانمعالجة المسألة النككية اإل

خطبو العامة,  في "نجاد محمود أحمديي " يرانالرئيس اإليبدييا  التيالحماسة          كما أف  
و بخط                                                                    ن      كتحديو لمكاليات المتحدة, لـ يساعد عمى تيدئة مخاكؼ القادة العرب, خصكصا  تجاه 

 مالثكرية, حيث مف الممكف أف يككف لمثؿ ىذه الخطب تأثير عمى مكاطنييـ, كبما قد يؤد
         ذلؾ أف   ؛دكؿ الخميج العربية المؤيدة لمغرب في الداخميإلى تداعيات سمبية عمى االستقرار 

الجريئة ضد إسرائيؿ كالكاليات المتحدة ألقت الضكء عمى محدكدية نجاح  "نجاد" تصريحات 
    ن      ن رمزا  شعبيا   "نجاد" كماسية العربية المعتدلة حكؿ إقامة دكلة فمسطينية, األمر الذل جعؿ الدبم

                                                           
 The Henry L.Stimsonمف إعداد  ",يةيرانمقالة بعنكاف : " الخميج العربي في ظؿ التحديات النككية اإل -9

center ,.مرجع سبؽ ذكره                                    . 
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             ن      ن         المتشددة قمقا  شديدا  بيف دكؿ  "نجاد" سببت سياسة العربي, ك الشارع  في       ن          متزايدا  لممقاكمة 
النككم  البرنامج في الجارم, حيث تراقب ىذه الدكؿ بقمؽ التطكر الخميجيمجمس التعاكف 

           ن     يشكؿ تيديدا  ألمف         ألف  ذلؾ قدرة نككية عسكرية,  يرافكتعارض بشدة أف يككف إل, يانير اإل
    ن             بعضا  مف المفاعالت      أف   فيقضية بيئية ميمة تتمثؿ  تثيرالخميج كالشرؽ األكسط, كما 

أكثر منو إلى طيراف, كىك ما يثير  العربيية تقع بالقرب مف مياه الخميج يرانالنككية اإل
رؤساء كفي الكقت الذم يطالب فيو  التي قد تترتب عمييا, حكؿ األخطار البيئية      ن كبيرا         ن اىتماما  

 إيرافترفض أف تتعرض  شفافة في الكشؼ عف أنشطتيا النككيةبأف تككف  إيرافدكؿ المجمس 
             ن     يـ حريصكف جدا  عمى        إال أن   -سكاء مف قبؿ الكاليات المتحدة أك إسرائيؿ -لضربة عسكرية 

مف          أف تحد   كأ       ن                    تضع حدا  لطمكحاتيا النككية,  يلك إيرافمتحدة عمى أف تضغط الكاليات ال
 . 9قكتيا اإلقميمية

دعـ  يفليذه الدكؿ حكؿ كجكد مصمحة عميا      ن عاما         ن خميجيا           ن ة اتفاقا      ثم  ىناؾ     ف  إيمكف القكؿ ك 
يجاد الضمانات قدرات نككية عسكري إيرافاليادفة إلى ضماف عدـ امتالؾ  الغربسياسة                      ة, كا 

االتفاؽ حكؿ المبدأ لـ يمنع بينما  ؛ية لصنع أسمحة نككيةإيرانمحاكلة  مجياض أية إلالكاف
 :ييرانم اإلمع أزمة الممؼ النكك  يكجكد اتجاىيف لمتعاط

رت بشكؿ كاضح عف القمؽ مف                                               : تمثمو دكلة اإلمارات العربية المتحدة, حيث عب  االتجاه األول
                      ن منطقة الشرؽ األكسط أمرا   فيقدرات مثؿ ىذه الية, كاعتبرت كجكد يراناإل القدرات النككية

 .الخميج أمف كاستقرارب    ن ضارا  

البد أف تسير مع  إيراف                                                        : تمثمو المممكة العربية السعكدية, كيقـك مكقفيا عمى أف  االتجاه الثاني
كسبؽ أف دكؿ الشرؽ األكسط إلزالة أسمحة الدمار الشامؿ مف المنطقة كليس الزيادة عمييا, 

ثالثة  بينيما تضمنتزمة األكالكاليات المتحدة لتسكية  إيرافبيف  مكة بكساطةقامت المم
 : ىي محددات 

  .سمميةامتالؾ تكنكلكجيا نككية  في إيرافحؽ  -

 .قة خالية مف أسمحة الدمار الشامؿجعؿ الشرؽ األكسط منط -

                                                           
1  - Robert Lowe and Claire Spencer, op.cit. 
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السعكدية ية عمى المبادرة يرانكقد ردت القيادة اإلالعسكرم, لجكء لمخيار  أماالمتناع عف  -
المرشد األعمى  ي"خامنئ يعم"سماه ابيف ما  االستراتيجي"التعاكف " بمشركع لػ 
حكؿ الممفات ( كالسعكدية  إيراف أم ) «اإلسالميالعالـ  جناحي» بػ  يةيرانلمجميكرية اإل

 .)لبناف ,فمسطيف, العراؽ) الثالث الرئيسة الكبرل
ؿ قمـ مجمس التعاكف عدـ طرح ىذا الممؼ مت دكؿ الخميج خال      , فض  يكعمى المستكل الجماع

كسب مزيد مف  فيكتغميب الحديث عف الجزر اإلماراتية ربما رغبة منيا  الجماعيلمنقاش 
 النككمالختالؼ الرؤل كمستكل القمؽ مف البرنامج         ن أك تبعا   ,األكراؽ بصدد قضية الجزر

 .مف دكلة خميجية إلى أخرل ييراناإل

مف امتالؾ القنبمة  إيرافدعـ فكرة كجكب منع               االعتقاد بأف   دفع البعض إلى كىذا المكقؼ
السالح  بما فيواحتكار امتالؾ التقنية النككية  فيبأحقية إسرائيؿ  ضمنيالنككية ىك إقرار 

, كقد دعا ىذا الفريؽ إلى ضركرة إيرافتجاه       ن سمبيا                            ن المنطقة, كىك ما يعد مكقفا   في النككم
                            ككجكب عدـ معارضتيا رغـ أف   ,نككية اإلسالمية كأىميتيااالتفاؽ حكؿ مفيـك القنبمة ال

قدراتيا النككية تتجو نحك              ن فباكستاف مثال  , التجارب السابقة قد أثبتت عدـ صحة ىذا الطرح
عالقاتيا المتميزة مع الكاليات         بؿ إف   ؛كلـ تكف قنبمة إسالمية ,حماية نفسيا مف جارتيا اليندية

القنبمة النككية     ف  إيمكف القكؿ  و ال          كذلؾ فإن   ,يا بالدكؿ اإلسالميةعالقات                   ن المتحدة تفكؽ كثيرا  
دكلة ىك سالح  مأل النككمالسالح            لذلؾ فإف   ؛قنبمة نككية مسيحية يالفرنسية أك البريطانية ى

كمف ىنا يجب الفصؿ بيف  ,     ن دينيا                        ن المقاـ األكؿ كليس سالحا   كاستراتيجي" في " مصمحي
, فميس مف      ن نككيا                            ن سكؼ تيددىا لك امتمكت سالحا   التيكبيف الدكؿ  ,يرافالديانة الرسمية إل

الشعكب غير اإلسالمية فقط, كما  - امتالكو مع فرض -النككم أف ييدد السالح  الضركرم
                    ن      ن               ن أبينا, سيعتبر تطكرا  جديدا  سكؼ يؤثر سمبيا   أـ, شئنا ييراناإل النككماستمرار الطمكح      أف  

 .الخميجية –ية يرانطقة الخميج كعمى طبيعة العالقات اإللمن اإلقميميعمى االستقرار 

عف العالقات المتميزة     ن فضال   العربي؛ منطقة الخميج يالمباشر ف األمريكيالكجكد        إال أف  
فرض معادلة جديدة ألمف قد  كاليات المتحدة بدكؿ الخميج اآلفتربط ال التيكالتعاىدية 

 العسكرمالكجكد      أف                     ن كدكؿ الخميج, خصكصا   إيراف , ربما تزيد مف تكتر العالقات بيفالمنطقة
     إف                        ن كمما يزيد األمر تعقيدا   .ييراناإل القكميلألمف                ن ية يمثؿ تيديدا  يرانعمى الحدكد اإل األمريكي

ة الخالؼ بيف                    تعمؿ عمى تكسيع ىك   إيرافعف كجكدىا بالقرب مف                     ن الكاليات المتحدة فضال  
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بمساعدة الدكؿ الخميجية,  إيرافيجية خاصة الحتكاء استرات يكتبن كطيرافالدكؿ الخميجية 
مف الجزر اإلماراتية                                      ن ىناؾ خالفات حقيقية بيف الطرفيف ابتداء                             فالكاليات المتحدة تدرؾ أف  

إمكانية ب إيرافيماف إضافة إل ,تكالت منذ سقكط نظاـ الشاه التيباألزمات كالصراعات       ن مركرا  ك 
كمعظـ  إيرافقتصادية بيف االعالقات البالرغـ مف تطكر تصدير ثكرتيا إلى الدكؿ المجاكرة, ك 

كلعبت  ,المكاقؼ الخميجية فيالكاليات المتحدة عممت عمى إحداث تحكالت                  دكؿ الخميج فإف  
 النككمفيما يتعمؽ بالممؼ          ن ية خصكصا  يرانعمى أكتار اليكاجس الخميجية مف الييمنة اإل

منطقة  في الشيعيالعراؽ كمخاطر المد  في إيرافالنككية, كتزايد دكر  إيرافكقدرات  ييراناإل
كاف          كمف ثـ   ,إيرافنحك                          ن ميزاف القكة يتجو إيجابيا                 مجمميا عف أف   فيكشفت  كالتي ,الخميج
لحدكث صراع قد تدفع فيو أكثر مف                                                 ن دكؿ الخميج أف تتعامؿ مع كؿ ىذه المتغيرات تفاديا  عمى 

  .مجرد تكمفة الحرب المادية

مف خالؿ  إيراف مالكاليات المتحدة قد اختارت أف تحتك      أف  ىك فت االنتباه كلعؿ أىـ ما يم
تعاكف كثيؽ مع الشركاء اإلقميمييف, ىذا االحتكاء سكؼ تمعب فيو دكؿ الخميج الدكر األكبر 

 فيمكاد يحتمؿ استخداميا  أممف خالؿ المكافقة عمى إقامة منظكمة دفاعية تمنع كصكؿ 
ىذا عالكة عمى تقديـ الدكؿ الخميجية لعدد مف التسييالت  ؛إيرافإلى  صنع سالح نككم

كالكاليات المتحدة,  إيرافالمنطقة طرفاه  فيحاؿ قياـ صراع  فيالمكجستية لمقكات األمريكية 
 ياألمريكية تتمثؿ ف -ية كالعالقات الخميجية يراناإل -جدلية العالقات الخميجية               كمف ىنا فإف  

, فالعالقات المتميزة المكجكدة بيف الكاليات المتحدة كدكؿ      ن عكسيا                        ن المساريف يتخذاف طريقا       أف  
 زيدالصراع كي يكذكىك ما ي ,الخميجية –ية يراناإل مف العالقات                         ن الخميج البد أف تككف خصما  

الكاليات المتحدة قد قررت منذ سنكات نقؿ      أف                       ن عند دكؿ الخميج خصكصا   األمنيمف الياجس 
      فإف   لذلؾ ؛الخميجمنطقة المسرح البديؿ ىك كيعتبر األمريكية,  ضياألرامسرح معاركيا خارج 

 :9إحدل االستراتيجيات اآلتية أمنيا إلىدكؿ الخميج قد تمجأ لممحافظة عمى 

 :االسرتاتيجية األوىل

نشاء آلية تعاكف  مع تكافر                  ن فيما بينيا خصكصا   عسكرم                                                محاكلة تطكير منظكمة دفاعاتيا كا 
كمما يساعد عمى ذلؾ كجكد دكلة  ,ة لمتسمح كتطكير المنظكمة الدفاعيةالقدرات المادية الالزم

                                                           
, مركز األىراـ لمدراسات السياسية متغير جديد في معادلة أمف الخميجي يرانسامح ىماـ, الممؼ النككم اإل -9

 .<88:ة, عدد تمكز/يكليك يإيرانكاالستراتيجية, مجمة مختارات 
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 االستراتيجيبعمقيا  الخميجيالمممكة العربية السعكدية تستطيع قيادة النظاـ  :مثؿ ,محكرية
ىذه االستراتيجية مف الصعكبة بمكاف         إال أف   الكبيرة, كقدراتيا البشرية كالمادية كالجغرافية

 الدكلية بعض القكل                         بيف دكؿ الخميج, كما أف   األمنيالتعاكف  فيء لمبط             ن تحقيقيا نظرا  
                  ن مجاؿ الدفاع بعيدا   في                                                        الكاليات المتحدة لف تسمح لمدكؿ الخميجية بمعب دكر متناـ        ن خصكصا  

مصالحو  يتحم التيبيده كؿ مقكمات القكة  مالذ (الكاليات المتحدةالعالمي ) الشرطيعف 
 ...! د القادر عمى حمايتيـو الكحي                  كتكىـ اآلخريف بأن  

 :االسرتاتيجية الثانية

 التيكالمكافقة عمى الطريقة  ,المنطقة فيالكثيؼ  األمريكياستمرار االعتماد عمى الكجكد  ىي
           كىك ما يستتبع تكتر العالقات  ي,يراناإلتريد بيا الكاليات المتحدة معالجة قضية الممؼ 

المسرح  ىي يرافذا ما يجعؿ دكؿ الخميج الصغيرة المكاجية إلكربما ى ,الخميجية –ية يراناإل
كسكؼ تجد تمؾ الدكؿ نفسيا مجبرة عمى , الخميج فيالقادـ لمكاجية مختمفة عف سابقاتيا 

يربطيا بدكؿ  التي إيرافتقديـ كؿ المساعدات الالزمة لحرب قد تشترؾ فييا إسرائيؿ ضد 
 ة.ات االقتصادية كالثقافية كالدينيمف العالق نكع خاص -رغـ اليكاجس المتبادلة  -الخميج 

 :االسرتاتيجية الثالثة

 فيفاعؿ  عربيالرجكع إلى ذاكرة ما بعد حرب الخميج الثانية كمحاكلة إيجاد دكر  فيتتمثؿ 
قضية  فيلمعب دكر فاعؿ  ةمنطقة الخميج مف خالؿ عكدة مصر كسكري فيإرساء األمف 
لتصبح أخرل عف طريؽ دمج قكل إقميمية كذلؾ ديدة كلكف بطريقة مختمفة كج ,أمف الخميج
مف االكتفاء بمصر            ن كتركيا بدال   إيراف, بإضافة :+<بال مف الصيغة القديمة  >+<الصيغة 
قامة  ,لتبديد اليكاجس إيرافاء مع                           كذلؾ إلقامة حكار فعاؿ كبن   ,ةكسكري                          كبناء جسكر الثقة كا 

إعطاء ضمانات بعدـ االعتداء عمى بؿ  ؛ترتيبات أمنية مشتركة ال تعتمد عمى التيديد
مف االستراتيجيات المستبعد      ن أيضا                           كلكف ىذا السيناريك يعد   ,كاالتفاؽ حكؿ القضايا الخالفية

الخميج,  فيبناء الترتيبات األمنية  في عربيدكر  مية أليرانلممعارضة اإل               ن العمؿ بيا نظرا  
 كافة يعمى طكؿ الخط كف إيرافت مع اختمفالسياسة األمريكية قد      أف   كتجدر اإلشارة إلى

متطابؽ لكال البمديف كىك إبعاد القكل اإلقميمية  مالقضايا إال قضية كاحدة كاف ىناؾ رأ
تستبعد  التيعف االستراتيجية األمريكية     ن فضال   ؛الخميج في يدكر أمن أمالعربية عف ممارسة 
 .المنطقة بدكنيادكؿ بيف تأسيس ترتيبات أمنية 



977 
 

ية عمى الدعكة إلى عدـ يرانتقتصر المكاقؼ العربية تجاه األزمة النككية اإل :خالصة القول
عطاء  كالقكل الدكلية المعنية, إيرافالتصعيد كالتأكيد عمى أىمية التسكية السممية لألزمة بيف          كا 

مع ممارسة أقصى درجة ممكنة مف  الدبمكماسية المبذكلة لحؿ األزمة,الفرصة كاممة لمجيكد 
تحدة أك مف جانب الكاليات الم إيراف     ن                            فاديا  لم جكء إلى الحؿ العسكرم ضد ضبط النفس ت

                  ن                                      بينما ال يبدك كاضحا  قط أم استعدادات أك تصكرات عمى الجانب                        ن إسرائيؿ أك كمتييما معا ,
العربي لمتعامؿ مع المكقؼ في حاؿ حدكث تصعيد حاد ليذه األزمة في المستقبؿ 

 ...!9المنظكر
ية لف تككف يرانالتي تتبعيا الدكؿ العربية تجاه األزمة النككية اإل                   إال أف  سياسة الصمت 

ت الدكلية عمى سكاء بفرض المزيد مف العقكبا لالستمرار في حالة تصاعد األزمة صالحة
 ـفي حالة حدكث تصعيد عسكرم مف جانب الكاليات المتحدة أك إسرائيؿ ضدىا, أ , أـإيراف

عمى كدكؿ الخميج  إيرافلذا يجب أف تعمؿ كؿ مف  ؛:لمسالح النككم إيراففي حالة إنتاج 
يجاد تسكية ليذا الممؼ ك                    ن                           ن      تجنيب المنطقة حربا  رابعة ستككف ىي األكثر تضررا  منيا,                         ا 

التجارب اإلقميمية الناجحة يمكف االستعانة بفي ىذا السياؽ ك بالكسائؿ السياسية كالدبمكماسية, 
قميمي ألجؿ تعزيز األمف كاالستقرار في في ىذا الصدد كتطبيؽ مبادئيا عمى المستكل اإل

                                                                                     المنطقة, كمف أىميا: "معاىدة تحريـ األسمحة النككية في دكؿ أمريكا الالتينية", كالتي تـ  
, كحافظت طكاؿ األعكاـ السابقة عمى جعؿ القارة الالتينية منطقة خالية ?<9Aالتكقيع عمييا 

الخالية مف األسمحة النككية لدكؿ جنكب مف أسمحة الدمار الشامؿ, ككذلؾ "معاىدة المنطقة 
        ن                                           , كأخيرا  "معاىدة المنطقة الخالية مف األسمحة النككية =@9Aالباسيفؾ" التي كقعت في عاـ 

 .<9AAلمقارة اإلفريقية", كالتي كقعت في عاـ 
 
 
 
 

                                                           
مرجع  ,ي" آفاؽ األزمة بيف التسكية الصعبة كمخاطر التصعيد"يرانالبرنامج النككم اإل أحمد إبراىيـ محمكد, -9

 .<::ص, سبؽ ذكره
 .:?:, صبؽاسالمرجع ال -:
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 املطلب الثاني

 ي على منطقة الشاق األوسطواانتداعيات الربنامج النووي اإل

 بلوسينارووهات املستق

 

ي في حاؿ تطكره باتجاه امتالؾ أسمحة نككية, أك تعرضو يران                           ال شؾ أف  البرنامج النككم اإل
                                                                                ن قبؿ الكصكؿ إلى ذلؾ لضربة عسكرية مف قبؿ الكاليات المتحدة أك إسرائيؿ أك كمتييما معا  

ية قد سيككف لو تداعيات كبيرة مف النكاحي االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية كاألمنية كالبيئ
عمى قدرتيا لمرد عمى أم ىجـك  إيراف                                     ن          تجر المنطقة برمتيا إلى حرب شرسة, خاصة  مع تأكيد 

يستيدؼ منشآتيا النككية مف خالؿ استيداؼ الدكؿ التي ستنطمؽ منيا اليجمات عمى ىذه 
 المنشآت.  
يؤيد  بيف مف ةييراناإل ةالنككي األزمةالتعامؿ مع  طريقة المكاقؼ العربية حكؿ كقد اختمفت

, كبيف مف يميؿ إلى االكتفاء بالسككت كالمراقبة, كبيف األزمةمكاقؼ الدكؿ الغربية تجاه ىذه 
فقد اقتصرت مكاقؼ الرسمي أما عمى الصعيد ييف في تطكير برنامجيـ, يرانمف يرل حؽ اإل

بضركرة جعؿ منطقة الشرؽ األكسط منطقة خالية مف أسمحة الدكؿ العربية عمى المناداة 
لمسالح النككم  إيراف؛ رغـ إدراكيا لحجـ التداعيات التي ستترتب عمى امتالؾ الشامؿ الدمار

 .ـ كمنطقة الخميج العربي بشكؿ خاصعمى أمف المنطقة بشكؿ عا
في  تداعيات البرنامج النككم اإليراني عمى منطقة الشرؽ األكسط لذلؾ سنبحث في المطمب 

  في الفرع الثاني منو.البرنامج التي أثارىا ىذا زمة ألل يةسيناريكىات المستقبمالفرع األكؿ, كال

 
 

 

 

 

 



978 
 

 الفاع األول 

 على منطقة الشاق األوسط يواانتداعيات الربنامج النووي اإل 

انعكاسات ىامة عمى مستكل منطقة الشرؽ األكسط, كسكؼ  يةيرانتترؾ األزمة النككية اإل 
 صعيد ليذه األزمة في المستقبؿ,التتتضاعؼ ىذه االنعكاسات في حالة حدكث المزيد مف 

في حالة تكجيو ضربات عسكرية  ض المزيد مف العقكبات االقتصادية, أـسكاء في حالة فر 
 .9في امتالؾ السالح النككم بالفعؿ إيراففي حالة نجاح  ية, أـيرانضد المنشآت النككية اإل

عمى منطقة الشرؽ األكسط ي يران                                                       كالحقيقة أف  أم آثار يمكف أف ي حدثيا البرنامج النككم اإل
ذا ما                                                                                       مف الناحية االستراتيجية ال تترتب إال في حالة ككف ىذا البرنامج ذم طبيعة عسكرية, كا 

مى العكس مف بؿ ع ح أال يككف لو تأثير عمى المنطقة؛كاف ذا طبيعة سممية فعمى األرج
        ن       ج ىك حقا  تكليد                                                               فربما ي شك ؿ في ىذه الحالة ال سيما إذا كاف اليدؼ مف ىذا البرنام ذلؾ,

إلى بناء نكع  -ربما  –      ن      ف عامال  يفضي ك ييرانف اإل                                 لكيربائية حسب ما يؤك ده المسؤكلك الطاقة ا
                                                                                 مف العالقات التعاكنية بيف دكؿ المنطقة عندما ي صد ر الفائض مف ىذه الطاقة إلى الدكؿ 

ائية مع الكيرب                        ن                                            المجاكرة التي تعاني نقصا  منيا أك عف طريؽ االشتراؾ بمنظكمة ربط الطاقة 
                                               ىذا مف جانب, كمف جانب آخر فإف  عدـ كضكح الصكرة دكؿ منطقة الشرؽ األكسط, 

   ن            فضال  عف استمرار  كتماؿ البرنامج في جكانبو الفنية,ي كعدـ ايرانالحقيقية لمبرنامج النككم اإل
                                                                                ن الشككؾ حكؿ أىداؼ ىذا البرنامج يجعؿ مف أم آثار يمكف أف يخم فيا ىذا البرنامج أمرا  

                  بالرغـ مف أف  ىذه  ي االحتماالت مفتكحة عمى نيايتيا,مما يبق ؛        ن                مستقبميا  غير محدد المالمح
ية الداخمية كالمتغيرات التي يمكف أف تحصؿ في يراناالحتماالت ستككف مرتبطة بالمتغيرات اإل

 ,يا النككمتعيش أزمة حقيقية بسبب برنامجاليـك  إيراف. ف:                ن         ن الخارجية إقميميا  أك دكليا   إيرافبيئة 
تمعبو في أف مكح ليا سالم                            ن      لألسمحة النككية يعتبر تجاكزا  لمدكر ياامتالك                   حيث يرل الغرب أف  

عمى الخميج     ن                   خاصة  كأف  مكقعيا المطؿ  ؛      ن                           د خطػا  أحمر ال يمكف ليا أف تتجاكزه   ع      يػ  ك المنطقة, 
بالغ الخطكرة عمى  كفي ىذا تيديد ,العربي يجعميا قادرة عمى التحكـ بإمدادات النفط العالمية

                                                           
مرجع  ,صعيد"ي" آفاؽ األزمة بيف التسكية الصعبة كمخاطر التيرانأحمد إبراىيـ محمكد, البرنامج النككم اإل -9

 .8?:, صسبؽ ذكره

 .<>: - =>:رياض الراكم, مرجع سبؽ ذكره, ص  -:
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بتطكير برنامجيا  يرافالغرب لف يسمح إل                                              االقتصاد العالمي كالغربي بشكؿ خاص, كليذا فإف  
التقميدية اليـك أفضؿ مف المكاجية  إيرافالمكاجية مع               فيك يدرؾ أف   ,النككم ميما كمفو ذلؾ

لسالح, سيضاعؼ مف امتالكيا لمثؿ ىذا ا     أف   إيرافالنككية في الغد, في حيف ترل  إيرافمع 
كجكدىا كقكة عسكرية إقميمية كبرل بطريقة تجعميا قادرة عمى تحقيؽ مكاسب سياسية 

, كسيفتح الباب عمى مصراعيو أماـ األكسطكثقافية في منطقة الشرؽ كاستراتيجية كعسكرية 
قادرة عمى التدخؿ في شؤكف دكؿ المنطقة  إيرافي بتصدير الثكرة بحيث تككف يرانالحمـ اإل

ف   ,يتجرأ أحد عمى التدخؿ في شؤكنيا الداخمية أف كفد الفرصة التي تمنحيا الظركؼ        كا 
                                           ن              لتحقيؽ ىذا الحمـ قد ال تعكد في المستقبؿ أبدا  إذا ىي أضاعت  يرافاتية إلؤ الدكلية الراىنة الم

                                        ن                   يا تبدك مصممة إلى أبعد حد عمى المضي قدما  في تطكير برنامجيا    ن  , كليذا فإىذه الفرصة
مستكيات عالية كىي الخطكة األىـ في طريؽ  إلىنيا مف تخصيب اليكرانيـك              ككم بما يمك  الن

 .9تصنيع األسمحة النككية
لمسالح النككم سيؤثر عمى محاكر التكازنات في  إيراف                                 أما الدكؿ العربية فترل أف  امتالؾ 

البشرية  تمعاتالمجكسيؤكد ظاىرة عدـ امتالؾ العرب كحدىـ ليذا السالح مف بيف  ,المنطقة
كمع عدـ  -     ن يـ إ                                                   ن يـ باتكا ميدديف بمخاطر نككية ال خطر نككم كاحد, إذ , كأفي العالـ

يرافالمساكاة لدل البعض بيف مخاطر إسرائيؿ نككية ك  نككية كمع مساكاتيا لدل البعض        ا 
 لنمطا إسرائيؿ نككية دكف عرب يممككف           نككية كأف   إيراف                        أماـ محصمة إجمالية بأف   -اآلخر

                                                             كمما ال شؾ فيو أف  المعنى كاحد كىك كجكد العرب في مكاجية مخاطر  نفسو مف التسميح؛
التمدد مف كال الدكلتيف في الداخؿ العربي كأماـ سيطرة إقميمية عمى المنطقة ال سيطرة دكلية 

إلى امتالؾ السالح النككم سكؼ يفرض عمى  إيراف                               كالنقطة الميمة ىنا ىي أف  كصكؿ  قط,ف
قادرة في المستقبؿ  إيرافبؿ يجعؿ  ؛إيرافخيار التيدئة مع                 ن دكؿ الخميج خاصة  ك المنطقة  دكؿ

قضية  :مثؿ ,عمى فرض رؤيتيا لبعض المشكالت العالقة بينيا كبيف بعض الدكؿ الخميجية
اإلماراتي حكؿ  -ييرانفميس مف المتصكر أف يبقى الخطاب اإل  ,الجزر اإلماراتية الثالث

 .في امتالؾ السالح النككم إيرافالذم كاف عميو قبؿ نجاح  نفسو لشكؿابالثالث  الجزر

                                                           
 سمير زكي البسيكني, مرجع سبؽ ذكره. -9
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لمسالح النككم سيساىـ في زيادة قدرتيا عمى فرض أجندتيا اإلقميمية  إيراف              كما أف  امتالؾ 
كالدكؿ الخميجية  متكافقة مع المصالح العربية بشكؿ عاـي المنطقة كىي لف تككف بالضركرة ف

                                    ن               قادرة عمى حسمو مع دكؿ الخميج استنادا  إلى تفكقيا في  عميايجاألمر الذم  بشكؿ خاص,
المخاكؼ الخميجية مف               كالحقيقة أف  دية كالقكة النككية في المستقبؿ. القكة العسكرية التقمي
ي لـ تعد خافية؛ بؿ أصبحت بالفعؿ فكؽ السطح كىك ما دعا إلى عقد يرانالبرنامج النككم اإل

طالب فيو المؤتمريف بضركرة امتالؾ العرب  <88:تمبر مؤتمر في البحريف في أيمكؿ/سب
لمثؿ ىذه  إيراففامتالؾ  ,النككيةلمقدرات  إيرافالمتالؾ لمتكنكلكجيا النككية كفعؿ مضاد 

                           ن                                                           القدرات سيعتبر تطكرا  جديدا  ذا انعكاسات كبيرة عمى االستقرار اإلقميمي لمنطقة الخميج كعمى 
 ية عمى نحك أكسع.يراناإل –ة كالعالقات العربية الخميجي – يةيرانطبيعة العالقات اإل

                                ن                                                  كدكؿ الخميج كالعالـ العربي عمكما  تشعر بالخطر المحدؽ مف عامؿ امتالؾ إسرائيؿ لمقدرات 
كلكف الشعكر العاـ ىك رفض بركز دكلة نككية أخرل  لراىف,النككية كالعجز عف تغيير الكاقع ا

 ,في المنطقة تضاعؼ األخطار في حاؿ حدكث حرب غير تقميدية تؤدم إلى تدمير المنطقة
كفي ميزاف الحسابات يمي في عمـك منطقة الشرؽ األكسط, كتعمؽ حالة عدـ االستقرار اإلقم

رات النككية بالضركرة عامؿ ردع كتكازف لمقد إيرافالخميجية كالعربية بشكؿ عاـ ال يعد امتالؾ 
قد تمتقي في الكقت الراىف مع  يرافأماـ القدرات النككية اإلسرائيمية؛ فالمصالح العميا إل

رات النككية المصالح العربية العميا في كجكب إيجاد كسيمة لمحد مف احتكار إسرائيؿ لمقد
كبشكؿ جذرم في مكاقع عديدة لكف ىذه المصالح تتعارض كتتقاطع  العسكرية في المنطقة؛

النادم النككم كتطكير قدراتيا النككية مف كجية نظر  إيرافأخرل مما يجعؿ قبكؿ مبدأ دخكؿ 
      ن      ن                                        كتطكرا  حاسما  ستككف لو تأثيرات في األمف كاالستقرار عمى  ,               ن      ن       ن دكؿ الخميج عامال  سمبيا  إضافيا  

 ..!.9لمدل البعيدالمستكل اإلقميمي ال يمكف التكيف بنتائجيا اآلنية أك عمى ا
                                          تحقيقيا مف كراء برنامجيا النككم فإف  كجكد  إيرافكبغض النظر عف األىداؼ التي تنكم 

مطاقة النككية فم ,                                     ن     ن                    مفاعؿ نككم في منطقة الخميج يشكؿ ىاجسا  ماثال  لمعياف لدكؿ المنطقة
 افإير إضافة إلى أف  ,تقنية ـفي حاؿ حدكث أخطاء بشرية كانت أ    ن أيضا  السممية أضرار 
ي قد تؤدم إلى حدكث ككارث الت مما يضع المنطقة في بؤرة المخاطر البيئيةمنطقة زالزؿ 

                                                           
مصطفى العاني, المكقؼ المحتمؿ لمجمس التعاكف الخميجي مف ضرب المنشآت النككية اإليرانية, مركز  -9

 .  <88:الخميج لألبحاث 
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            كمحطة الطاقة النككية "تشرنكبؿ"  المفاعؿ النككم الركسي في خطركليس كبيرة, 
 . 9ا المدمرة ماثمة لمعيافمعف األذىاف كالتي ما تزاؿ آثارى تيفببعيد" فكككشيما" في الياباف 

في المنطقة عمى ضركرة مشاركتيا بشكؿ كبير في ترتيبات  يرافتستند السياسة الخارجية إلك 
ركز كدكلة فاعمة في تقكية دكرىا اإلقميمي لمبك  ,منطقة آسيا الكسطىك  منطقة الخميج العربي

                  ن               مالحظة تطمعيا مجددا  لمعب دكر شرطي  إيرافكيستطيع المراقب لسياسة  ,الشرؽ األكسط
لكف لحسابيا الخاص ىذه المرة  ؛لعبتو في زمف الشاه لحساب المصالح الغربيةالخميج الذم 

    ن                                   خاصة  بعد تفكؾ االتحاد السكفييتي كانييار  ,مستفيدة مف الخمؿ في تكازف القكل اإلقميمي
  .:الدكلة العراقية

المكاجية العسكرية مع الغرب ليس في مصمحتيا, كىي عمى           ن     تدرؾ جيدا  أف   إيراف     إف  كمع 
                   ن           الغرب قد اتخذ قرارا  بالمكاجية      أف  تعداد كامؿ لمتخمي عف كؿ برامجيا النككية إذا أدركت اس

الغرب عاجز في ىذه المرحمة عف اإلقداـ عمى فعؿ أم      أف  يا تدرؾ                        العسكرية معيا, غير أن  
 اليـك باتت إيراف         درؾ أف  ت فالدكؿ الغربية ؛قد يجبرىا عمى التخمي عف برنامجيا النككم ءشي

 ,ممسكة بكثير مف أكراؽ المعبة السياسية في منطقة الشرؽ األكسط: في العراؽ, كفي لبناف
يا تمتمؾ ترسانة عسكرية قكية, كقد بات بإمكانيا خمؽ الكثير مف                       في أفغانستاف, كما أن  ك 

ال يختمؼ اثناف عمى ك  .;المشاكؿ لمغرب في المنطقة إذا ىك أقدـ عمى ضرب منشآتيا النككية
يكف يرانكلكف اإلؤ د ذلؾ المس                 النككية, فقد أك   لمنشآتياة ضربة عسكرية         عمى أي         سترد   رافإي     أف  

القكل كالدكؿ التي ستتدخؿ ختالؼ يكمف في طبيعة كحجـ الرد ك االك  ,في أكثر مف مناسبة
ففي حالة فرض  شرسة. إقميميةحرب  إلىالذم قد يحكؿ أم ضربة عسكرية  األمرعندئذ, 

                                              فإف  دكؿ الخميج عمى كجو الخصكص ستتأثر باألكضاع  إيرافات عمى المزيد مف العقكب
األمني أـ                           ن                    سكاء عمى صعيد التأثير سمبا  عمى المناخ السياسي  ,الناجمة عف ىذه العقكبات

                           عالكة عمى أف  عالقات التبادؿ  ,نتيجة ليذه العقكبات أاالستراتيجي الذم سكؼ ينشحتى ك 

                                                           
 . <88:/@/@:تاريخ  >:A;9العدد  لة منشكرة في جريدة الرياض,مقا , الخميج النككم,ىاني كفا -9
 .مرجع سبؽ ذكرهسمير زكي البسيكني,  -:
ياف/ عدد شير ربيع اآلخر ي, مجمة البيران, قراءة في تداعيات الممؼ النككم اإلمازف أبك بكر عبد اهلل باحميد -;

, متاح عمى الرابط التالي :  ىػ@:>9
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang                                  

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang=
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كؼ كس .كربما تتكبد خسائر مادية كبيرة              ن كؼ تتأثر سمبا  كدكؿ الخميج س إيرافالتجارم بيف 
حدكث تصعيد عسكرم كتكجيو الكاليات المتحدة أك إسرائيؿ                      ن       يككف الكضع أكثر سكءا  في حاؿ

ية, إذ سكؼ تجد دكؿ الخميج يران              ن                                   أك كمتييما معا  ضربات عسكرية ضد المنشآت النككية اإل
قكات األمريكية المياجمة مف أراضي بعض           ن                               نفسيا طرفا  في الصراع, ال سيما إذا تحركت ال

                                                                                 ىذه الدكؿ, كستتأثر دكؿ الخميج جراء ذلؾ عمى عدة مستكيات؛ لعؿ أبرزىا أن يا قد تككف 
لممصالح األمريكية  إيرافسكاء في سياؽ استيداؼ  إيرافعرضة ليجمات انتقامية مف جانب 

ارىا صديقة لمكاليات المتحدة كالغربية, أـ في سياؽ استيدافيا لبعض ىذه الدكؿ ذاتيا باعتب
 كتقدـ تسييالت ليا. 

في حاؿ تعرضيا  إيراف                                             ن         كتدؿ بعض المؤشرات عمى أف  رد الفعؿ األكثر عنفا  مف جانب 
لضربات عسكرية سكؼ يتمثؿ في محاكلة إغالؽ مضيؽ ىرمز في كجو المالحة الدكلية, 

 في عدة مناسبات, الدكلية في كجو المالحةبإغالؽ المضيؽ يكف يرانف اإلك كلؤ المسحيث ىدد 
في  حدكث أزمة عالميةاتجاه ب يدفع , ك زعزعة السكؽ البتركلية العالميةكىك ما سيترتب عميو 

 عمى حد سكاء. المستيمكة لمنفطك تككف تداعياتيا خطيرة عمى الدكؿ المنتجة  الطاقة
 –ؿ حدكثو حا –                                       لمسالح النككم فإف  مثؿ ىذا التطكر سيمثؿ  إيرافأما في حالة امتالؾ 

      ن           ن                                                                     انقالبا  استراتيجيا , سكاء في ميزاف القكل اإلقميمي أـ في أنماط التفاعالت اإلقميمية المترتبة 
مما سكؼ يثير  ,                             ن      ن                            عميو, كسيخمؽ ذلؾ التطكر كاقعا  جديدا  عمى مستكل منطقة الشرؽ األكسط

ع ىذا الحدث, تساؤالت بشأف ردكد الفعؿ كالخيارات التي يمكف لمدكؿ العربية أف تتعامؿ بيا م
كىناؾ عمى كجو التحديد ثالثة خيارات رئيسة يمكف لمدكؿ العربية أف تفاضؿ فيما بينيا في 

تو كلكؿ خيار مف ىذه الخيارات منطمقا في امتالؾ السالح النككم بالفعؿ, إيرافحالة نجاح 
 كذلؾ عمى النحك اآلتي: كمزاياه كعيكبو بالنسبة لمعرب,

 قبول األمر الواقع : -1

 لمسالح النككم, إيرافـ عف امتالؾ الدكؿ العربية التطكر الناج ؿ      بتقب  سـ ىذا الخيار يت
كبمكجب ىذا الخيار تمتنع                 ن                ا بأية خطكة ردا  عمى ىذا التطكر,عف القياـ مف جانبياالمتناع ك 

كما يمكف  ح النككم,لمسال إيراف                                           ن           الدكؿ العربية عف تبن ي أم مكاقؼ تصعيدية ردا  عمى امتالؾ 
كيستند  لمسالح النككم. إيرافمتنع عف المشاركة في أم ترتيبات دكلية لمرد عمى امتالؾ أف ت

                                                                                       ىذا الخيار عمى عدد مف الركائز أبرزىا : أف  الكثير مف الدكؿ العربية ربما تنظر إلى امتالؾ 
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تتمثؿ في اعتباره أداة  نطكم عمى فائدة استراتيجية حيكية,لمسالح النككم بكصفو ي إيراف
       , فإف  كفي الكقت نفسو ة لتحقيؽ التكازف في مكاجية قدرات إسرائيؿ النككية اليائمة.رئيس

ذا كاف            ن       ي ليس مكجيا  ضدىا, يرانلنككم اإل                                        الكثير مف الدكؿ العربية تدرؾ أف  السالح ا           كا 
ي الكفيمة                 ن                                         ليذا السالح مكجيا  باألساس ضد الكاليات المتحدة, فإف  األخيرة ى إيرافامتالؾ 
 .أم أعباء أك تكاليؼ دكف حاجة مف الدكؿ العربية المعنية لتكبد ليذه المسألة  بالتصدم

لمسالح النككم إلى القبكؿ بدكر  إيرافلكف في المقابؿ ربما يؤدم اإلقرار العربي بامتالؾ 
كلكف عمى مستكل الشرؽ منطقة الخميج بليس فقط  ي مييمف عمى المستكل اإلقميمي,إيران

في  إيرافتمكيف  :لعؿ في مقدمتيا ع انعكاساتو االستراتيجية اليامة,لكضكليذا ا األكسط ككؿ,
السيما فيما يتعمؽ  ,امتالؾ اليد العميا في الترتيبات السياسية كاألمنية في منطقة الخميج

إمكانية     ن   فضال  عفبمسألة اعتماد العديد مف دكؿ المنطقة عمى مظمة الحماية الدكلية؛ 
                                  ن                           زاز كاإلكراه مع الدكؿ العربية, خاصة  في مكاجية الدكؿ الكبرل في االبت ةلسياس إيرافممارسة 

 . إيرافكالتي قد تنشأ بيف الحيف كاآلخر حالة مف صراع األدكار بينيا كبيف  ,النظاـ العربي
 :ية في مواجية التيديدات المحتممةالبحث عن مظمة نووية لمحما -2

السيما تمؾ المكجكدة في  ا عمى األقؿ,                                      ا الخيار عمى أف  الدكؿ العربية أك بعضييقـك ىذ
 لمسالح النككم, إيرافـ عف امتالؾ                            ن      ن                 منطقة الخميج قد تستشعر قدرا  عاليا  مف التيديد الناج

كربما تسعى في ىذا السياؽ لمحصكؿ عمى مظمة لمحماية النككية مف جانب القكل الدكلية 
 ة بالذات.كالكاليات المتحدة األمريكي رل المالكة لمسالح النككم,الكب

كربما يستند ىذا المكقؼ إلى نصكص معاىدة عدـ انتشار األسمحة النككية التي تجيز لمدكؿ 
 . ن                             ا  عمى أية تيديدات قد تتعرض لياغير النككية الحصكؿ عمى مظمة الحماية النككية رد

يؤدم تطبيؽ ىذا الخيار إلى تكفير ضمانة لمدكؿ العربية المعنية في مكاجية أم تيديدات  قدك 
التعرض  كما تحمييا مف احتماالت لمسالح النككم, إيرافاجية امتالؾ قد تستشعرىا في مك 
يكفر لمدكؿ س –حاؿ حدكثو  –                              مما يعني أف  تنفيذ ىذا الخيار  ,إيرافلالبتزاز مف جانب 

ي؛ لكف اإلشكالية في ىذا يران                    ن                                      العربية المعنية قدرا  مف الحماية في مكاجية التسمح النككم اإل
       ن                                                                   أف  أيا  مف القكل النككية الكبرل في العالـ قد ال تككف مستعدة لتقديـ مثؿ ىذه الخيار 

                                                                      أضؼ إلى ذلؾ أف  مثؿ ىذه المظمة لمحماية النككية قد تتسبب في حدكث تصعيد  ,الضمانات
مما يؤدم إلى حدكث حالة مف سباؽ التسمح  ,أمني شديد كبالغ الخطكرة في منطقة الخميج
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                                           ن              عالكة عمى أف  دكؿ المنطقة سكؼ تجد نفسيا طرفا  في أم مكاجية النككم في المنطقة؛ 
 .9كىي مكاجية قد تحمؿ مخاطر التصعيد النككم كالقكل الدكلية, إيرافد تنشأ بيف عسكرية ق

   :السعي المتالك سالح نووي عربي -3

نككم يعني لمسالح ال إيراف                  أبرزىا: أف  امتالؾ  ,يكتسب ىذا الخيار أىميتو مف اعتبارات عديدة
                               ن سيما أف  إسرائيؿ ستبادر حتما  كسط دخمت حالة مف السباؽ النككم, ال                  أف  منطقة الشرؽ األ

كربما  ى التخمي عف سياسة الغمكض النككم,إل –النككم مسالح ل إيراففي حالة امتالؾ  –
 الشرؽ األكسط مف السالحمبادرات إخالء               مما يعني أف   ,تقدـ عمى إجراء تجارب نككية

  تتحكؿ إلى أفكار تنتمي إلى الماضي.النككم س
التصدم يفيد في نككم سلمسالح ال إيراف                               فإن و ليس مف المضمكف أف  امتالؾ  كفي ىذا السياؽ,

كليس  يجي مع إسرائيؿ,ليست معنية بالتكازف االسترات إيراف    ألف   ,لمتسمح النككم اإلسرائيمي
ببيئتيا المجاكرة في  إيرافي بقدر ما تيتـ يراناإللألخيرة مكقع كاضح في الفكر االستراتيجي 
 إيراف       عف أف      ن فضال  , يا كبيف الكاليات المتحدةالخميج كآسيا الكسطى كبالتكترات المزمنة بين

 .:ذاتيا قد تتحكؿ إلى مصدر تيديد ألمف كثير مف دكؿ المنطقة
ة                  أف  آليات المنظكم لمسالح النككم يعني إيراف                      ن              كينطمؽ ىذا الخيار أيضا  مف أف  امتالؾ 

قد  - كعمى رأسيا معاىدة عدـ انتشار األسمحة النككية -العالمية لمنع االنتشار النككم 
يؤدم ىذا الكضع إلى  كقد ,سمحة النككية عمى الصعيد العالميعجزت عف كقؼ انتشار األ

ية مع ما يترتب عمى ذلؾ مف سعي الدكؿ المتضررة لحمانظكمة بالكامؿ, انييار ىذه الم
 أمنيا الكطني بالكيفية التي تراىا.

                                                                         فإف  امتالؾ الدكؿ العربية لمسالح النككم يعتبر بمكجب ىذا الخيار ضركرة حيكية  لذلؾ
يرافلمكاجية القدرات النككية لكؿ مف إسرائيؿ ك  تراتيجي لتحقيؽ قدر مف التكازف االسكذلؾ  ,      ا 

كىي مسائؿ سكؼ  ,منيماكلضماف عدـ الخضكع لالبتزاز مف جانب أم  في مكاجيتيما,
 إيرافتككف ليا قيمتيا الكبرل في ظؿ حالة السيكلة الشديدة التي يمكف أف تنجـ عف امتالؾ 

كلكف في المقابؿ يفرض ىذا الخيار  لمسالح النككم كتحكؿ إسرائيؿ إلى قكة نككية معمنة.
                                                           

 مرجع ,ي" آفاؽ األزمة بيف التسكية الصعبة كمخاطر التصعيد"يرانأحمد إبراىيـ محمكد, البرنامج النككم اإل -9
 .>?:, صسبؽ ذكره

 .>?:, صبؽاسالمرجع ال -:
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مادية كعممية                                          لعؿ في مقدمتيا أف  ىناؾ تعقيدات سياسية ك اليؼ بالغة الخطكرة, أعباء كتك
فامتالؾ السالح النككم ال يتـ بيف ا الخيار بالنسبة لمدكؿ العربية, ىائمة قد تكاجو مثؿ ىذ

ن   كتتطمب  ما ىي عممية معقدة كشاقة كمكمفة, كتكتنفيا صعكبات عديدة,                   عشية كضحاىا؛ كا 
عممي في لمجتمع ال    ن     ن                    ن      ن                            كقتا  طكيال  كأعباء ضخمة كتصميما  راسخا  مف جانب القيادة السياسية كا

ككانت ىذه الصعكبات قد تسببت في الماضي في إجياض المحاكالت  الدكلة المعنية,
 ...الح النككم السيما العراؽ كليبيا.المحدكدة التي قامت بيا بعض الدكؿ العربية المتالؾ الس

مترتبة عمى محاكلة بعض الدكؿ مف اإلشكاليات العممية ال  ن ا  ددع                        كيرتبط بما سبؽ أف  ىناؾ 
ككيفية  بية تنفيذ ىذا الخيار, سكاء مف حيث الطرؼ أـ األطراؼ التي يمكف أف تتبناه,العر 

كطبيعة التعامؿ مع التحديات القائمة في البيئة الدكلية أماـ  ,تكزيع األعباء المالية كالعممية
                                                                       ن          مف يحاكؿ امتالؾ السالح النككم في ظؿ قيكد دكلية عديدة . كمف ثـ  يبدك كاضحا  أف  ىناؾ 

لمسالح النككم, إال  إيراف   ن                                                           ددا  مف الخيارات التي قد تتاح أماـ العالـ العربي في حالة امتالؾ ع
                                                                               أف  العنصر البالغ األىمية في كافة ىذه الخيارات يتمثؿ في ضركرة تنسيؽ كتكحيد جيكد 
                                               ن                                    الدكؿ العربية بحيث تأتي االستجابات العربية نتاجا  لرؤل مشتركة كمكاقؼ مكحدة في مكاجية 

السيما في مكاجية تيديدات بالغة األىمية مف نكعية تحكيؿ منطقة الشرؽ األكسط  ,لتحدياتا
أك  ات التي قد ال يصمح التغاضي عنياكىك مف التطكر  ,إلى ساحة لسباؽ التسمح النككم
ن ما ال بد مف التعامؿ معيا بالجدية التي تتكافؽ مع أىمية  ,                           ن اعتبارىا كأن يا لـ تحدث أصال                                                             كا 

 .9ىذا الحدثككزف 
البرنامج النككم  يمكف أف تترتب عمىتصكر األخطار التي  كتتبايف مكاقؼ الدكؿ العربية في

ىذه , حيث ستمتد عمى كجو الخصكصعمى المحيط العربي ككؿ كالخميج  كآثارىاي يراناإل
 : من تمك األخطارو  ,منطقة الخميج بشكؿ أكبر مف باقي الدكؿ العربية إلىاآلثار 

 في منطقة الخميج: اإلقميمياالستقرار تيديد  -أ
ألسمحة نككية مف شأنو التأثير عمى استقرار منطقة الخميج مف  إيرافامتالؾ          الشؾ أف  
حقائؽ الجغرافيا السياسية     ف  إحيث  ,يس الخمؿ القائـ في مكازيف القكل: تكر األولى زاكيتيف:

مسارىا لف يككف الشماؿ أك            تتجو فإف   ية الحالية إذا ما أرادت أفيرانالقكة اإل              تشير إلى أف  
                                                           

مرجع ي" آفاؽ األزمة بيف التسكية الصعبة كمخاطر التصعيد" يرانأحمد إبراىيـ محمكد, البرنامج النككم اإل -9
 .=?:ص , سبؽ ذكره
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, كفي الشماؿ «الصيف, باكستاف, اليند»الشرؽ, ففي الشرؽ ىناؾ القكل النككية اآلسيكية 
     ن              خاصة  إذا نظرنا إلىىي في الغرب,  يرافإمكانية التمدد المتاحة إل      فإف   لذلؾىناؾ ركسيا, ك 

  ي.يرانح اإل             ارنة بالتسم  في القدرات التسميحية لمدكؿ الخميجية الست مق التبايف
كاألطراؼ المعنية بالقضية النككية  إيرافإمكانية نشكب صراع عسكرم بيف  فيي: أما الثانية

مف             ن ليس مستبعدا   عمى كجو الخصكص الحؿ العسكرمفتنعكس آثاره عمى المنطقة, 
مريكيكف كقد أكد المسؤكلكف األ ,ييراناستراتيجيات الكاليات المتحدة تجاه الممؼ النككم اإل

 عمى ذلؾ في أكثر مف مناسبة.
 صعوبة التوصل إلى صيغة مشتركة ألمن الخميج:  -ب
صعكبة التكصؿ إلى صيغة مشتركة       ن نككيا       ن سالحا   إيرافاآلثار الميمة بالنسبة المتالؾ  فم

الخميجية,  – يةيرانالقضية مف القضايا الخالفية في العالقات اإل ىذهعد    ت  ك ألمف الخميج, 
        مف أف                                                              ن بأف يككف ليا دكر في الترتيبات األمنية الخاصة بالمنطقة انطالقا            ن طالب دكما  ت إيرافف

كلية دكلو, األمر الذم يتعارض مع رؤية دكؿ المجمس الست لتمؾ ؤ أمف الخميج ىك مس
لضماف أمنيا, كفي ظؿ ىذا االختالؼ      ن ميما                                        ن القضية التي ترل في الكجكد األجنبي عامال  

عما أكردتو مراكز الدراسات       ن , فضال  إيرافلخميج مف جانب طرحت عدة صيغ ألمف ا
عمى امتالؾ السالح النككم مف شأنو أف  إيرافإصرار        ال أف  إ ,المتخصصة في ىذا الشأف

  وذلك لعدة اعتبارات: ,يعكؽ إمكانية التكصؿ إلى صيغة أمنية مستقبمية ألمف الخميج
ن   ,خميج فحسب: إمكانية قياـ سباؽ نككم ليس في منطقة الأوليا ما في المنطقة العربية       كا 

د                   كىك األمر الذم أك   ,كميا, حيث ستعمؿ الدكؿ العربية جاىدة مف أجؿ دخكؿ النادم النككم
بأسمحة نككية  إيرافتسمح     ف  إ » :بالقكؿ السابؽ كزير الخارجية األلماني "فيشر يوشكا" عميو 

ني بالفعؿ مف انعداـ األمف سيككف بمنزلة )كابكس( لدكؿ الشرؽ األكسط التي تعا
منطقتنا مشمكلة      إف  » , كىك المعنى نفسو الذم أكد عميو أمير دكلة قطر بالقكؿ «كاالستقرار

بالخطر إذا أخذنا باالعتبار كجكد دكلتيف نككيتيف عمى أطراؼ المنطقة ىما اليند كباكستاف 
ي, يرانالبرنامج النككم اإل المتاف أصبحتا متساكيتيف في القكة النككية, باإلضافة إلى كجكدك 

  «.لف تقؼ األطراؼ األخرل مكقؼ المتفرج مما يحدث         كمف ثـ  
دكؿ مجمس التعاكف الخميجي في سعييا إلقامة صيغة أمنية مشتركة في الخميج        : أف  وثانييا

ال بد كأف تحصؿ عمى ضمانات دكلية ممزمة مف المجتمع الدكلي بشأف إجراءات بناء الثقة 
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سكاء  , كأكؿ ىذه المتطمبات عدـ تيديد أمف تمؾ الدكؿإيرافاإلقميمية كمنيا  مع األطراؼ
 غيرىا.  ـبامتالؾ األسمحة النككية أ

لمسالح النككم مف شأنو أف يقكض كافة الخطكات التي بذليا  إيرافامتالؾ     أف  : وثالثيا
كالمنافع  ,قةكتعزيز الث ,حسف الجكار ؼااستيدبما في ذلؾ ي يرانالجانباف الخميجي كاإل

قميمية تقـك عمى أسس عدة يأتي في مقدمتيا نبذ                 ن المتبادلة, كصكال                                                                         إلى إيجاد منظكمة أمنية كا 
 إيرافامتالؾ       فإف  لذلؾ كحؿ كافة القضايا العالقة بالحكار كالتفاكض, ك  ,المجكء إلى القكة

ي يرانإلصرار اإلفي العالقات التي يشكبيا تكتر بالفعؿ نتيجة ا       ن تراجعا  لمسالح النككم يمثؿ 
بالرغـ مف ككنيا        ن داخميا     ن يا  إيران                                                     ن عمى احتالؿ الجزر اإلماراتية الثالث, كاعتبار القضية شأنا  

 إحدل أىـ القضايا الثابتة عمى جدكؿ أعماؿ القمـ الخميجية السنكية. 
 اآلثار البيئية المباشرة:  -ج
ثار ثر بشكؿ مباشر مف اآلستتأالتي الدكؿ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي في مقدمة      عد     ت  

د أحد أىـ مرافؽ عالذم ي "بكشير", حيث يقع مفاعؿ يةيراناإلشعاعية لممفاعالت النككية اإل
كيعتمد ىذا المفاعؿ بصفة  ,كـ مف مدينة الككيت 8@:ي عمى بعد يرانالمشركع النككم اإل

الحظر  في ظؿك  ,ال تممؾ عناصر األماف النككم المضمكنةركسية أساسية عمى تقنيات 
قد تسعى إلنجاز  إيراف                                                              الغربي عمى اآلالت كالمعدات التي تستخدـ في الصناعة النككية فإف  

تماـ تسمحيا النككم اعتمادا   تصبح دكؿ الخميج          كمف ثـ   ...!                       ن عمى آالت نككية أقؿ ضمانا                                ن كا 
 ة شكاىد تاريخية عمى مثؿ ىذه األخطار كمنيا     كثم   ,تسربأم في مرمى الخطر إذا ما حدث 

 .899:, كمحطة فكككشيما اليابانية عاـ <@9Aعاـ  "تشرنكبؿمفاعؿ " حادث 
قد تتجو ك  ,النفايات النككية ال تممؾ تقنيات متقدمة لمتخمص مف إيراف                      كمف ناحية أخرل, فإف  

في الخميج األمر الذم مف شأنو أف يخمؽ أزمة تمكث لكؿ دكؿ المنطقة يا إلى التخمص من
 عشرات السنيف.لنككية المشعة في مياه الخميج كتستمر آثارىا تنتج عف تسرب المكاد ال

 مأزق الدول الخميجية في حالة نشوب حرب:  -د
                                          لمسالح النككم, حيث تؤكد كافة المؤشرات أف   إيرافىذا األثر أحد أىـ تداعيات امتالؾ      عد     ي  

كفي ىذا الصدد الكاليات المتحدة لف تتراجع عف استخداـ القكة ضد أم قكة نككية محتممة, 
األمريكي الصادر مع تكلي الرئيس  (كاشنطف لدراسات الشرؽ األدنى)أشار تقرير معيد 

و إذا استطاعت دكلة معادية لمكاليات المتحدة أف     أن   فترة رئاستو الثانية "" بوشجورج "السابؽ 
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                  ن الخطر سيككف كبيرا        فإف       ن خاصة   األسمحة النككيةك تحصؿ عمى أسمحة دمار شامؿ, 
 إيراففيما يتعمؽ ب                                      ن الكاليات المتحدة ال بد أف تككف أشد قمقا  )                      كشدد التقرير عمى أف   ,"       ن كمحكريا  

, كلعؿ ىذا ما يفسر التحكؿ في خطاب اإلدارة األمريكية خالؿ شير (كامتالكيا أسمحة نككية
ؿ في حا إيرافو ال يستبعد الخيار العسكرم ضد     أن   "بوش"د فيو          الذم أك   >88:أغسطس آب/

, عدـ تكقفيا عف تخصيب د عمى ذلؾ المسؤكليف األمريكييف في أكثر مف         كما أك   اليكرانيـك
  ".باراك أوبامامناسبة حتى في ظؿ إدارة الرئيس "
                                         ن دكؿ مجمس التعاكف الخميجي سكؼ تكاجو مأزقا        فإف   إيرافكفي ظؿ إمكانية نشكب حرب ضد 

في التخمص مف النظاـ العراقي السابؽ سكاء  لمدكؿ الخميجية مصمحة أكيدة    ف  إحيث  ,      ن حقيقيا  
ية التي يرانبالنسبة لمحالة اإل                 ن األمر يبدك مختمفا          إال أف   ...!عمفتلـ  ـأعمنت بعضيا ذلؾ أ

ضربة استباقية أك عمميات عسكرية متصمة,  عبريصعب معيا التكيف بنتائج ىذا العمؿ 
و عمى                        ثؿ ىذه األعماؿ, كما أن  حيث لف تككف الدكؿ الخميجية الست بمنأل عف تداعيات م

 ,ثنائية ةلمكاليات المتحدة بمكجب اتفاقيات أمني           ن استراتيجيا        ن حميفا       عد               تمؾ الدكؿ ت                الرغـ مف أف  
بؿ  ؛إيرافو مف المستبعد أف تقدـ ىذه الدكؿ تسييالت لكجيستية لمعمميات العسكرية ضد      فإن  
مف  ال بأس بيانسبة  الدكؿ الخميجيةففي , يا قد تدفع في سبيؿ الحؿ الدبمكماسي السممي    إن  

قد تتعرض لعمميات  إيرافالدكؿ التي تسمح باستخداـ أراضييا لضرب       فإف                   الشيعة, كمف ثـ  
 ية. يراناإل -العراقية  إرىابية كما حدث خالؿ الحرب

خطكرة ي إلى مستكل اليرانفقد رفع الزعماء اإلسرائيميكف التيديد اإل أما بالنسبة إلى إسرائيل
كيعتبر  ثيثة المتالؾ قدرات نككية متطكرة,ية الحيرانمنذ مطمع التسعينيات بسبب الجيكد اإل

كبعضيـ يرل في ىذا  أسكأ كأخطر تيديد تكاجيو إسرائيؿ,ي يران                          عدد مف ىؤالء أف  التيديد اإل
 كيكمف مصدر القمؽ كالمخاكؼ في ذلؾ      ن                          محدقا  عمى كجكد كمستقبؿ إسرائيؿ,            ن التيديد خطرا  

ألسمحة نككية  -الذم يدعك عالنية إلى تدمير إسرائيؿ  -ي يرانمف إمكانية امتالؾ النظاـ اإل
م ألسمحة نككية دالالت عمى درجة  إيرافكيحمؿ امتالؾ كانية استخداـ ىذه األسمحة ضدىا,     كا 
 إمكانية تشكؿ كضع جديد لممرة األكلى منذ إقامة :أىميا يرة مف األىمية بالنسبة إلسرائيؿ,كب

  .9إسرائيؿ تمتمؾ فيو دكلة عدكة قدرة كبيرة عمى إلحاؽ األذل الكبير بيا

                                                           
 .>98ص مرجع سبؽ ذكره,  ,ي: الخيار العسكرميران, كبح جماح التيديد النككم اإلإفرايـ كاـ -9
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لمسالح النككم سيككف لو تداعيات بعيدة  إيراف                                         كيرل بعض المسؤكليف اإلسرائيمييف أف  امتالؾ 
كسيجعؿ  ,كسيشكؿ مظمة لحزب اهلل المبناني ,ية عمى المنطقةيرانكيعزز الييمنة اإل ,المدل
كسيمنحيا شبكة دفاع تستخدميا بكسائؿ  ,حى بالنسبة لممعسكر الراديكاليقطب الر  إيرافمف 
لمثؿ ىذا السالح سيشجع عمى  إيراف              كما أف  امتالؾ  : زيادة أسعار النفط ...مثؿ ,أخرل

مف الالعبيف األساسييف في   ن ا  د      ألف  عد ,9سباؽ تسمح نككم جديد في منطقة الشرؽ األكسط
 . :ج مف ىذه التطكراتالمنطقة لف يقفكا مكقؼ المتفر 

                       في إنتاج سالح نككم فإف   إيراف                                                     في حيف يرل مسؤكلكف إسرائيميكف آخركف أن و إذا ما نجحت 
فاع عف كالشيء الكحيد الذم سيككف بمقدكر إسرائيؿ الد                             ن  كاعد المعبة ستتغير استراتيجيا , ق

                ن لدل إسرائيؿ سالحا                يعتقدكف بأف   إيرافككذلؾ  نفسيا بو ىك الردع النككم, فالمجتمع الدكلي
كمف الجك  أريحا",مف البر بكاسطة صكاريخ "      ن                                 نككيا  كأف  لدييا القدرة إلطالؽ ىذا السالح

كتشكؿ  .بحر بكاسطة الغكاصات اإلسرائيميةككذلؾ مف ال ,بكاسطة سالح الجك اإلسرائيمي
كالحديث يمي, نظرية الردع النككم اإلسرائ القدرة عمى تكجيو الضربة الثانية حجر الزاكية في

ىنا يدكر حكؿ قدرة أم طرؼ عمى االحتفاظ باألسمحة النككية كالقدرة عمى كسائؿ إطالقيا في 
كالقدرة عمى انزاؿ الضربة الثانية ىي في الضربة األكلى مف قبؿ العدك,  حاؿ تمت مياجمتو

رم , كذلؾ شرط ضرك التي تؤمف بأف ال يقـك أم مف الطرفيف بمياجمة طرؼ بالضربة األكلى
                                                                   بشكؿ أك بآخر فإف  شرؽ أكسط نككم سيككف شرؽ أكسط مختمؼ عما نعرفو حتى ك  لمردع.
                                                   كأف  سير منطقة الشرؽ األكسط باتجاه التسمح النككم مف                        ن كعمى نحك متناقض ظاىريا , ,اآلف

  ..!.;                                                            سر ع في إيجاد نظـ أمنية بيف دكؿ المنطقة لتجنيبيا حركب كارثيةيشأنو أف 
 

 

                                                           
    كتاب ية, بحث منشكر ضمف يران, ىؿ سالح الجك اإلسرائيمي مييأ لتدمير المنشآت النككية اإلأفراتي دانياؿ -9

 .?>9ص مرجع سبؽ ذكره, ي " تأليؼ مجمكعة مؤلفيف إسرائيمييف , يران" إسرائيؿ كالمشركع النككم اإل

كتاب " إسرائيؿ كالمشركع النككم  , بحث منشكر ضمف ييران, تقييـ إسرائيمي لمتيديد النككم اإلإفرايـ كاـ -:
 .:;9ص مرجع سبؽ ذكره, تأليؼ مجمكعة مؤلفيف إسرائيمييف ,  ,"ييراناإل

-9=9صية, مرجع سبؽ ذكره, يران, ىؿ سالح الجك اإلسرائيمي مييأ لتدمير المنشآت النككية اإلأفراتي دانياؿ -;
9=:. 
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 الفاع الثاني

 يواانألزمة الربنامج النووي اإل نارووهات املستقبلسي

 

في الكقت الذم يحتدـ فيو الخالؼ كتتصاعد كتيرة األزمة بيف طيراف كالمجتمع الدكلي عمى 
االستراتيجية كالعسكرية في  كاألبحاثتنشغؿ مراكز الدراسات  ي,يراناإلخمفية البرنامج النككم 

أذىاف المراقبيف  إلىليو تمؾ األزمة التي تعيد إؤكؿ العالـ برسـ سيناريكىات متعددة لما ست
كما يرافؽ ذلؾ مف تسريب  ,سيناريك ضرب العراؽ قبيؿ اليجـك العسكرم األمريكي عميو

سرائيمية لتكجيو ضربة استباقية                                                                                         تقارير استخباراتية غربية تتحدث عف خطط كتقارير أمريكية كا 
يث عف الخيار العسكرم في ىذه المسألة جانب الحد إلى, يةيرانضد المنشآت النككية اإل

المتخصصة في قضايا الحرب عدة احتماالت أخرل  ةاالستراتيجيتداكلت المؤسسات البحثية 
حؿ لكقؼ  إيجادذا فشمت المساعي الدبمكماسية في إ إيرافقد تستخدميا الكاليات المتحدة ضد 

ثمة      أف  ال إ الدكلية الشاممة,سيناريكىات الحصار كالعقكبات  :مثؿ ,ييراناإلالتسمح النككم 
عمى الرغـ  يةيرانممنشآت النككية اإلمراقبيف يجمعكف عمى احتماالت تكجيو ضربة عسكرية ل

 ,ية األمريكية في المنظكريف القريب كالبعيديرانمف الظركؼ كالمتغيرات التي تحكـ األزمة اإل
يمحظ مدل    لعسكرية في العالـاألكاديميات اث كالمعاىد ك ك المتابع لمراكز البح           كال شؾ أف  

كاألىداؼ التي سكؼ  يرافإلاىتماميا في كضع التصكرات لسيناريك ضربة عسكرية أمريكية 
  .9ةمع التركيز عمى نتائج تمؾ الضرب ,خدـ فيياتيتـ اختيارىا كاألسمحة التي ستس

سيناريك األزمة  تفاصيمياي تقارب  في كثير مف يران                        ف  أزمة  الممؼ النككم اإلإكيمكف القكؿ 
                                         مراقبيف كمحمميف يركف أف  تطبيؽ السيناريك ثمة        إال أف   ,العراقية قبيؿ االحتالؿ األمريكي لو

فمكؿ  ,                                                                    ن        ن العراقي عمى طيراف لف يكتب لو النجاح بسبب الخالفات بيف الحالتيف سياسيا  كعسكريا  
ؿ استعارة حالة خصكصيتيا الشديدة التي تجعؿ مف غير الممكف التعامؿ معيا مف خال

التقديرات المتعمقة إلى كجكد عدة سيناريكىات بعض كتشير  ,سيناريكىات حركب سابقة
 ي أىميا:يرانة الممؼ النككم اإلمحتممة لمعالج

                                                           
 مقالة منشكرة عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ مكقع ,حتممةكالسيناريكىات الم اإليرانيالممؼ النككم  ,خالد كليد -9

, متكفرة عمى الرابط اآلتي: @88:/=/:9 , بتاريخمركز القدس لمدراسات السياسية
http://www.geosg.net/le_3.php?id=153&baab=7#                                                               
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 األول: سيناريو* ال
ات بالعقك ستمجأ إلى تشديد الكاليات المتحدة                                           ترل بعض المراكز االستراتيجية المتخصصة أف  

, سكاء عبر ا لمرضكخ لمطالب الككالة الدكليةدفعيبيدؼ  إيراف مىالمفركضة عاالقتصادية 
كبالفعؿ فقد  ,الدكلي عبر قرارات متدرجة لمجمس األمف ـأ المحافظيفارات مجمس قر 

ي مف جدكؿ يراناستطاعت الكاليات المتحدة خالؿ السنكات األخيرة إحالة الممؼ النككم اإل
كنجحت في , <88:جمس األمف الدكلي عاـ إلى م أعماؿ مجمس محافظي الككالة الدكلية

استصدار أربع حـز مف العقكبات الدكلية تناكلت شركات كمؤسسات كأشخاص ضالعيف في 
 ي.يرانتطكير البرنامج النككم اإل

العقكبات االقتصادية بشكؿ عاـ, كعمى غرار               تتفؽ عمى أف   يةيراناإلمعظـ المصادر     ف  أال إ
و       , ألن  إيرافضد       ن مؤثرا                 ن , لف تككف سالحا  مف ضد ليبيا كالعراؽضيا مجمس األالعقكبات التي فر 
بما تحتاجو,  إيرافمستعدة لتزكيد     ن دكال  ىناؾ          ن      , كثانيا : ألف  ييراناإلالشعب                 ن سيعاني منيا أكال  
 ., لتحقيؽ مكاسب مادية كسياسيةشرعيكلك بشكؿ غير 

     فإف   إيرافية عمى كحتى اآلف كرغـ مضي نحك خمسة أعكاـ عمى فرض العقكبات الدكل
              ن                بدت أكثر تمسكا  بحقيا في تخصيب كلعميا  ,األخيرة ال تزاؿ تكاصؿ تطكير برنامجيا النككم

نتاج الكقكد النككماليكرانيـك   .                     كا 
 :الثاني السيناريو*

كالكاليات المتحدة األمريكية بافتراض  إيرافيتعمؽ بإمكانية إبراـ تسكية سياسية لمممؼ بيف 
يمكف أف تقدـ  إيراف                           ككفقا ليذا السيناريك فإف   ي,يراناإل السياسيالقرار  ماتية كرشادةغبرا

مقابؿ حصكليا عمى امتيازات اقتصادية مف  النككمتنازالت مممكسة فيما يتعمؽ ببرنامجيا 
ضمف عممية إعادة       ن بارزا          ن إقميميا       ن دكرا   إيرافجانب الدكؿ الغربية, كربما يمتد األمر لمنح 

إطار مشركع الشرؽ  يتتـ برعاية أمريكية ف يالمنطقة الت يإلقميمية فصياغة الترتيبات ا
المقاـ األكؿ عمى حساب مصالح كأمف الدكؿ  فياألكسط الكبير, كىك دكر سكؼ يككف 

 .العربية

 :الثالثالسيناريو * 
ية عمى غرار ما قامت بو يرانأف تقـك إسرائيؿ بتكجيو ضربة كقائية ضد المنشآت النككية اإل

 يإيران, كما يمكف أف يستتبعو مف رد 9A@9عاـ  في "أكزيراؾالعراقي "  النككممفاعؿ ضد ال
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عربية           ن كربما دكال   ,المقاـ األكؿ في المحتمة الفمسطينية األراضيبالصكاريخ سكؼ يطكؿ 
الكاليات المتحدة عمى العمؿ                                          ن ما تحاكؿ إسرائيؿ حث الدكؿ الغربية كخصكصا         ن كدائما   ,أخرل

      ن داىما                  ن ذلؾ ال يشكؿ خطرا                  عمى اعتبار أف   ,نككممف امتالؾ برنامج  افإير مف أجؿ منع 
ن   ؛عمييا فحسب  منطقة الشرؽ األكسط فيما عمى مجمؿ المصالح الغربية كاألمريكية       كا 

أجريت بيف  التيعمى رأس أجندة المباحثات  ييراناإل النككمكاف الممؼ  لذلؾ ,بالذات
 .9ف في أكثر مف مناسبةالمسؤكليف األمريكييف كاإلسرائيميي

ف تكق عو بعض السياسييف, إال  أن   و صعب التنفيذ, كتتمثؿ صعكبة اعتماد تنفيذ                                                  ىذا السيناريك كا 
 ::اآلتيىذا السيناريك عمى إسرائيؿ في 

صعكبة المسارات الجكية المفترضة, حيث سيككف المسار األكؿ عف طريؽ )تركيا(, بينما  -أ
                        ن كؿ مسار جكم يتطمب أثمانا                 العراؽ(, كألف  ك كؿ مف: )األردف  يككف المسار الثاني عف طريؽ

و األقؿ                                                                              إقميمية يتكجب دفعيا, فاألرجح أف يعتمد الخيار اإلسرائيمي عمى المسار الثاني, ألن  
الخيار األكؿ يمر عبر دكلة إقميمية كبرل البد مف مراعاة حساباتيا              ن             كمفة إقميميا , في حيف أف  

الدكلة التي ستسمح لمطائرات المغيرة بعبكر أراضييا كأجكائيا ستككف      أف                      كمكاسبيا, كمرد  ذلؾ
 ...                        كتتعر ض لضربات انتقامية إيراففي حالة مكاجية ىي األخرل مع 

ة مف الناحية العممية, ال تستطيع الطائرات اإلسرائيمية استيداؼ كؿ المنشآت النككي -ب
ر أعداد الطائرات الكافية لمقياـ بالميمة, فابسبب عدـ تك  ية في غارة طيراف كاحدةيراناإل

                                                           
قبؿ معالجة المعكقات  إيرافالكياف الصييكني لف يتمكف مف عمؿ شيء جدم ضد                        كيرل بعض المحمميف أف   -9

أثبت حيث  ,تحييد الجبيتيف السكرية كالمبنانية كمنع حزب اهلل مف شف عمميات ضده      ن كأيضا   ,المكجستية, كىي كثيرة
. كتشير تقارير , التي شنيا اإلسرائيميكف عمى جنكب لبناف<88:يكليك/األخير قدرتو كفاعميتو في حرب تمكز

و تمقى أسمحة بتقنيات عالية مف                                              خسائره مف السالح الذم فقده في تمؾ الحرب, كأن   حزب اهلل عكض               عديدة إلى أف  
عمى إلحاؽ األذل بالمدف الكاقعة في شماؿ فمسطيف, بما في ذلؾ حيفا  <88:في عاـ                ن ككما كاف قادرا   ,إيراف

و سيككف أكثر قدرة عمى                                              اإلسرائيمية القريبة مف الحدكد المبنانية, فإن  عف المستكطنات     ن فضال   ؛كالناصرة كتؿ أبيب
يراففي حالة نشكب حرب بيف إسرائيؿ ك  الصييكنيإلحاؽ األذل بالكياف  تعقيدات الممؼ  , يكسؼ مكي :انظر,        ا 

سقاطاتيا خميجيا  يرانالسيناريكىات البديمة كآليات الرد اإل: ييرانالنككم اإل الة منشكرة في صحيفة , مق                             ن ي المتكقعة كا 
 . 898:/</=: تاريخ 989<العدد:  ,االقتصادية اإللكتركنية

, تاريخ ?A, العدد مجمة خالد العسكرية ,ييرانسيناريك استيداؼ البرنامج النككم اإل ,محمد جماؿ مظمـك -:
9/>/:88A.  
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كبسبب مجمكعة متداخمة مف العكامؿ المكجستية, كالجغرافية, كاإلقميمية, كالقانكنية, كتتمثؿ 
 كـ( 88<9تبعد أكثر مف ) إيرافف ,بالكقكد الطائرات زكيدنقؿ كتفي الصعكبات المكجستية 

اإلسرائيمية المغيرة يتكجب عمييا أف تقطع  الطائرات                                       عف الحدكد اإلسرائيمية, كىك ما يعني أف  
يابا       ن   ذىابا  ك  كـ (88:;) د بالكقكد في أراضي دكلة ثالثة.      ن ا                                                                 , كىك أمر صعب دكف إمكانية التزك 
ية عمى طكؿ البالد كعرضيا, يرانفي تكزيع المنشآت النككية اإل المتمثؿالعامؿ الجغرافي  -ػج

 يراف أكثر ككقكد أكثر.كيتطمب ساعات ط ,يزيد مف صعكبة الميمةكالذم 
حكؿ المنشآت كالتي تتمركز ية, يرانالعامؿ التسميحي الخاص بكفاءة الدفاعات الجكية اإل -د

                                     ن                        جعؿ ميمة الطائرات المغيرة أكثر تعقيدا , كيحضر االعتبار اإلقميمي ت حيث, خاصة النككية
 .يرافبكضكح في احتماؿ تكجيو ضربة عسكرية إسرائيمية إل

     ألف  , في حالة تكجيو الضربة يرافىك الثمف الباىظ الذم ستدفعو إسرائيؿ إلآخر العكامؿ  -ق
        عندئذ  ( كما اعتادت, كستستدرج الضربة الف تستطيع الظيكر بمظير )المعتدل عميي تؿ أبيب

كؿ  ,ىداؼ في شماؿ إسرائيؿأل (المبناني حزب اهلل)حميفيا      ن        ن         ن       قصفا  صاركخيا  انتقاميا  مف طرؼ
 .9تنفيذ ىذا السيناريك عتقد بعدـ إمكانية إسرائيؿعة يجعمنا نمجتمىذه األسباب 

كردت عمى  التيبتنفيذ تيديداتيا  إيراف كيتمثؿ بقياـ ,األكثر خطكرةىك  :الرابعالسيناريو 
سكؼ           ن كىنا أيضا   ,"الخميج  فيضرب مصالح أمريكية " تتعمؽ بػ  كالتيكلييا ؤ لساف بعض مس

يكف يرانكلكف اإلؤ ىذا السياؽ يؤكد المس يكف ,يةيرانيراف اإلمدل الن فيالعربية  األراضيتصبح 
السبعينيات  فيحاجة إلى فترة زمنية تماثؿ ما بيف الحرب الفيتنامية  فيالكاليات المتحدة       بأف  

ىذه  فيسكؼ تككف  كالتي ,إيرافعمى          ن تشف حربا   يالتسعينيات لك فيكحرب الخميج الثانية 
حالة  فيو      بأن  ييف يرانعدد مف المسؤكليف اإل كما أعمف ,ات المتحدةة بالنسبة لمكالييالحالة كارث

                 باإلضافة إلى أف   ,ستمحك إسرائيؿ مف خريطة العالـ يا                     لمثؿ ىذا اليجـك فإن   ـتعرض بالدى
عمى الكاليات المتحدة سيككف  ييراناإلالرد      ألف   ,المصالح األمريكية سكؼ تتضرر بشدة

 ..! . كبال حدكد       ن كمدمرا        ن قاسيا  
                                                                  بعد تطبيؽ العقكبات, فإف  اإلجراء الذم يتـ المجكء إليو بطبيعة الحاؿ  :الخامسالسيناريو 

                     ن     لمدكلة المعنية عسكريا , أك                                                                لمحد  مف انتشار األسمحة النككية ىك تدمير البنية التحتية النككية 

                                                           
 .مرجع سبؽ ذكره ,محمد جماؿ مظمـك -9
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             محم يا حككمة                 عمى أمؿ أف تحؿ   إزاحة حككمة الدكلة المعنية –بطريقة أكثر إشكالية  –ربما 
لمكاليات المتحدة  الكبيرةتكقؼ النشاطات النككية غير المقبكلة, كما مف أحد يشكؾ في القدرة 

                                                إال أف  المشكالت المعركفة المرتبطة بأم استراتيجية  تدمير أىداؼ محددة بدقة متناىية, عمى
لعسكرية أسمحة نككية ال تنجـ عف ضعؼ القدرات ا إيرافعسكرية لمحيمكلة دكف امتالؾ 

لمقكات األمريكية؛ بؿ لممعمكمات االستخباراتية التي تحدد أىداؼ الحممة العسكرية كالتبعات 
 .9المترتبة عمييا

 بضرب      ن                         منفردة , أك عمى رأس تحالؼ دكلي( )الكاليات المتحدة كيتضمف ىذا السيناريك قياـ 
ككالة المخابرات      أف  ظؿ معمكمات تفيد  في          ن ية, خصكصا  يرانالمنشآت النككية كالعسكرية اإل

ية إيراناألمريكية أجرت تجارب ميدانية عمى تكجيو ضربات استباقية ضد مكاقع نككية 
 في "صمويل ىيرش"  األمريكيكشؼ عنيا الكاتب  التيظؿ المعمكمات  يكف ,مفترضة
داخؿ إلى المخابرات األمريكية قامت بإرساؿ عناصر مخابراتية         عف أف   "نيكيكركر" صحيفة 

كما  ,لتحديد المكاقع كالمنشآت المستيدؼ تدميرىا >88:أغطس آب/ية منذ يراناإل راضياأل
ية لتحديد مكاقع يراناإل -قامت إسرائيؿ بزرع عدد مف أجيزة الرادار عمى طكؿ الحدكد العراقية 

 .:إيرافحالة شف ضربة ضد  فيية المتكقع تدميرىا يرانالمنشآت النككية كالصاركخية اإل
مستقؿ في حد ذاتو, أك كخطكة تالية لفرض سيناريك               العسكرم كحؿ  الخيار ناريك          ي عتبر سيك 

العقكبات, سكاء أكانت عقكبات دكلية صادرة عف مجمس األمف, أـ كانت عقكبات مفركضة 
                                                                              مف ق بؿ تحالؼ أمريكي خارج مجمس األمف أحد السيناريكىات المنتظرة لمبرنامج النككم 

 ي. يراناإل
لتدمير منشآتيا النككية,  إيراف    ن       ن              طرفا  أساسيا  في الحرب عمى ستككف إسرائيؿ                 كمف المؤكد أف  

                                                                 كما ت عد  صاحبة مصمحة في فرض مجمؿ المشركعات األمريكية في المنطقة.
عف اإلجراءات االستفزازية كالتصعيدية مف  خالؿ السنكات األخيرة الماضيةتزايد الحديث  كقد

بتكجيو ضربة عسكرية                             ف رغبة دفينة كممح ة لمتعجيؿ , كىي تنـ عإيرافتجاه  جانب إسرائيؿ
لعسكرم                                                 ن                           بغية الحيمكلة دكف إنتاج طيراف قنبمة نككية, كنظرا  لما ينطكم عميو ىذا العمؿ ا ليا

ائيؿ إلى ممارسة ضغكط ىائمة عمى عمدت إسر                     كما يحف و مف تحديات المحتمؿ مف مخاطر
                                                           

 .8?, صمرجع سبؽ ذكره جكرج بير ككفيتش, -9

 .مرجع سبؽ ذكره, : مضاميف كاحتماالتييراناإل النككممف أزمة الممؼ  العربيالمكقؼ , يمحمد عباس ناج -:
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كؿ مباشر مف خالؿ االنفراد بتكجيو                       ن                لحمميا عمى المضي  قدما  في ىذا الدرب بش كاشنطف
 مع إسرائيؿ.العسكرم ي, أك بالتعاكف يرانالضربة العسكرية اإلجياضية لمبرنامج النككم اإل

ية بضربة جكية, يرانالخطة تتضمف ضرب المنشآت النككية اإل                              كتشير كافة التقديرات إلى أف  
لألىداؼ المتكقع قصفيا  كتعددت التقديرات, أك ضربة جكية كصاركخية كليست عممية غزك

              ن       ن                                              بيف عشريف ىدفا  أحيانا  إلى مئتي أك ثالثمئة ىدؼ, إلى أف كصمت إلى أكثر  في العدكاف ما
     ية, كالمكاقع العسكرية, كاألىداؼيرانمف ألؼ ىدؼ تتضمف المكاقع النككية اإل

 .9االستراتيجية ... كغيرىا
ي يرانيك الحؿ العسكرم لمبرنامج النككم اإلالعمؿ مف أجؿ إنجاح سينار      إف  كتجدر اإلشارة إلى 

يستمـز تييئة الرأم العاـ الدكلي, لتنفيذ أعماؿ عسكرية كاسعة النطاؽ بخسائر بشرية قد 
كحتى منطقة قزكيف, كىذا التحضير  ,يطاؿ منطقة الشرؽ األكسط بما إيرافل حدكد       تتعد  

يتكقع أف تمجأ كاشنطف  لذلؾ ؛يمي كالدكليسيتطمب حزمة مف اإلجراءات عمى المستكل اإلقم
 ية في مسألة العقكبات االقتصادية كتدريجيا مف حيث الشدةيرانالجيكد اإل ذإلى استنفا

                                                       الستغالؿ ىذا الكقت في التحضير لألعماؿ العسكرية المتكق عة.
كاردة في  وبؿ عمى العكس تبدك آفاؽ حدكث ؛بتكقيت زمني محددال يرتبط  السيناريك كىذا

, إذا رأت إيراف          ن                                   أتي تطكيرا  لسيناريك فرض العقكبات الدكلية عمى ي كقات, فقدالعديد مف األ
يا ترغب     أن                             العقكبات لـ تعد فع الة, أك                   ن                              الدكؿ الكبرل خصكصا  الكاليات المتحدة األمريكية أف  

                             حدث في أكقات الجمكد كالتأز ـ يف امتالؾ السالح النككم, كما يمكف أف ع إيراففي كقؼ 
  (. 9+=كمجمكعة ) إيرافا عممية المفاكضات بيف التي تمر بي

          ن     ن                            ىناؾ تيارا  ىاما  داخؿ اإلدارة األمريكية يطالب          إلى أف   ناريكيىذا السكيمكف إرجاع حدكث 
ية, لمحيمكلة دكف تمكينيا مف إنتاج السالح النككم, يرانضرب المنشآت النككية اإلبكبشدة 

          ن ىناؾ تيارا                                     ة ىي مسألة كقت ال أكثر, في حيف أف  المسأل                                  كيؤك د ىذا التيار مف كقت آلخر أف  
 .األزمة مف      ن                                   ن محافظا  اليزاؿ يرل في النمكذج األكركبي مخرجا  

القياـ بو         , فإف  إيرافكثرة الدالئؿ التي تشير إلى استبعاد العمؿ العسكرم ضد مف رغـ كعمى ال
 ن                        ا " بذاتو لحؿ األزمة, كلكف          ن       ن                                            يبقى أمرا  مطركحا  أماـ الكاليات المتحدة, ربما ليس بكصفو "خيار 

                                                           
 .مرجع سبؽ ذكره ,محمد جماؿ مظمـك -9
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 ـدبمكماسي أاف, سكاء أكاف الحؿ تتبعيا الكاليات المتحدة مع طير  استراتيجيةكجزء مف أم 
بغرض تأخير الكقت  -يعتبر تكجيو ضربة جكية لممكاقع العسكرية األساسية ك  .االحتكاءب
 لتصنيع قنبمة نككيةالمادة القابمة لالنشطار الكافية  ىأف تحصؿ عم إيرافذم تستطيع عنده ال
ضربة الجكية كذلؾ عمى نمط ال,                      ن                      السيناريك األكثر تداكال  بخصكص الضربة العسكرية -

في ككريا  "يكنجبيكف"كالضربة الجكية األمريكية لمجمع  ,"راؾيأكز " اإلسرائيمية لممفاعؿ
 . >9AAالشمالية عاـ 

رنامج النككم العراقي لسنكات, في تأخير الب بيؿ المثاؿعمى س فقد نجحت الضربة اإلسرائيمية
عممية عاصفة الصحراء, كعمميات التفتيش  :األمر الذم أعطى الفرصة لخطكات الحقة, مثؿ

, كلكف ينبغي األخذ في ;88:                                                  كالعقكبات التي ن فذت في التسعينيات, كالغزك في عاـ 
قنية حاسمة كما ية لف يأتي بنتائج تيرانتكجيو ضربة إلى المجمعات النككية اإل             االعتبار أف  
 . 9AA<9 في " يكنجبيكف" أك  9A@9في " راؾ يكز " أحدث مع 

العديد مف أجيزة  اكالياـ ألم ضربة, حيث يكجد بي اليدؼ الرئيس " نطنز" كتعتبر منشأة
في مراحؿ مختمفة مف بدء كىي  ...!, كيقدر عددىا باآلالؼP-1الطرد المركزم مف نكع 

ذا تـ    =:حك نإنتاج  تستطيعجياز طرد مركزم  888;            تمرار فإف  باس اتشغيمي                    التشغيؿ, كا 
     ن أيضا   إيرافكتقـك  ,                          ن ما يعادؿ قنبمة نككية سنكيا  كىذا  ,كجـ مف اليكرانيـك عالي التخصيب
 ثالث مرات عمى األقؿ. بأسرع كالتي تخصب  P-2بتطكير أجيزة طرد مركزم مف نكع 

لى جانب                  ن    النككم ستككف ىدفا  ألم  إيرافي برنامج ىناؾ أماكف أخرل رئيسة ف        , فإف  " نطنز"          كا 
, حيث "لمبحكث النككية طيرافمركز " ك "آراؾ" ك "بكشير" ك "أصفياف" :مثؿ ,ضربة عسكرية
      أما مفاعؿ, لمتكنكلكجيا النككية عمى إمكانيات لتحكيؿ اليكرانيـك "أصفياف" يحتكل مركز 

ىما كتزكيدىما بالكقكد مف قبؿ ركسيا, ؤ اإنش                              عمى مفاعميف لمماء الخفيؼ تـ   مفيحتك  "بكشير" 
 ..!. في كؿ عاـ كمية كافية مف البمكتكنيـك كافية لتصنيع عدة قنابؿ "بكشير"كينتج مفاعؿ 

كالذم  ,و يضـ مفاعؿ متكسط لمماء الثقيؿ في بداية مراحؿ العمؿ     فإن  " آراؾ" كبالنسبة لمكقع 

                                                           
1-Ashton B.Carter, Military Elements in a Strategy to Deal with Iran's Nuclear 

Program, Center for New American Security ,CNAS Iran strategy Working Paper 

3,June 2008,p 3. 
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ث ك كتتمثؿ آخر األىداؼ في مركز البح,  ؛"بكشير" أفضؿ مف "بمكتكنيـك"باستطاعتو إنتاج 
 ي لعقكد. يرانفي طيراف كالذم يمثؿ مركز القيادة العممية لمبرنامج النككم اإل ةالنككي

عات الخمسة يضـ مباني                 ع مف ىذه المجم             , ككؿ مجم  إيرافتقع تمؾ األماكف في غرب 
 كىك عددىدؼ,  88: -988بيف  ما العدد الكمي لألىداؼ يضاعؼ األمر الذممتعددة, 

األمريكية, كيمكف إطالؽ الطائرات " كركز" بكاسطة القنابؿ كصكاريخ  إلنجازىا يقميؿ بما يكف
التي ستحمؿ القنابؿ مف حامالت الطائرات األمريكية, أك في حالة استخداـ قاذفات القنابؿ 

ميج أك بعيدة المدل مف الكاليات المتحدة األمريكية. أما استخداـ القكاعد األمريكية في الخ
          ن    سيككف أمرا  ذا في المحيط اليندم  Diego Garciaأفغانستاف أك تركيا أك دييجك جارسيا 

إمكانية كقكعو ستعتمد عمى اإلطار السياسي الذم تحدث خاللو                         حساسية سياسية, كما أف  
ستحقؽ القميؿ إذا كاف ىناؾ برنامج  الضربة العسكرية    ف  إيمكف القكؿ ك  .الضربة العسكرية

                       , كفي ىذه الحالة فإف  " نطنز"         ن         أقدـ عمرا  مف مفاعؿ رم مكازم لتخصيب اليكرانيـكنككم س
مف المحمميف يركف  عدداإلطالؽ, ف ىلقنبمة عم إيرافلف يؤخر امتالؾ  مفاعؿ "نطنز"تدمير 

ة الدكلية ي لـ يتـ الكشؼ عنيا بعد لمككاليرانىناؾ منشآت ضمف البرنامج النككم اإل     أف  
 ى أمريكافعم لذلؾ, ك :88:إال في عاـ نفسو لـ يتـ اكتشافو  " نطنز" فمفاعؿلمطاقة الذرية, 

إف تكسع قائمة المكاقع المستيدفة مف قبؿ الضربة العسكرية لتشمؿ األماكف المشتبو بيا عمى 
, " نطنز"لمفاعؿ. كفى حالة عدـ كجكد برنامج سرم مكازم 9أساس المعمكمات االستخباراتية

لمضربة ستتمثؿ في تعطيؿ تخصيب اليكرانيـك بكاسطة أجيزة الطرد  القيمة الرئيسة      فإف  
عمى امتالؾ  إيرافالمركزم, كالتي يمكف قياسيا بحجـ التأخير الذم ستحدثو في قدرة 

 اليكرانيـك عالي التخصيب الالـز لتصنيع القنبمة النككية.
الككالة الدكلية لمطاقة  بإنياء التفتيش الذم تقـك بو إيرافبعد الضربة مف المتكقع أف تقـك ك 

, كقد تككف                                   ن بناء برنامجيا النككم المكجكد حاليا   إيرافالذرية, كفى غضكف عدة سنكات ستعيد 
طيراف قد أعدت بالفعؿ لمثؿ ىذا السيناريك مف خالؿ إخفاء كتكزيع العناصر الرئيسة 

 .إعادة بنائو بعد أم ضربة عسكرية لمبرنامج الذم سيتـ
ستستغرؽ عاميف إلعادة بناء برنامج تخصيب اليكرانيـك إلى المستكل  يرافإ                 كمف المحتمؿ أف   

 :الحالي, كلكف ىذا التأخير المتكاضع يمكف زيادتو مف خالؿ طريقيف
                                                           

1
- Ashton B.Carter, op.cit,p 5. 
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                      الدبمكماسية اإللزامية إذا كانت الضربة العسكرية جزء مف عممية " :األكؿ -
Coercive Diplomacy" ,النككم إيرافى إنياء دائـ لبرنامج كالتي قد تؤدم إل. 

 ,ىاؤ أخرل عمى المكاقع التي أعيد بنا أف تتبع الضربة األكلى بعدة ضربات :الثاني -
عمى القنبمة النككية  إيرافالضربة العسكرية ستؤخر حصكؿ                            كطبقا ليذه التقديرات فإف  

 (. =89: - ;89:عدة سنكات ) ما بيف 
الكثير مف ستطرح , كقكعيا, في حاؿ إيرافستباقية ضد الحرب اال                      كتجدر اإلشارة إلى أف  

المخاكؼ كالمحاذير, كترسـ الكثير مف عالمات االستفياـ عما يمكف أف تسفر عنو مف 
انقسامات حادة عمى المسرح الدكلي, كما يمكف أف تتمخض عنو مف نتائج عسكرية 

  ن                        كال  إلى التداعيات السياسية                                                            كاستراتيجية, إلى الحي ز الجغرافي الذم يمكف أف تمتد إليو, كص
 .التي قد تنتج عنيا

                                                                                     فالحرب أية حرب ال يمكف التيق ف مف نتائجيا ميما بمغ التخطيط ليا مف دقة كميما أ عد  ليا 
مف إمكانات, كحتى لك كانت الدكلة التي تخكضيا قكة عظمى في مستكل الكاليات المتحدة 

نيايات الحرب )المتكقعة( ضد         إال أف  راتيجية, تمتمؾ كؿ مقكمات القدرة العسكرية كاالستالتي 
                              ن في السيناريكىات القائمة انطالقا      ن حقا                       , كما يستدعي التأم ؿكالمخاطر محفكفة بالشككؾ إيراف

 .(                              كفي حاؿ الشؾ عمينا تكق ع األسكأ) :مف القاعدة األساسية
الرابحيف كالخاسريف,        ن                                                         كبعيدا  عف النتائج العسكرية التي يمكف أف تكل دىا الحرب عمى مستكل

تبقى النتائج في ما يمكف أف تتمخض عنو المكاجية العسكرية مف نيايات كتداعيات يمكف 
 :9تيإيجازىا عمى النحك اآل

 ي:يران. عمى الجانب اإل1
ية مف شأنو أف يؤدم إلى كابكس نككم يرانتكجيو ضربة جكية إلى المنشآت النككية اإل -أ

                               (, بسبب تسر ب اإلشعاعات النككية , فكككشيما)تشرنكبؿتي ف كارث         ن             ن  أكبر حجما  كأبعد تأثيرا  م
 !... المفاعالت كالمصانع, كىك ما قد يؤدم إلى خسائر بشرية بالغة الخطكرة كالمدل مف
كما سينتج عنيا مف ضحايا ستككف بالنسبة إلى الشارعيف اإلسالمي  إيرافالحرب عمى  -ب

, ىذا اليجـك سيقكم في                      شن يا الكاليات المتحدةة مسممة تضد دكل الثالثةكالعربي الحرب 

                                                           
 مرجع سبؽ ذكره. ,محمد جماؿ مظمـك -9
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ي, كيجيض أم محاكلة لمديمقراطية مف يرانالدرجة األكلى القكل المتطرفة داخؿ النظاـ اإل
الداخؿ, كقد يؤدم إلى تأجيج المشاعر الدينية ضد األقميات في منطقة الشرؽ األكسط, 

حياء مقكلة صراع الحضارات عمى المستكل الدكلي.  ..!                                               كا 
ي يمكف أف تؤدم يرانالمكاجية الدكلية ما بيف المعسكر األمريكي الغربي, كالمحكر اإل -ج

                            تحمؿ في طي اتيا مخاطر اندالع كالتي  ,إلى استقطابات داخمية في الكثير مف دكؿ المنطقة
ية أرضية خصبة لمثؿ                           حيث تشك ؿ المناخات االنقسام - حركب أىمية فييا, سكاء في العراؽ

في األراضي الفمسطينية التي تشيد صدامات داخؿ الصؼ الكاحد حياؿ  ـأ - ىذا االحتماؿ
                                                       في لبناف حيث التكترات عمى أشد ىا ما بيف معسكر )حزب اهلل(  ـالخيارات الكطنية, أ

 آذار(. >9كحمفائو, كالمعسكر المقابؿ مف قكل )
 :. عمى الجانب األمريكي2

, كىك ما يرافألفغانستاف كالعراؽ مجاكرة إل أصبحت الكاليات المتحدة األمريكية منذ احتالليا
التي أصبحت محاطة مف كؿ الجيات الجغرافية  إيرافزاد مف الحصار المضركب عمى 

ف كاف ىذا صحيحا , فإف   ية, يران                 ن                     ليذه الحقيقة بعدا  آخر مف كجية النظر اإل                                  ن       بقكات أمريكية, كا 
جعؿ قكات األخيرة في سياألمريكية  ةكالكاليات المتحد إيرافنشكب عمميات عسكرية بيف         إذ إف  

ية ال ترتبط فقط يراناإلالفكرم فإمكانات الرد كمو  ذلؾكل, كبشكؿ غير مسبكؽ إيرافمتناكؿ 
       ن                                         بؿ أيضا  بتن كع ىذه اإلمكانات بتنك ع المكاقع التي  ؛               ن الصاركخية أساسا   بقدرات طيراف العسكرية

ي في يرانيمي, كلذلؾ يمكف إجماؿ الرد اإلاإلقم إيرافتتكاجد فييا القكات األمريكية في جكار 
 تية:المكاضع اآل

 .9ية كالعراقيةيران        ن             , انطالقا  مف األراضي اإلفي المنطقةاستيداؼ القكات األمريكية  -أ
 ية.يراناستيداؼ القكاعد العسكرية األمريكية في الخميج بالصكاريخ اإل -ب

                                                           
ال تضع الكاليات المتحدة في مكقع يؤىميا  أكضاع العراؽ      بأف   "متكيمنوشير " كزير الخارجية اإليرانيح     صر   -9

, يـ ليسكا في كضع يتيح ليـ إثارة أزمة جديدة في المنطقة              أف يدرككا أن  عمى األمريكييف                      لمكاجية طيراف, كأف  
ككالة األنباء اإليرانية الرسمية مف ارتكاب خطأ اإلدارة األمريكية, في تصريح ل ييراناإل محرس الثكر الكحذر قائد 

قكاتيـ في المنطقة ىشة                       األمريكييف يعممكف أف       إف  )  :كقاؿ ,في حاؿ فكرت في اليجـك عمى بالده استراتيجي آخر
أما  ,كنصح األمريكييف بأال يكرطكا أنفسيـ في مستنقع آخر قبؿ أف يخرجكا مف مستنقع العراؽ ,كغير محصنة

 .مرجع سبؽ ذكره ,يكسؼ مكي :انظر (قادرة عمى إصابة أىدافيـ إيرافصكاريخ                          اإلسرائيميكف فيعممكف أف  
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ية كاألفغانية يران    ن             طالقا  مف األراضي اإلاستيداؼ مكاقع القكات األمريكية في أفغانستاف, ان -ج
, كيمكف حسب سير المعارؾ أف يجرم استيداؼ المنشآت العسكرية في إيرافعبر حمفاء 

المدل الذم                     ن                                              ن     شماؿ إسرائيؿ انطالقا  مف مكاقع )حزب اهلل( في جنكب لبناف, كال يخفى أيضا  أف  
 ( يصؿ إلى العمؽ اإلسرائيمي.;يطالو صاركخ )شياب 

 ر االقتصادي:. األث3
                                                                     العب أساسي في سكؽ الطاقة العالمية, فيي ثاني أكبر مصد ر لمنفط في منظمة  إيراف

يا تحتفظ بثاني أكبر احتياطي في العالـ مف الغاز الطبيعي, كىذه الحقائؽ                األكبؾ, كما أن  
كال  !...إذا ما امتنعت عف تصدير مكاردىا مف الطاقة لمتأثير في سكؽ الطاقة العالمية تؤىميا

في التأثير بسكؽ الطاقة العالمية عمى إمكاناتيا الذاتية مف الطاقة, إذ  إيرافتقتصر إمكانات 
مكانات قكاتيا      إف                                                                                   إطاللتيا الجغرافية عمى مضيؽ )ىرمز( معطكفة عمى قدراتيا الصاركخية كا 

               يكقؼ ضخ  النفط  كىذاالبحرية سكؼ تمكنيا مف إعاقة المالحة في المضيؽ بسيكلة, 
ميجي عدا جزء مف النفط السعكدم, كالذم يمكف أف تسعى السعكدية إلى تعكيض النفط الخ
                                                                             ي كالخميجي بزيادة اإلنتاج اليكمي, كذلؾ عف طريؽ ميناء )ينبع( كتضخ و إلى األسكاؽ يراناإل

 .9الدكلية

                                                           
 .مرجع سبؽ ذكره ,محمد جماؿ مظمـك -9
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 اخلامتة 

َّالرىانَّعمىَّالحدَّمنَّانتشارَّالسالحَّالنوويَّيتوقفَّعمىَّتناميَّالإ ََََّّّّنَّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ وعيَّالعالميَّبمخاطرََّّ 
َّاالنتشار َّذلك َّالدول َّسعي َّبإعاقة َّوليس ،َّ َّالنامية َّالحصول َّالنوويةَّفي َّالتكنولوجيا عمى

منَّقبلَّمجموعةَّقميمةَّالسيطرةَّعمىَّمصادرىاَّمحاولةَّاالستئثارَّبالطاقةَّالنوويةَّوَّوََّّالسممية،
َّانطالقَّ،َّوذلكَّلمحؤولَّدونالتكنولوجياىذهَّفيَّالمحافظةَّعمىَّأسرارََّّيابعدَّفشمالدولَّمنَّ

َّحيثََّّ،جديدنوويَّسباقَّتسمحَّ َّنجدَّأنَّ  َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّتزالَّتََّّالَّاألولويةَّ ََّّ العسكرية،ََّّتمويلَّالبرامجَّىقَّعمََّّ َّعمََََّّّّ
َّميزانيات َّتزال َّالمعقولةَّ"الدفاع "َّوال َّاألمن َّمتطمبات َّبعيدة َّبمراحل َّتتنامىَّ؛تتجاوز َّبل

َّفيَّشَّباستمرار َّاألسمحةَّذلكأنيا َّتجارة َّأصبحَّ،شأن َّوالوسائلََّّكما َّالدولي َّالقانون تجاىل
والنتيجةَّىيَّالحربََّّمةَّالبارزةَّلمنظامَّالدوليَّالجديد،السلحلَّالنزاعاتَّواألممَّالمتحدةََّّالسممية
الشرقَّاألوسط،َّوالحربَّفيََّّوالتدىورَّالمستمرَّفيَّ،(يوغوسالفيا)فيَّأوروباعاشياَّالعالمَّالتيَّ

َّوا َّالالعراق، َّأفغانستانملوضع َّفي ََّّ،تأزم َّوأزمة َّالنوويةانتشار َّوالمثيرةََّّاألسمحة المتصاعدة
َّاتفاقيةبموجبََّّبالتزاماتياَّبالوفاءإخفاقَّالدولَّاألعضاءَّفيَّالناديَّالنوويََّّبسببَّلممخاوف

األمورََّّاستمرتطالماَّوََّّ،تجاهَّإزالةَّىذهَّاألسمحةَّوعدمَّالتحركَّ،األسمحةَّالنوويةَّعدمَّانتشار
ًَََّّّألسمحةَّنوويةَّخطراَََّّّىدولَّأخرََّّامتالكوَّظلَّخطرَّىذاَّالنحَّىعم َّ َّ َََََّّّّّ ََََّّّّ ََّّ عشراتَّوجودَّلَّوذلكًَََََََّّّّّّّقائماََََّّّّ

َّذلك.َّىالدولَّالتيَّتممكَّالقدرةَّالفنيةَّعم
َّطبيعةَّ َّذو َّالبرنامج َّىذا َّأنَّ َّتأكيد َّأو َّنفي َّيمكننا َّالنوويَّاإليرانيَّال َّالبرنامج ََََََّّّّّّوعمىَّصعيد َّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ َّ  َّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ َََََََّّّّّّّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َّ َََّّّ

َََّّّنَّاإليرانيين،َّأوَّأنَّوَّبرنامجَّنمميةَّبحتةَّكماَّيروجَّلذلكَّالمسؤولوَّس ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ ََّّ وويَّسمميَّيترافقَّبموازاتوََََّّّّ
َّالوالياتَّ َّوعمىَّرأسيا َّالغربية َّالدول َّتدعيو َّنوويَّعسكريَّوفقَّما َّبرنامج َّتحتَّغطائو أو
سرائيل،َّأوَّكماَّيظيرَّفيَّبعضَّمواقفَّالوكالةَّالدوليةَّالتيَّتشككَّبوجودَّ َََّّّالمتحدةَّاألمريكيةَّواَّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََََََََّّّّّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ ََََّّّّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ  ََّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََََّّّّ

َّجوانبَّعسكريةَّليذاَّالبرنامج.
َّيقالَّبصدد َّكلَّما َّكانتَّإيرانَّترىَّأنَّ ذا َََّّّواَّ َََّّّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ  َّ َََّّّ َّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ َّالنوويََََّّّّ  َّتتعمقَّببرنامجيا وجودَّنواياَّسريةَّلدييا

ََََََّّّّّّعمىَّأنَّوَّييدفَّلمحصولَّعمىَّالسالحَّالنوويَّماَّىوَّإالَّادعاءاتَّتطمقياَّ َََّّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ ََََّّّّ َّعميياََّّ،إسرائيلََّّ ََََََّّّّّّفإنَّ َّ  َّ ََّّ
صحةَّوواقعيةَّمبرراتياَّىذهَّأنَّتثبتَّلممجتمعَّالدوليَّمنَّخاللَّالوكالةَّالدوليةَّلمطاقةَّالذريةَّ

َّالوكالةَّالدوليةَّالًَََََََّّّّّّّعممياَّ؛ َّالسيماَّوأنَّ َََََّّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ  َّ ََّّ َََََّّّّّ َّتزالَّتشككَّفيَّحقيقةَّالبرنامجَّالنوويَّاإليرانيَّبسببَّماََّّ
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َّالوكالةَّالدوليةَّتواجوَّضغوطاَََّّّ،توصمتَّإليوَّمنَّخاللَّعممياتَّالتفتيش ًَََّّّبينماَّترىَّإيرانَّأنَّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ  َّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ َََََََّّّّّّّ
َّ.نَّأجلَّحممياَّعمىَّإلحاقَّاألذىَّبياأمريكيةَّم

َّت َّالتيَّتبدوَّمنطقيةَّومقبولةَّكونيا َّإليرانَّمبرراتيا َّيمكنَّاستنتاجوَّأنَّ َّما ََّّإنَّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َّ  َّ ََّّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َََََََّّّّّّّ  َّ نبعَّمنَّإرادتياََّّ
ََََََّّّّّّوىيَّتظلَّحقاََّّسيادياََّّطالماََّّومصمحتياَّالوطنية، ًَََََََّّّّّّّ ًََََّّّّ ََّّ َّ َََّّّ وبشكلََّّالَّيتعارضَّذلكَّمعَّالقانونَّالدولي،ََّّ
َّشكوكاََّّيمكنَّأنَّتتولدَّلدىَّمنَّاىدةَّعدمَّانتشارَّاألسمحةَّالنوويةخاصَّماَّيتعمقَّبمع ََّّ؛َّبيدَّأنَّ َََّّّ ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َََّّّ ًَََََََّّّّّّّ ََّّ َّ  َّ َََََََّّّّّّّ

ًَََََّّّّّىذهَّالشكوكَّداخمياََّّ،َّومنبعَّييتمَّبيذاَّالموضوعَّحولَّالنواياَّالحقيقيةَّلمبرنامجَّالنوويَّاإليراني ََََّّّّ َّ ََّّ ََََََّّّّّّ
نَّماََّّواأليديولوجيةَّلممجتمعَّاإليراني؛َّقعَّالخمفيةَّالتاريخيةاوََّّمنأتيَّليسَّفقطَّي َََّّّواَّ  َّ َّأيضاَََّّّ–ََّّ  ًََّّ ََّّ-َّ

ََّّ:ويمكن التوصل إلى االستنتاجات اآلتية،َّمنَّخاللَّطبيعةَّوتفاصيلَّىذاَّالبرنامجَّ
َّشكَّلَّ-1 منذَّأواخرَّعامَّعمىَّالساحةَّالدوليةََّّالممفاتمنَّأبرزًََََّّّّاََّّالنوويَّاإليرانيَّواحدَّالممفَََّّّ 

َّصراعاََّّحاداََّّبينَّإراداتَّمختمفَّاألطرافَّأثاركماَّ،2002َّ ََّّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ ََََّّّّ َََّّّ ًَََََََّّّّّّّ ًَََّّّ ََّّ ََّّ،َّوتضمنَّقدراََّّعالياََّّمنَّالمعنيةََّّ ًَََََََّّّّّّّ ًَََّّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ ََّّ
َّوالتشابكَّفيَّاألسبابَّوالدوافعَّ َّالتعقيد َّلو،َّكما َّإلىَّأثارَّمخاوفَّمنَّالمحركة َّالمنطقة ََّّجرَّ َََّّّ َََّّّ َََََّّّّّ  َّ َّ

منَّالدوليةَّالدبموماسيةَّوالوساطاتَّدَّوَّقدرَّكبيرَّمنَّالجيَّلذاَّكانَّالَّبدَّمنَّبذلَّحربَّكارثية؛
وكانَّالسموكَّالصادرَّعنَّمعظمَّأطرافَّاألزمةَّييدفَّإلىََّّ،أجلَّمحاصرةَّتداعياتوَّالسمبية

َّواألوضاعَّالقائمةَّبأقلَّتكمفةَّماديةَّوبشريةَّجنباََّّإلىَّجنبَّمعَّالعملَّقدرَّ ََّّحمايةَّمصالحيا ََََّّّّ ََََََّّّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ًََََّّّّ ََََّّّّ َّ ََّّ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ََّّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ َََّّّ َََََََّّّّّّّ
َّالمستطاعَّعمىَّتجنبَّالدخولَّفيَّغمارَّالمواجيةَّالعسكرية.

َّإيرانَّالَّتممكَّفيَّالمحظةَّاَّ-2 ََََّّّّإنَّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ  َّ بحسبَّتقديراتَّالوكالةَّالدوليةَّوالعديدََّّلراىنةَّأسمحةَّنوويةَّ
َّ َّاالستخباراتية َّاألجيزة َّتقارير َّاإليرانيمن َّالنووي َّبالممف َّالمخابراتََّّالميتمة َّرأسيا وعمى

َّأنَّياَّالَّتممكَّاألمريكية ََّّ،َّكما َََََّّّّّ َََّّّ ََّّ،َّغيرَّأنَّوَّقدَّيكونَّلدىَّإيرانَّالقدرةَّالكافيةَّإلنتاجياَّ-ًََََََّّّّّّحالياَََّّّ–ََََََََّّّّّّّّ  ََّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ
َّةقَّبأنشطتياَّالنوويةَّإلىَّجانبَّمواقعَّنوويةَّسريةَّلمَّتبمغَّالوكالتتعمحساسةَّمعموماتَّسريةَّ

َّ.عنيا
َّمحمود أحمدي نجادإعالنَّالرئيسَّاإليرانيَّ"رغمََّّ-3 عنَّنجاح2006َََّّّأبريل/نيسانمنذَّ"

َّذلكَّالَّيمثلَّدليالََّّعمىَّقدرتياَّعمىََّّ،الناديَّالنوويَّودخوليابالدهَّفيَّتخصيبَّاليورانيومَّ ََّّفإنَّ ََّّ َََََّّّّّ ََََّّّّ ََّّ ًََّّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََّّ
َّ"ََّّ،َّولوإنتاجَّأسمحةَّنووية ًَََّّّ"َّصراحةَّخاصةََّّنجادكانتَّتممكَّمثلَّىذهَّاألسمحةَّألعمنَّعنيا ََّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ

َّلمغرب َّالمستفزة َّالثورية َّمعروفَّبخطبو َّوأنَّو َّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َََّّّ َّأيََّّ.َََّّّ َّ َّبإجراء َّحتىَّتاريخو َّتقم َّإيرانَّلم َّأنَّ ََّّكما ََّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ  َّ ََّّ َََّّّ
عمىَّافتراضَّامتالكياَّوذلكَّعمىَّغرارَّماَّفعمتَّالنوويةَّاألولىَّتفجيرَّنوويَّالختبارَّقنبمتياَّ

ََّّومنَّقبمياَّجميعَّالدولَّالنووية.2009َّو2006َّعاميَّكورياَّالشماليةَّ
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لمَّيستطعَّأيَّطرفَّمنَّاألطرافَّالمعنيةَّبالممفَّالنوويَّاإليرانيَّحتىَّتاريخوَّمنَّتقديمََّّ-4
أدلةَّقاطعةَّتؤكدَّسعيَّإيرانَّإلنتاجَّأسمحةَّنووية،َّأوَّوجودَّبرنامجَّنوويَّعسكريَّسريَّيتسترَّ

َّم َّيكون َّوقد َّالنووية، َّأنشطتيا َّبسممية َّاإليرانية َّاالدعاءات َّعائدوراء َّذلك ََََّّّّردَّ َّ َّ َََّّّ َّقمةًََََّّّّاََََّّّّ  إلى
المعموماتَّاالستخباراتيةَّالغربيةَّحولَّالمواقعَّواألنشطةَّالنوويةَّاإليرانيةَّوماَّتحيطوَّبياَّإيرانَّ

َّبالغة َّسرية َّالتيَّمن َّالمعمومات َّبجميع َّالدولية َّالوكالة َّبتزويد َّإيران َّمماطمة َّإلى َّإضافة ،
 .َََّّّطمبتياَّعمىَّمدىَّالسنواتَّالماضية

َََََّّّّّرضتَّلياَّإيرانَّخاللَّالسنواتَّالماضية،َّوالتيَّتوَّجتَّبإحالةَّرغمَّكلَّالضغوطَّالتيَّتعَّ-5 ََََّّّّ َّ  َّ َََّّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ ََّّ ََََََََّّّّّّّّ َّ َّ
َّعمييا َّالدولية َّالعقوبات َّمن َّحزم َّوفرضَّأربعة َّمجمسَّاألمن، َّإلى َّالنووي َّلمََّّ،ممفيا ََََّّّّفإنَّيا ََّّ  َََّّّ

َّأنشطتياَّ َّلمواصمة َّبيا َّبلَّأكدتَّتمسكيا َّالنووية؛ َّانتشارَّاألسمحة َّعدم تنسحبَّمنَّمعاىدة
 ةَّالوقودَّالنووي.النوويةَّالمتعمقةَّبتخصيبَّاليورانيومَّودورَّ

َّلألَّ-6 َّاألوروبية َّاإلدارة َّفاعميةَّشكمت َّعمى َّقميمة َّنماذج َّمن َّواحدة َّاإليرانية َّالنووية زمة
وكانتَّواحدةَّمنَّحاالتَّنجاحََّّ،وحيويةَّالدبموماسيةَّاألوروبيةَّإزاءَّاألزماتَّالدوليةَّواإلقميمية

َََّّّقميمةَّليذهَّالدبموماسيةَّبعيداََّّعنَّالوالياتَّالمتحدة ََََََّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َّ ًَََََََََّّّّّّّّّ َََّّّ لترويكاَّاألوروبيةَّمنَّوقدَّاستفادتَّدولَّاَّ،ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ
عناصرَّمحددةَّكانتَّتتيحَّلياَّمساحةَّأكبرَّمنَّالحركةَّفيَّاألزمةَّاإليرانية،َّيأتيَّفيَّمقدمتياَّ

 .متانةَّالعالقاتَّالتجاريةَّبينَّإيرانَّواالتحادَّاألوروبي

َََََََّّّّّّّيَّعتبرَّالدورَّالروسيَّفيَّاألزمةَّالنوويةَّاإليرانيةَّواحداََّّمنَّاألدوارَّالقميمةَّالتيَّتميزَّفيياََّّ-7 َََََّّّّّ َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ ًَََََّّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َََََََّّّّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ
بالفاعميةَّوالديناميكيةَّفيَّالتعاملَّمعَّالقضاياَّالرئيسةَّالمثارةَّعمىَّالساحةَّالدولية؛ََّّدورالىذاَّ

َّالقول َّجاز َّالمحوريَّاألبرزَّعمىَّإَّ:بلَّربما َّالدور َّيعتبر َّاألزمة َّالروسيَّفيَّىذه َّالدور ََّّنَّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّ  َّ
َّمعَّجميعَّاألطراف َّمعَّإيرانَّ-َّاإلطالقَّبحكمَّمتانةَّعالقاتَّروسيا ََّّفضالََّّعنََّّ-َّالسيما َّ َّ ًَّ َّ َّ

َّالتي َّواقتراحَََّّّ َّاتَََّّّالحيوية َّاألزمة، َّلتسوية َّالدورَّمنَّحيثَّاقتراحَّمبادراتَّمحددة َّىذا َّبيا سم
 يا.حمولَّوسطَّبشأنَّنصوصَّالقراراتَّالمقدمةَّإلىَّمجمسَّاألمنَّبشأن

ََّّلمَّتَّسفرَّالمساعيَّالتركيةَّلخوضَّوساطةَّناجحةَّبينَّإيرانَّوالغربَّعنَّأيَّتغييرَّواضحََّّ-8 َّ ََّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ َََََّّّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َّ ََََََّّّّّّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ  ََََّّّّ
َّالممفَّالنوويَّاإليراني َّأسفرتَّعَّ؛فيَّمسألة َّفيَّلكنيا َّحيثَّنجحتَّتركيا َّأخرى، نَّأشياء

َّ َّإيجابية»تكوين َّعالقات َّمحدداتَّ« َّترتكز َّالتي َّالجوار َّدول َّإحدى َّتعتبرىا َّالتي َّإيران مع
فيَّإطارََّّالنوويَّاإليرانيَّإذَّتنظرَّأنقرةَّإلىَّالممفَّ،السياسةَّالخارجيةَّالتركيةَّالجديدةَّعمييا

وتحقيقَّمصالحياَّالكبيرةََّّ،جيةتحقيقَّاالستقرارَّاإلقميميَّفيَّالمنطقةَّوالعالقاتَّالدوليةَّمنَّ
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َّثانيةَّفي َّعمىَّأمنياََّّ،إيرانَّمنَّجية َّالممفَّأمنياَّ َّمنَّاحتماالتَّتداعياتَّتطورَّىذا َََََََّّّّّّّوالحد َّ ََّّ َّ ًََََََّّّّّّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ
َّلمجدلَّ َّالممفَّمخرجاَّ َّوىيَّترىَّفيَّإيجادَّحلَّسياسيَّمقبولَّليذا َّثالثة، ََّّالداخميَّمنَّجية ََّّ َََّّّ ًَََّّّ َّ ََّّ َّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََََََّّّّّّّ َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ ََََّّّّ

الترسانةَّالنوويةََّّمقدمةَّلنزعَّاألسمحةَّالنوويةَّفيَّمنطقةَّالشرقَّاألوسط،َّبماَّفيَّذلكوَّالدائر،َّ
ًََََّّّّالضخمةَّإلسرائيل،َّوالتيَّتتجاىمياَّالوالياتَّالمتحدةَّاألمريكيةَّوالغربَّعموماَّ. ََّّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ ََََّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ 

َّالتصعيداقتصرتََّّ-9 َّإلىَّعدم َّالنوويةَّاإليرانيةَّعمىَّالدعوة َّاألزمة َّ،المواقفَّالعربيةَّتجاه
عطَّ،والتأكيدَّعمىَّأىميةَّالتسويةَّالسمميةَّلألزمةَّبينَّإيرانَّوالقوىَّالدوليةَّالمعنية َّواَّ َّ اءَّالفرصةَََّّّ 

معَّممارسةَّأقصىَّدرجةَّممكنةَّمنَّضبطََّّ،كاممةَّلمجيودَّالدبموماسيةَّالمبذولةَّلحلَّاألزمة
ََّّالنفسَّتفادياََّّلمَّجوءَّإلىَّالحلَّالعسكريَّضدَّإيرانَّمنَّجانبَّالوالياتَّالمتحدةَّأوَّإسرائيلَّأوَّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ َََََّّّّّ َََّّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ  ًَََََََََََّّّّّّّّّّّ ََََّّّّ

َّمعاََّّ ًَََََّّّّّكمتييما َّالعربيََّّ؛َََََََّّّّّّّ َّالجانب َّعمى َّتصورات َّأو َّاستعدادات َّأي َّقط َّواضحاَّ َّيبدو َّال ََّّبينما ََّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ ًََّّ َّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َّ َََََّّّّّ
ََّّ؛تعاملَّمعَّالموقفَّفيَّحالَّحدوثَّتصعيدَّحادَّليذهَّاألزمةَّفيَّالمستقبلَّالمنظورلم َّإالَّأنَّ  َّ َََّّّ َّ

َّ َّتتبعيا َّالتي َّالصمت َّتكونَّبعضَّسياسة َّلن َّاإليرانية َّالنووية َّاألزمة َّتجاه َّالعربية الدول
َّ َّفي َّلالستمرار َّفيَّصالحة َّخاصةَّ َّالمستقبل َّ ََّّ ًََّّ ََّّ َّ َّ ََََّّّّ َّاألزمةَََّّّ َّتصاعد َّمنََّّ،حال َّبفرضَّالمزيد سواء
فيَّحالةَّحدوثَّتصعيدَّعسكريَّمنَّجانبَّالوالياتَّالمتحدةََّّمإيرانَّأالعقوباتَّالدوليةَّعمىَّ

 .أوَّفيَّحالةَّإنتاجَّإيرانَّلمسالحَّالنووي،َّأوَّإسرائيلَّضدىا

ََََّّّّثمَّةَّمخرجَّسيلَّلممعضمةَّالنوويةَّاإليرانيالَّيبدوَّفيَّاألفقََّّ-10 ََّّ ََََََّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ َّ َََّّّ فإيرانَّمصرةَّعمىَّتطويرََّّة،ََّّ 
َّبعضتعترفَّوفقَّماَّتكفموَّمعاىدةَّعدمَّانتشارَّاألسمحةَّالنووية،َّوفيَّالمقابلََّّةقدراتياَّالنووي

َّعدمالدولَّفيَّحدودَّمعينةَّبحقَّإيرانَّفيَّتطويرَّالطاقةَّالنوويةَّالسمميةَّفيَّإطارَّمعاىدةَّ
لكنَّىذهَّالدولَّلديياَّمخاوفَّوىواجسَّمنَّإمكانيةَّقيامَّإيرانَّفورَّتحقيقياََّّ،االنتشارَّالنووي

َّمعَّاألخذَّباالعتباربإنتاجَّأسمحةَّنووية،ََّّإلىَّمستوياتَّعاليةَّرانيومالقدرةَّعمىَّتخصيبَّاليوَّ
َّ َّأنََّّ َّلدىَّالجانبَّاإليرانيَّفيَّالسابقََّّ َّفيََّّ،نقصَّالشفافية َّلممجموعاتَّالمسمحة َّإيران ودعم

َّاألوسط َّاإليرانيَّ،الشرق َّالرئيس َّىذهََّّ"محمود أحمدي نجاد"َّوتصريحات َّتعزز النارية،
 .ربيةلدىَّبعضَّالدولَّالغَّالمخاوفَّواليواجس

11-َّ"َّ َّالسابق َّالعام َّالمدير َّإدارة َّظل َّفي َّالذرية َّلمطاقة َّالدولية َّالوكالة محمد َّحاولت
َّالبرنامجَّالبرادعي َّأثارىا َّالتي َّاألزمة َّمع َّاإلمكان َّقدر َّومينية َّبحرفية َّتتعامل َّأن َّخاصةَّ "ََّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ ََّّ َّ َََّّّ ََََََّّّّّّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ ََّّ ًََّّ ََّّ َّ َّ

َّرغمَّالضغوطَّالكبيرةَّالتيَّمارستياَّعميياَّالدولَّالغربيةَّوعمىَّرأسياَّالوالياتَّ،النوويَّاإليراني
َّاألمريكيةَّفيَّالسنواتَّاألولىَّمنَّاألزمة إلحالةَّالممفَّالنوويَّاإليرانيَّإلىََّّ،َّوذلكالمتحدة
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مجمسَّاألمنَّالدولي،َّوفرضَّعقوباتَّاقتصاديةَّعمييا،َّوالتمويحَّباستخدامَّالقوةَّالعسكريةَّلثنيَّ
َّالنووي َّبرنامجيا َّمواصمة َّعن َّبالحرفيةََّّ،إيران َّالسابق َّالعام َّالمدير َّتقارير َّامتازت وقد

َّإيرانَّوالمي َّعمىَّقضية َّالتطوراتَّالتيَّتطرأ َّعمىَّكافة َّتسمطَّالضوء َّما َّوغالباَّ َّنية، َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ َّ ََّّ ََّّ َََّّّ ًََََََّّّّّّ َّ النوويةَََََّّّّّ
ًَََّّّخاصةَََّّّمنَّالنواحيَّالفنيةوَّ ََّّ.َّ

12-َّ"َّ َّتقارير َّفيَّالبرادعيأغمب َّالمعمنة َّالنووية َّالمواد َّجميع َّحصر َّتمَّ َّأنَّو َّإلى َّأشارت "ََّّ ََّّ ََََََََّّّّّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ  َََّّّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ َّ ََّّ ََّّ َّ
َّمحظورة َّأنشطة َّنحو َّليا َّتحريف َّأي َّوجود َّيتضح َّولم َّلتقارََّّ،إيران، َّخالفاَّ ََّّوذلك َََََّّّّّ ًَََّّّ َّ َّ َّ َّخمفوََََّّّّ ََََََّّّّّّير

 َّ.مَّاإلشارةَّإلىَّىذهَّالفقرةَّاليامة"َّالتيَّتعمدتَّعديوكيا أمانو "

يومَّعملَّتفتيشيَّدونَّأنَّيتمكنَّمفتشوىاَّمن3000ََّّنفذتَّالوكالةَّفيَّإيرانَّأكثرَّمنََّّ-13
َّأغراضَّمحظورةَّ َّفي َّالستخداميا َّنووية َّوأنشطة َّتحريفَّمواد َّيثبت َّدليل َّأي َّعمى العثور

َّذىبتَّوَّ النوويََّّلمبرنامجولَّالغربيةَّمنَّوجودَّجوانبَّعسكريةَّسريةَّبعضَّالدإليوَّتأكيدَّما
 .1اإليراني

َّاألوروبيةََّّ-14 َّوالترويكا َّإيران َّبين َّالمفاوضات َّفييا َّبما َّالدولية َّالجيود َّجميع َّتفمح لم
(َّ َّالسداسية ًََّّفضالَََّّّ،(1+5والمجموعة َّ َََّّّ َّإلىَّمجمسَّاألمن،َّعن َّالممفَّالنوويَّاإليراني إحالة

أنشطتياَّعنَّفيَّإقناعَّطيرانَّبالتخميَّكلَّذلكَّلمَّيفمحََّّ،وفرضَّعقوباتَّاقتصاديةَّعمىَّإيران
ًَََّّّامتالكَّدورةَّالوقودَّالنوويَّخاصةََّّالمتعمقةَّبتخصيبَّاليورانيومَّوَّوََّّةالنووي ََّّ ََّّ ََّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َََّّّ َّ َََّّّ. 

َّالرئيسَّ"َّ-15 َّفيَّعيد َّكبيراَّ َّاإليرانيةَّتحوالَّ َّالنووية ََّّشيدتَّالسياسة َّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ ََّّ ًََّّ ََََّّّّ ًََّّ َّ ََّّ َََََّّّّّ ََّّ ََّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َّ َّ،"محمود أحمدي نجادَََّّّ
طويرَّالتكنولوجياَّالنوويةَّوفقَّماَّوالمزيدَّمنَّالتمسكَّبحقوقَّإيرانَّفيَّتَّ،امتازتَّبالتشددحيثَّ

عمىَّإدارةَّالوكالةَّالدوليةَّىذهَّالسياسةَّالنووية،َّوانعكستََّّتكفموَّمعاىدةَّعدمَّانتشارَّاألسمحة
َّ َّسمباَّ َّالنووي َّإيران َّلممف َّالذرية َّلمطاقة ًََََّّّّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََّّّ َّخالل َّمن َّالعملَّوذلك َّاإليرانية َّالحكومة تعميق

َّالمنبثقةَّعنَّاتفاقَّمنَّالجزءَّالعامَّمنَّالترتيب1َّ-3بالبروتوكولَّاإلضافيَّوالبندَّ اتَّالفرعية
َّالمتعمقةَّ َّالنووية َّأنشطتيا َّإيران َّواستئناف َّالدولية، َّوالوكالة َّإيران َّبين َّالمعقود الضمانات

ََّّ َّالتيَّسبقَّأنَّعمََّّوََّّ،بتخصيبَّاليورانيوم ََّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّالتوصلَّإليوَّإثرََََّّّّ ََّّقتياَّبموجبَّاتفاقَّ"باريس"َّالذيَّتمَّ َََََََََّّّّّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ  ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََََّّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََََََّّّّّّّ
إيرانَّدخولياَّالناديَّالنووي،ََّّإضافةَّإلىَّإعالنَّ،مفاوضاتَّبينَّالجانبينَّاإليرانيَّواألوروبي

                                                           
َّبتاريخَّ-1 َّالدولية َّلموكالة َّإيران َّوجيتيا َّالتي َّالرسالة                                    وتم  نشرها من قبل الوكالة بالوثيقة  0202نيسان/أبريل  7 انظر
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جيازَّطرد5000ََّّوتركيبَّوتشغيلَّنحو،َّ%20عَّنسبةَّتخصيبَّاليورانيومَّإلىَّوتمكنياَّمنَّرف
 َّ..!مركزي.

َّالنوويََّّ-16 َّبالبرنامج َّالمتصمة َّالعالقة َّالقضايا َّمن َّالعديد َّحل َّالدولية َّالوكالة استطاعت
التموثَّالناتجَّعنَّتمكَّالمتصمةَّبوََّّ،عمىَّرأسياَّتمكَّالمتعمقةَّبأجيزةَّالطردَّالمركزيوََّّ،اإليراني

َّالكيربائيةَّ َّكاالي" يورانيومَّمنخفضَّالتخصيبَّويورانيومَّعاليَّالتخصيبَّفيَّورشةَّشركةَّ"
يمكنَّاستخداموَّباالقترانَّالذي210ََّّ-نطنز"،َّوأنشطةَّإيرانَّالمتعمقةَّبإنتاجَّالبولونيومَّوفيَّ"

َّبعضَّتص َّفي َّنيوتروني َّكبادئ َّوتحديداَّ َّألغراضَّعسكرية َّالبيريميوم َّمع ََّّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ َّ َََََّّّّّ ًَََََّّّّّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َّ َّاألسمحةََّّ ميمات
َّالنووية َّالوكالةَّتثيرَّقمقاََّّ، َّالتيَّالَّتزالَّتعتبرىا َّتفمحَّفيَّمعالجةَّبعضَّالقضايا ًََََََّّّّّّفيَّحينَّلم َّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َََّّّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َََّّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ

َّلمبرنامجَّالنوويَّاإليراني َّالعسكرية َّوالتيَّتتصلَّباألبعاد َّالدولي، ًَََّّّسعيَّإيرانَّسراََّّوََّّلممجتمع َّ َّ َّ ََّّ َََّّّ َّ ََّّ
 .لتطويرَّصاروخَّمزودَّبرأسَّنووي

رفضياَّاالنضمامَّوَّلنوويةَّووسائلَّإيصاليا،َّمنَّالرؤوسَّاَّعددإسرائيل"ََّّرغمَّامتالكَّ"َّ-17
شديدةَّمعَّالبرنامجَّالنوويَّاإليراني،ََّّةسترييإلىَّمعاىدةَّعدمَّاالنتشارَّالنووي،َّفقدَّتعاممتَّبي

َّلياَّ َّإيرانَّعمىَّالمفاعالتَّالنوويةَّسوفَّيؤمن َّحصول َّمجرد َّمنَّأنَّ َََََّّّّّوظمتَّتتخوَّفَّدائماَّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ َّ َّ َّ ََََََّّّّّّ َّ ََّّ َّ َّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ  َّ ََّّ َّ ََّّ ًََََََّّّّّّ َّ  َّ َّ َََّّّ َّ ََّّ َّ
َّال َّبامتالك َّالنياية َّفي َّليا َّتسمح َّنووية َّتكنولوجية َّالنوويقاعدة َّوََّّ،سالح َّأنَّ َّإسرائيل َّتعتبر  َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ

ًََََّّّّمجردَّامتالكَّإيرانَّالقدرةَّعمىَّتخصيبَّاليورانيومَّيمثلَّتطوراََّّبالغَّالخطورةَّيتيحَّلياَّالحقاََّّ َّ ََََََّّّّّّ َََََََّّّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ ََََّّّّ ًَََّّّ َّ َََّّّ ََََََّّّّّّ َََََّّّّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ َََّّّ ََّّ َََّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َّ
وقدَّتتجوَّإلىَّوقفَّ،َّالقيامَّبعممياتَّالتخصيبَّفيَّمواقعَّبعيدةَّعنَّالرقابةَّوالتفتيشَّالدوليين

َّ َّعدم َّمعاىدة َّواالنسحابَّمن َّالدولية َّالوكالة َّمع َّحالَّتعاونيا َّفي َّالنووية َّاألسمحة انتشار
َّنجحتَّفيَّامتالكَّالسالحَّالنوويَّسراَّ،َّأو ًَََََّّّّّ َّ ََّّ ََّّ َََََّّّّّ َّ َّ ََََّّّّ َّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ َّ َّاليدفَََّّّ َّتقتربَّمنَّتحقيقَّىذا عمىَّاألقلَّعندما

َّذلكَّسيمثلََّّ.كورياَّالشمالية"َّعمىَّغرارَّنموذجَّ" ذاَّماَّنجحتَّإيرانَّفيَّىذاَّالسيناريوَّفإنَّ ََّّواَّ ََََّّّّ ََّّ َََّّّ  َّ ََََّّّّ ََّّ ََََّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ َََّّّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ َََََََّّّّّّّ  ََّّ
َّم َّالعديد َّنظر َّوجية َّمن َّإسرائيل َّعمى َّالخطورة َّوبالغ َّجسيماَّ ََّّتيديداَّ َََََََّّّّّّّ َّ َّ ََّّ ََََّّّّ َّ َّ ََّّ َّ ََََّّّّ َّ ََّّ َّ ََّّ َّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ َّ ََََّّّّ َّ ًََََّّّّ َّ َّ َّوالباحثينًَََََََّّّّّّّ َّالساسة ن

 اإلسرائيميين.والمحممينَّ

ًَََََََّّّّّّّوعمىَّضوءَّماَّسبقَّالَّبدَّمنَّالتأكيدَّعمىَّجممةَّأمورَّحولَّاستخدامَّالطاقةَّالنوويةَّسممياَّ،َّ َََََّّّّّ ََََََََّّّّّّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ َََّّّ َّ َّ َََّّّ َََََََّّّّّّّ ََّّ ََّّ ََََََََََّّّّّّّّّّ ََََََّّّّّّ ََّّ ََّّ ََََََّّّّّّ َّ ََّّ َََّّّ
 أبرزىا:

َّعمىََّّ-1 َّاالنتشارَّالنوويَّالحقَّالثابتَّلجميعَّالتأكيد َّعدم فيَّالدولَّاألطرافَّفيَّمعاىدة
تبادلَّالمعداتََّّ،َّوتفعيلَّعممياتغراضَّالسمميةإنتاجَّالطاقةَّالنوويةَّوتطويرىاَّواستخدامياَّلأل
َّألغراضَّ َّالعممية َّوالمعمومات َّالنووية َّالنوويةوَّوالمواد َّلمطاقة َّالدولََّّاستخداماتَّسممية بين
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َّ،متابعةَّالتفاوضَّبشأنَّوقفَّسباقَّالتسمحَّالنووي،َّوضرورةَّدونَّتمييزَّاألطرافَّفيَّالمعاىدة
َّإلىَّوَّ ََّّصوالَّ َََّّّ ًََّّ َّبَّنزعَّالسالحَّالنوويَّ كاملَّفيَّظلَّرقابةَّبشكلََّّوبشأنَّنزعَّعالميةعقدَّمعاىدة

 َّ.فعالةدوليةَّ

ََََّّّّ َّ،َّوالتأكيدَّعمىَّأنََّّلمعاىدةَّعدمَّانتشارَّاألسمحةَّالنوويةضرورةَّانضمامَّجميعَّالدولََّّ-2 ََّّ َََََََََّّّّّّّّّ وَّليسَََّّّ
سرائيلوَّاليندََّّ"َّبإمكان َّباكستانَّواَّ ََََّّّّ َّ  ََّّ ََّّ َََّّّ َّ،أنَّتنضمَّإلىَّالمعاىدة،َّإالَّكدولَّالَّتممكَّأسمحةَّنوويةَّ"َََّّّ

َّلضماناتَّا َّالنووية خضاعَّجميعَّمنشآتيا ََّّواَّ َّ َََََّّّّّ ََّّ ََََّّّّ ََََّّّّ َََََّّّّّ َََّّّ َّ َََّّّ َّ َّ ََّّ َّ َّفعمتَََّّّ  َّكما َّالذرية، َّلمطاقة َّالدولية جنوبَّ"لوكالة
حيثَّيتوجبَّعمىَّىذهَّالدولَّأنََّّ،فيَّأوائلَّالتسعينياتَّمنَّالقرنَّالماضيَّ"أفريقياَّوأوكرانيا

َّالنووية َّأسمحتيا َّعن َّتتخمى َّالذريةَّ، َّلمطاقة َّالدولية َّالوكالة َّوضمانات َّبضوابط َّتقبل وأن
 اىدة.بالنسبةَّلجميعَّمنشآتياَّالنوويةَّكشرطَّلالنضمامَّلممع

َّفيَّذلكَّمنطقةََّّ،التأكيدَّعمىَّرفضَّوجودَّأسمحةَّنوويةَّفيَّمنطقةَّالشرقَّاألوسطَّ-3 بما
َّاإلقميميينَّ،الخميج َّواألمن َّالسمم َّعمى َّتأثيراتَّخطيرة َّمن َّليذا َّلما َّلدى َّوالسعي الجمعيةَّ،

لمضغطَّعمىَّحافلَّالدوليةَّمالعامةَّلألممَّالمتحدةَّوالوكالةَّالدوليةَّلمطاقةَّالذريةَّوغيرىاَّمنَّال
معاىدةَّمنعَّانتشارََّّإلىَّواالنضمامَّ،عنَّترسانتياَّوبرامجياَّالعسكريةَّالنوويةلمتخميََّّئيلإسرا

ََََّّّّ َّومنَّثمََّّاألسمحةَّالنوويةَّأسوةَّبباقيَّدولَّالمنطقة،َّ منشآتياَّالنوويةَّلضماناتَّجميعََّّإخضاعَََّّّ
 الوكالةَّالدوليةَّلمطاقةَّالذرية.

لتيَّتتطمبَّدخولَّالدولَّةَّامعاىدةَّعدمَّانتشارَّاألسمحةَّالنوويتفعيلَّالمادةَّالسادسةَّمنََّّ-4
َّالعامَّ َّالنووي َّالسالح َّنزع َّىدف َّلتحقيق َّنية َّبحسن َّمفاوضات َّفي َّالمعاىدة َّفي األطراف

،َّعبرَّمجالَّاالستخدامَّالسمميَّلمطاقةَّالنوويةَّتنشيطَّالتعاونَّالدوليَّدونَّقيودَّفيوَّوالشامل،َّ
لمطاقةَّالذريةََّّالدولَّغيرَّالنوويةَّمنَّجانبَّالوكالةَّالدوليةَّإلىالمساعداتَّالفنيةَّالتيَّتقدمَّ

 والدولَّالنووية.

َّعمىَّأنَََّّّ-5 َّ َّالتأكيد ََّّ َّ ََّّ َّ َّاالنتشارَّالنوويَّفيَّالشرقَّاألوسطَّيكمنَََََََََّّّّّّّّّ َّباتباعالحلَّاألمثلَّلمشكمة
َّإلىالمعالجةَّاإلقميميةَّالشاممةَّالتيَّتحققَّاألمنَّلجميعَّدولَّالمنطقة،َّوذلكَّمنَّخاللَّالسعيَّ

َّالشرَّ َّلجعلَّمنطقة َّالعربية َّالدوليَّلممبادرة َّوتبنيَّالمجتمع َّمنَّدعم َّخالية قَّاألوسطَّمنطقة
 .خاصةَّأسمحةَّالدمارَّالشامل،َّوفيَّمقدمتياَّاألسمحةَّالنووية

َّوََّّ-6 َّالنووية َّلألسمحة َّالدولَّالحائزة َّقيام َّاالتحاديةَّضرورة َّوروسيا ًَََّّّخاصةََّّالوالياتَّالمتحدة ََّّ
بالنظرَّفيَّمسألةَّوضعَّالمخزونَّاليائلَّلمموادَّالنوويةَّالتيَّنتجتَّعنَّتفكيكَّالرؤوسَّالنوويةَّ
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َّم َّاألسمحةوغيرىا َّالذريةَّ،ن َّلمطاقة َّالدولية َّالوكالة َّإشراف َّتحت َّالمواد َّىذه أوََّّ،ووضع
ًََّّيعادَّاستخدامياَّمستقبالَََّّّالتخمصَّمنيا،َّوذلكَّحتىَّال ََََّّّّ ََََََََّّّّّّّّ ََّّ  فيَّأيةَّبرامجَّنوويةَّعسكرية.َََََََّّّّّّّ

حلَّأزمةَّالممفَّالنوويَّاإليرانيََّّتساىمَّفيودوليةََّّإقميميةترتيباتََّّإلىضرورةَّالتوصلََّّ-7
قامةَّمنطقةَّمالئمةَّإلَّإقميميةوتوفيرَّبيئةََّّ،األمنَّواالستقرارتعزيزَّفرصَّوََّّ،بالطرقَّالسممية

 خاليةَّمنَّاألسمحةَّالنوويةَّوأسمحةَّالدمارَّالشاملَّاألخرى.
 

 {بعونه تعاىل  تمت  }
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 86918لعام  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

َّ َّإنََّّ إذ تدرؾ , " أطرافَّالمعاهدةَّ", والمشار إلييا فيما يمي بتعبيرالدولَّالعاقدةَّلهذهَّالمعاهدةََّّ
قاطبة, وضرورة القياـ بالتالي, ببذؿ جميع الجيود  الدمار الذي تنزلو الحرب النووية بالبشرية

 باتخاذ التدابير الالزمة لحفظ أمف الشعوب.الحرب و  الممكنة لتفادي خطر تمؾ
ذ تعتقد أف                                    ً                       انتشار األسمحة النووية يزيد كثيرا  مف خطر الحرب النووية.                وا 
لقرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة, التي تدعو إلى عقد اتفاؽ بشأف منع  ومراعاة منيا

 زيادة انتشار األسمحة النووية.
ذ تتعيد تطبيؽ ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عمى النشاطات بالتعاوف في تسييؿ            وا 

  النووية السممية.
ذ تبد الجيود الرامية إلى تعزيز التطبيؽ  تأييدىا لمجيود البحثة واالستحداثية وغيرىا مف ي        وا 

, في إطار نظاـ ضمانات الوكالة , لمبدأ الضماف الفعاؿ لتدفؽ الدولية لمطاقة الذرية الالـز
 االنشطارية الخاصة باستعماؿ األدوات والوسائؿ التقنية األخرى في بعض لموادمات وااالخ

 األماكف االستراتيجية.
ذ تؤكد اؼ في المعاىدة, الدوؿ األطر  تتاح لألغراض السممية, لجميع                    المبدأ القاضي بأف            وا 

فوائد الدوؿ غير الحائزة لألسمحة النووية,  الحائزة لألسمحة النووية أو سواء منيا الدوؿ
ي ذلؾ أية منتجات فرعية قد تحصؿ عمييا الدوؿ فالنووية, بما  التطبيقات السممية لمتقنية

 النووية مف استحداث األجيزة المتفجرة النووية. الحائزة ألسمحة
               ً                           المعاىدة, تطبيقا  ليذا المبدأ, أف تشترؾ في  لجميع الدوؿ األطراؼ في و يحؽ     بأن   منيا         ً واقتناعا  

العممية لتعزيز إنماء تطبيقات الطاقة الذرية لألغراض السممية,  ف لممعموماتتبادؿ ممك      أتـ  
ً                             ذلؾ التعزيز استقالال  أو باالشتراؾ مع الدوؿ األخرى. وأف تسيـ في                   

ذ تعمف انتواءىا تحقيؽ وقؼ سباؽ التسمح النووي في أقرب وقت ممكف, واتخاذ التدابير           وا 
 وي.الفعالة الالزمة في سبيؿ نزع السالح النو 

                                                 
8

( الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بجمستيا العامة رقـ 34) الدورة 3484اعتمادىا بموجب القرار      تـ   - 
 .2:79حزيراف/يونيو  23تاريخ  2783
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ذ تحث  جميع الدوؿ عمى التعاوف لبموغ ىذا اليدؼ.         وا 
ذ تذكر النووية في الجو وفي الفضاء  الدوؿ األطراؼ في معاىدة حظر تجارب األسمحة    ف  أ          وا 

في ديباجة المعاىدة عزميا عمى  أبدت 2:74 عاـ الخارجي وتحت سطح الماء, الموقعة في
ة لألسمحة النووية وعمى مواصمة المفاوضات التجريبي تحقيؽ الوقؼ األبدي لجميع التفجيرات

 ليذه الغاية.
ذ تود ً           بيف الدوؿ, تسييال  لوقؼ صنع  زيادة تخفيؼ التوتر الدولي وزيادة توطيد الثقة         وا                 

الموجودة, وإلزالة األسمحة النووية ووسائؿ  األسمحة النووية, ولتصفية جميع مخزوناتيا
ة بشأف نزع السالح العاـ الكامؿ في ظؿ مراقبة      ً        تنفيذا  لمعاىد إيصاليا مف اعتدتيا القومية

 فعالة. دولية شديدة
ذ تذكر باالمتناع في عالقاتيا الدولية عف                  ً                      الدوؿ ممزمة, وفقا  لميثاؽ األمـ المتحدة,     أف            وا 

السالمة اإلقميمية ألية دولة أو ضد استقالليا  التيديد باستعماؿ القوة أو استعماليا ضد
تعزيز إقامة وصيانة السمـ                            لمقاصد األمـ المتحدة, وأف         مناؼ   آخرالسياسي أو عمى أي وجو 

 إلى األسمحة. يةواالقتصاد ةينبغي أف يجري بأقؿ تحويؿ لموارد العالـ البشري واألمف الدولييف
 علىَّماَّيلي:َّاتفقتقدَّ

 :المادةَّاألولى
اىدة بعدـ نقميا إلى                 ً             النووية تكوف طرفا  في ىذه المع تتعيد كؿ دولة مف الدوؿ الحائزة لألسمحة

أية أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة نووية أخرى, بصورة غير مباشرة,  أي مكاف, ال مباشرة وال
تشجيع أو                                                       ً            سيطرة عمى مثؿ تمؾ األسمحة أو األجيزة, وبعدـ القياـ إطالقا  بمساعدة أو أو أية

حة نووية أو أجيزة أسم حفز أية دولة مف الدوؿ غير الحائزة لألسمحة النووية عمى صنع أية
 عمييا بأية طريقة أخرى. متفجرة نووية أخرى أو اقتنائيا أو اكتساب السيطرة

 :المادةَّالثانية 
                ً                       النووية تكوف طرفا  في ىذه المعاىدة بعدـ  تتعيد كؿ دولة مف الدوؿ غير الحائزة لألسمحة

أسمحة نووية أو وال بصورة غير مباشرة, أي نقؿ ألية  قبوليا مف أي ناقؿ كاف, ال مباشرة
أخرى أو ألية سيطرة عمى مثؿ تمؾ األسمحة واألجيزة, وبعدـ صنع أية  أجيزة متفجرة نووية

التماس أو  نووية أو أجيزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائيا بأية طريقة أخرى, وبعدـ أسمحة
 أخرى. تمقي أية مساعدة في صنع أية أسمحة نووية أو أجيزة متفجرة نووية
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 :الثالثةالمادةَّ 
        ً                  تكوف طرفا  في ىذه المعاىدة  تتعيد كؿ دولة مف الدوؿ غير الحائزة لألسمحة النووية -2

التفاوض عميو وعقده مع الوكالة الدولية  بقبوؿ الضمانات المنصوص عمييا في اتفاؽ يجري
 األساسي ونظاـ ضماناتيا, وتكوف الغاية الوحيدة مف ذلؾ                  ً               لمطاقة الذرية وقفا  لنظاـ الوكالة

                                                       ً                الدولة لاللتزامات المترتبة عمييا بموجب ىذه المعاىدة منعا  لتحويؿ استخداـ تنفيذ تمؾ      تحر ي
المتفجرة النووية  الطاقة النووية مف األغراض السممية إلى األسمحة النووية أو األجيزة

                   ً      في ىذه المادة تطبيقا  عمى  األخرى, ويراعي في إجراءات تنفيذ الضمانات المنصوص عمييا
يجري إنتاجيا أو تحضيرىا أو استخداميا  خدمات أو المواد االنشطارية الخاصة سواء أكافال

موجودة خارج ذلؾ المرفؽ, ويراعي تطبيؽ الضمانات  في أي مرفؽ نووي رئيسي أو كانت
جميع الخامات أو المواد االنشطارية الخاصة في جميع  المطموبة في ىذه المادة عمى

 رة داخؿ إقميـ تمؾ الدولة, أو تحت واليتيا أو المباشرة تحت مراقبتياالمباش النشاطات النووية
 في أي مكاف آخر.

  تتعيد كؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ في المعاىدة بعدـ توفير: -3
 أية خامات أو مواد انشطارية خاصة. ( أ 
د الموا إنتاجاستخداـ أو  لتحضير أو                                     ً أية معدات أو مواد معدة أو مييأة خاصة  أو ب(  

لألسمحة النووية لألغراض السممية إال  االنشطارية الخاصة ألية دولة مف الدوؿ غير الحائزة
االنشطارية الخاصة خاضعة لمضمانات المطموبة في ىذه  إذا كانت تمؾ الخامات أو المواد

 المادة.
ىذه التزاـ أحكاـ المادة الرابعة مف  يراعي في تنفيذ الضمانات المطموبة في ىذه المادة -4

أو التقني أو التعاوف الدولي في ميداف  ,االقتصادية المعاىدة وتفادي عرقمة نماء األطراؼ
السممية, بما في ذلؾ التبادؿ الدولي لممواد والمعدات النووية بغية تحضير  النشاطات النووية

الضماف ومبدأ                                                    ً                  استخداـ أو إنتاج المواد النووية لألغراض السممية وفقا  ألحكاـ ىذه المادة أو
 المنصوص عميو في ديباجة المعاىدة.

    ً                        أطرفا  في ىذه المعاىدة, بعقد  تقـو الدوؿ غير الحائزة لألسمحة النووية, والتي تكوف -5
 وتفعؿالستيفاء الشروط المطموبة في ىذه المادة,  اتفاقات مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

لمنظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة                ً  مع دوؿ أخرى وفقا   ذلؾ أما منفردة أو باالشتراؾ
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    ً                 يوما  مف بعد نفاذ ىذه 291التفاوض عمى عقد تمؾ االتفاقات في غضوف  الذرية, ويبدأ
انضماميا بعد فترة  المعاىدة, ويبدأ التفاوض بالنسبة إلى الدوؿ التي تودع وثائؽ تصديقيا أو

نفذ تمؾ االتفاقات في موعد ال وت    ً                                    يوما  في موعد ال يتجاوز تاريخ ذلؾ اإليداع, 291الػ 
 المفاوضات.                      ً                 يتجاوز ثمانية عشر شيرا  مف بعد موعد بدء

 :المادةَّالرابعة
إخاللو بالحقوؽ غير القابمة  يحظر تفسير أي حكـ مف أحكاـ ىذه المعاىدة بما يفيد -2

نتاج واستخداـ  لمتصرؼ التي تممكيا جميع الدوؿ األطراؼ في                                        المعاىدة في إنماء بحث وا 
             ً                                 أي تمييز ووفقا  لممادتيف األولى والثانية مف ىذه  ألغراض السممية دوفلطاقة النووية ال

 المعاىدة.
تبادؿ ممكف لممعدات والمواد  تعيد جميع الدوؿ األطراؼ في ىذه المعاىدة بتيسير أتـت -3

لنووية في األغراض السممية, ويكوف ليا الحؽ ا والمعمومات العممية والتقنية الستخداـ الطاقة
وتراعي كذلؾ الدوؿ األطراؼ في المعاىدة والقادرة عمى ذلؾ,  في االشتراؾ في ذلؾ التبادؿ,

 , منفردة أو باالشتراؾ مع دوؿ أخرى أو منظمات دولية في زيادة تطويراإلسياـ التعاوف في
لألسمحة النووية  في أقاليـ الدوؿ الحائزة تطبيقات الطاقة النووية لألغراض السممية, والسيما

الحقة لحاجات المناطؽ النامية في  المراعاة إيالء               ً                      التي تكوف أطرافا  في ىذه المعاىدة, مع 
 العالـ.

 :َّالمادةَّالخامسة
المعاىدة باتخاذ التدابير المناسبة لتأميف تزويد  تتعيد كؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ في ىذه

                        ً                                     النووية والتي تكوف أطرافا  في ىذه المعاىدة بالفوائد التي يمكف  سمحةالدوؿ غير الحائزة لأل
ألحكاـ                                                                      ً أية تطبيقات سممية لمتفجيرات النووية, وذلؾ عمى أساس عدـ التمييز ووفقا   جنييا مف

الدولية المناسبة,  ىذه المعاىدة وفي ظؿ المراقبة الدولية المناسبة وعف طريؽ اإلجراءات
المتفجرة المستعممة إال أقؿ نفقة ممكنة  مؾ الدوؿ األطراؼ عف األجيزةولتأميف عدـ تحميؿ ت

مف مصاريؼ البحث واالستحداث. ويكوف لمدوؿ غير  وعدـ تضميف تمؾ النفقة أية مصاريؼ
                ً                                         والتي تكوف أطرافا  في ىذه المعاىدة إمكانية الحصوؿ عمى تمؾ  الحائزة لألسمحة النووية

 ف طريؽ ىيئة دولية مختصةع االتفاقات الدولية الخاصةواحد أو أكثر مف  الفوائد, بموجب
إجراء المفاوضات بشأف  ر فييا التمثيؿ الكافي لمدوؿ غير الحائرة لألسمحة النووية. ويبدأفتو ي



155 

 

   ً                           أيضا  لمدوؿ غير الحائزة لألسمحة  ىذا الموضوع بعد نفاذ المعاىدة بأقرب وقت ممكف, ويجوز
المعاىدة أف تحصؿ عمى تمؾ الوائد, أف رغبت في ذلؾ,                          ً        النووية والتي تكوف أطرافا  في ىذه

 بموجب اتفاقات ثنائية.
 :َّالمادةَّالسادسة

بمواصمة إجراء المفاوضات بحسف نية عمى  تتعيد كؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ في المعاىدة 
التسمح النووي في موعد قريب وبنزع السالح النووي,  التدابير الفعالة المتعمقة بوقؼ سباؽ

 السالح الكامؿ في ظؿ مراقبة دولية شديدة فعالة. ى معاىدة بشأف نزاعوعم
 :َّالمادةَّالسابعة

مجموعة مف الدوؿ في عقد معاىدات إقميمية  ال تتضمف ىذه المعاىدة أي حكـ يخؿ بحؽ أية
  .          ً            نووية إطالقا  في منطقتيا تستيدؼ تأميف عدـ وجود أية أسمحة

 :َّالمادةَّالثامنة
اقتراح إدخاؿ أية تعديالت عمييا,  مف الدوؿ األطراؼ في المعاىدةيجوز ألية دولة  -2

جميع الدوؿ  إنياءه إلىالوديعة التي تتولى  نص أي تعديؿ مقترح إلى الحكومات وسيقدـ
الوديعة بعدئذ, إذا طمب إلييا ذلؾ ثمث الدوؿ  اتالحكوم األطراؼ في المعاىدة, وتقـو

ر لمنظر في ذلؾ التعديؿ تدعو إليو جميع الدوؿ أو أكثر بعقد مؤتم األطراؼ في المعاىدة
 المعاىدة. األطراؼ في

أصوات جميع الدوؿ األطراؼ  تعديؿ في ىذه المعاىدة أف تقره أغمبية يقتضي إقرار أي -3
                               ً     لألسمحة النووية والتي تكوف أطرافا  في  في المعاىدة, بما فييا أصوات جميع الدوؿ الحائزة

التعديؿ, أعضاء في المجمس  إنياءاألخرى التي تكوف, عند  راؼالمعاىدة, وجميع الدوؿ األط
األطراؼ  الدولية لمطاقة الذرية, وينفذ التعديؿ بالنسبة إلى كؿ دولة مف الدوؿ التنفيذي لموكالة

األطراؼ, بما فييا  إيداع وثائؽ تصديؽ أغمبية جميع الدوؿبتودع وثيقة تصديقيا عميو, 
          ً                    تكوف أطرافا  في المعاىدة وجميع  زة لألسمحة النووية والتيوثائؽ تصديؽ جميع الدوؿ الحائ

التعديؿ, أعضاء في المجمس التنفيذي  إنياء الدوؿ األطراؼ األخرى التي تكوف في تاريخ
وينفذ التعديؿ بعد ذلؾ بالنسبة إلى أية دولة طرؼ أخرى لدى  لموكالة الدولية لمطاقة الذرية,

 يقيا عميو.الطرؼ لوثيقة تصد إيداع ىذه الدولة
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ي جنيؼ فنفاذىا, مؤتمر  يعقد لمدوؿ األطراؼ في المعاىدة بعد خمس سنوات مف -4
يجري تحقيؽ أىداؼ الديباجة وأعماؿ  و                                                 بسويسرا الستعراض سير المعاىدة بغية التأكيد مف أن  

كؿ منيا خمس سنوات, باقتراح يقدـ لذلؾ مف  أحكاـ المعاىدة, ويجوز بعد ذلؾ عمى فترات
المعاىدة إلى الحكومات الوديعة, تأميف عقد مؤتمرات لنفس غرض  الدوؿ األطراؼ فيأغمبية 

 المعاىدة. استعراض سير
 :َّالمادةَّالتاسعة

االنضماـ إلييا في أي وقت ألية دولة  تعرض ىذه المعاىدة لتوقيع جميع الدوؿ, ويجوز -2
 مف ىذه المادة. ( 4                        ً           لـ توقعيا قبؿ نفاذىا وفقا  لمفقرة ) 

وثائؽ التصديؽ ووثائؽ  ع ىذه المعاىدة لتصديؽ الدوؿ الموقعة ليا وتودعتخض -3
السوفياتية, والمممكة المتحدة لبريطانيا  االنضماـ لدى حكومات اتخاذ الجميوريات االشتراكية

يرلنداالعظمى  والواليات المتحدة األمريكية المعينة بحكـ ىذه المعاىدة باعتبارىا  الشمالية          وا 
 يعة.الود الحكومات

المعينة حكوماتيا بحكـ ىذه المعاىدة  تنفيذ ىذه المعاىدة لدى إيداع وثائؽ تصديؽ الدوؿ -4
دولة أخرى مف الدوؿ الموقعة ليذه المعاىدة, ويقصد في  باعتبارىا الحكومات الوديعة وأربعيف

ي أو الدولة الحائزة لألسمحة النووية دولة صنعت أو فجرت أي سالح نوو  ىذه المعاىدة بتعبير
 .2:78كانوف الثاني / يناير  2متجر نووي آخر قبؿ  أي جياز

أودعت وثائؽ تصديقيا عمييا أو  تنفذ ىذه المعاىدة, بالنسبة إلى الدوؿ التي تكوف قد -5
ً          انضماميا إلييا بعد نفاذىا ابتداء  مف تاريخ  إيداع تمؾ الدوؿ لوثائؽ تصديقيا أو انضماميا.                                

ليذه المعاىدة, أو  الدوؿ الموقعة عمى وجو السرعة إلى جميعتنتيي الحكومات الوديعة,  -6
إلييا المصدقة عمييا, تاريخ كؿ توقيع وتاريخ إيداع كؿ وثيقة تصديؽ عمييا, أو انضماـ 

  أو أية إعالنات أخرى. وتاريخ وردود أية طمبات لعقد أي مؤتمر,وتاريخ نفاذىا, 
( مف ميثاؽ األمـ  213   ً           وفقا  لممادة )  تقـو الحكومات الوديعة بتسجيؿ ىذه المعاىدة -7

 المتحدة.
 :َّالمادةَّالعاشرة

لسيادتيا القومية حؽ االنسحاب مف  يكوف لكؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ ممارسة منيا -2
ذات صمة بموضوع المعاىدة قد أضرت بمصالحيا  استثنائية         ً ة أحداثا      ثم                        المعاىدة إذ قررت أف  
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عالف ذلؾ االنسحاب, قبؿ ثالثة أشير مف حصولو, إلى جميع إ القومية العميا, ويجب عمييا
لى مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة الدوؿ األخرى  ويجب أف يضـ ,                                                      األطراؼ في المعاىدة وا 

 العميا. ىذا اإلعالف بيانا باألحداث االستثنائية التي ترى أنيا أضرت بمصالحيا
لتقرير استمرار نفاذ المعاىدة إلى  ؤتمريعقد بعد خمس وعشريف سنة مف نفاذ المعاىدة م -3

إضافية محددة جديدة, ويكوف اتخاذ ىذا القرار  أجؿ غير مسمى أو تمديدىا لفترة أو فترات
 المعاىدة. بأغمبية الدوؿ األطراؼ في

 المادةَّالحاديةَّعشر
اإلنجميزية والروسية والفرنسية  حررت ىذه المعاىدة بخمس لغات رسمية متساوية ىي

الحكومات الوديعة, بإرساؿ صورة مصدقة عنيا  والصينية وتودع في محفوظات نيةواإلسبا
 المنضمة إلييا. إلى حكومات الدوؿ الموقعة ليا أو

 لما تقدـ, قاـ الموقعوف أدناه, المفوضوف حسب األصوؿ, بتوقيع ىذه المعاىدة.        ً وأثباتا  
 3............. بتاريخ نسخ في  مف ..........حررت 

 

                                                 
 .2:79تموز/ يوليو  2جرى توقيع المعاىدة في لندف وموسكو وواشنطف في  -3
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األسلحة  نتشارنات املعقود مبوجب معاهدة عدم ااتفاق الضماحملة شاملة عن تنفوذ 

 ا, واألحكام ذات الصلة املنصوص علوه8691النوووة لعام 

يف قرارات جملس األمن يف إوران 
8

0 

 
 , وتسعة مواقع    ً       ً مرفقا  نوويا   61اص بيا لموكالة الخأعمنت إيران في إطار اتفاق الضمانات 

 النووية, وىي كاآلتي:                         ً                 خارج المرافق حيث يجري عادة  استخدام المواد 
فييا يا خاضعة التفاق الضمانات المعقود معيا والتي تواصل                              المرافق التي أعمنت إيران أن   .6

 0الوكالة التحقق من عدم تحريف المواد النووية المعمن عنيا
 طهران:

 0مفاعل طيران البحثي -
 0( mixالموليبدينوم واليود والزينون المشعة ) المرفق مرفق إنتاج نظائر  -
 ( JHLبن حيان المتعددة األغراض )مختبرات جابر  -

 أصفهان:
 0المفاعل المصدري النيوتروني المصغر -
 0مفاعل الماء الخفيف دون الحرجي -
 0مفاعل الماء الثقيل ذو القدرة الصفرية -
 0مختبر صنع الوقود -
 0مرفق تحويل اليورانيوم -
 0إنتاج الوقود محطة -
 :نزطن
 0الوقود لتخصيبمحطة  -
 0الوقود تخصيبة ليبيالمحطة التجر  -

 :فوردو
 0الوقود لتخصيبمحطة فوردو  -

                                                 
1

 .55/5/5111, تاريخ GOV/2011/7الوثيقة   - 
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 :آراك
 0(IR – 40مفاعل البحوث النووية اإليراني ) -

 :كاراج
 0مرفق كاراج لخزن النفايات -

 : بوشهر
 0محطة بوشير لمقوى النووية -

 : نيدارخو 
 0ميغاواط  010محطة القوى النووية بقدرة  -
 األماكن الواقعة خارج المرافق: .2
تسعة أماكن واقعة خارج المرافق حيث يتم إعادة استخدام مواد نووية ) جميعيا قائمة داخل  -

 0مستشفيات (
الوكالة  , كما أشير إلييا في تقريرييا إيران عن الوفاء بالتزاماتياالمجاالت التي تتخمف ف .0

وفي  4066أيار/مايو  42( الصادر بتاريخ GOV/2011/7الدولية لمطاقة الذرية ) 
 0الوكالة قارير السابقة الصادرة عنالت
  كاآلتي بالتخصيبلم تعمق إيران أنشطتيا المتعمقة: 
الستخدامو كمادة تمقيم إنتاج سادس فموريد اليورانيوم في مرفق تحويل اليورانيوم  -

 0لمتخصيب
 0واختبارىا, وتجميع الطاردات المركزية المركزيةتصنيع مكونات الطاردات  -
 0بالتخصيباضطالع بأعمال بحث وتطوير مرتبطة  -
نتاج يورانيومتنفيذ عمميات وأ - بنسبة تصل إلى منخفض التخصيب مخصب                             عمال تركيب وا 

 0الوقود  تخصيبفي محطة  405 -% من اليورانيوم  0,5
%  40بنسبة تصل إلىب مخص منخفض التخصيب تركيب يورانيومتنفيذ عمميات وأعمال  -

 0الوقود تخصيب في محطة  405 -من اليورانيوم 
 0الوقود  لتخصيبفي محطة فوردو تنفيذ أعمال التشييد  -
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  ال تقدم إيران أي معمومات داعمة بشأن التسمسل الزمني لعمميتي تصميم محطة فوردو
 0, وكذلك بشأن الغرض األصمي منياالوقود وتشييدىا لتخصيب

  آلتيإيران العمل عمى المشاريع المرتبطة بالماء الثقيل كا لم تعمق: 
 .IR-40مواصمة تشييد المفاعل  -
 0إنتاج الماء الثقيل في محطة إنتاج الماء الثقيل -
التحضير ألنشطة التحويل من أجل إنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم الطبيعي لصنع وقود  -

 .IR-40المفاعل 
 .IR-40عة وقود وقضبان وقود أقراص وقود لممفاعل            تصنيع مجم   -
طة بالماء الثقيل مشاريعيا المرتبالعمل عمى لم تسمح إيران لموكالة بالتحقق من تعميق   .2

 :اآلتيخالل  من
 0عدم السماح لموكالة بأخذ عينات من الماء الثقيل المخزون في مرفق تحويل اليورانيوم -
 0مصنع إنتاج الماء الثقيل عدم إتاحة معاينة -
 بعاد ال تتعاون إيران مع الوكالة بخصوص القضايا العالقة التي تثير الشواغل بشأن األ

 :ياالعسكرية المحتممة لبرنامج
ذات تيح إيران إمكانية الوصول إلى المواقع أو المعدات أو األشخاص أو الوثائق تال  -

إيران لم تجب عمى المسائل                  النووي, كما أن   يامة لبرنامجالصمة باألبعاد العسكرية المحتم
 0العديدة التي أثارتيا الوكالة معيا بخصوص شراء مفردات مرتبطة بالميدان النووي

                                                                                  ال تتعاون إيران مع الوكالة بشكل موضوعي حول القضايا المتعمقة بالمزاعم القائمة بأن   -
إيران تطور شحنة متفجرة نووية لبرنامجيا الخاص بالصواريخ, وتشير ىذه القضايا إلى 

 فيما يخص جممة أمور منيا ما يمي:أنشطة يتم االضطالع بيا في إيران 
  0توليد النيوترونات والعمميات التشخيصية المرتبطة بو 
 0تحويل اليورانيوم وعموم المعادن 
 واد الشديدة االنفجار واختبارىاتصنيع الم. 
  ة عمى تطبيقات تستمزم يدراسات بشأن جياز سمك قنطرة تفجير, وال سيما تمك المنطو

 0درجة عالية من التزامن
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  ة عمى يدراسات بشأن بدء التفجير المتعدد النقاط والتفجير نصف الكروي المنطو
 0خدم فييا الكثير من أجيزة القياساختبارات يست

 سافات بعيدة وربما ييزات اإلطالق العالي الفمطية الختبار المتفجرات من ممعدات وتج
 0تحت سطح األرض

  يقدر أن تكون لشحنة متفجرة جديدة أنشطة إعادة تصميم المركبات الصاروخية العائدة
 0ذات طابع نووي

  يما ف 6 – 0                                             ً                          ال توفر إيران المعمومات التصميمية المطموبة وفقا  لمصيغة المعدلة من البند
 يتعمق بما يمي :

  المفاعلIR-40. 
  0الجديدة المعمنة  التخصيبمرافق 
 0يد المعمن الشبيو بمفاعل طيران البحثي دالمفاعل الج 
   0ال تنفذ إيران بروتوكوليا اإلضافي 
 



268 
 

nuclear file entered a new turn and the major countries viewed with 

suspicion and doubt to the Iran's nuclear activities.    

The IAEA increased its control over those activities and impose the 

Iranian nuclear file itself as one of the hot topics on the international 

scene, and its temperature increases and cool according to the rhythm 

of cooperation shown by Tehran with international demands.  

The subsequent events has contributed in deepening the doubts of the 

Western countries and then the United States and its Allies declared 

that Iran's nuclear program is only a cover for a military nuclear 

program aimed to producing a nuclear bomb, while the International 

Energy Agency (IAEA) indicated in its reports issued on 25,02,2011- 

24.05.2011- 2,09,2011 that it had received a new information 

indicating that Iran is secretly seeking to develop a missile with 

nuclear head. 

The Security Council has imposed - until now - four packages of 

international sanctions against Iran, as well as individual sanctions 

imposed by the European Union and the United States and the 

inspectors of IAEA made more than 3000 days of work inspection in 

Iran without being able to confirm the existence of military nuclear 

program in Iran. Also the international efforts didn't succeed including 

negotiations between Iran and the European trio and the group six 

(5+1) to persuade Iran to abandon of its activities relating to uranium 

enrichment and ownership of the complete nuclear fuel cycle. 
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Summary of Thesis 

This thesis has treated an important legal case on the international 

scene, which emerged with the following: 

- Identifying the problematic of use of nuclear energy and the 

possibility of its development to manufacture a nuclear weapons. 

- The International efforts to limit its peaceful use. 

- International guarantees that encourage non-nuclear-weapon States 

not to seek to acquire these weapons and its development. 

- Exploring the future of these guarantees and efforts and drop these 

problems on the Iranian nuclear file in a depth legal and scientific 

way, without discrimination or bias in advance. 

- Show the political, security and economic motives which move this 

file and read its repercussions on the Middle East in general and on 

the Arab region in particular. 

- The position of international and regional powers of this file and the 

most proposed scenarios to settlement it, and the efforts made by the 

International Atomic Energy Agency (IAEA) through its Technical 

Management of the Iranian nuclear crisis and the extent of its effect 

to the international pressure by doing so.  

This file has been under normal control by the International Atomic 

Energy Agency (IAEA) until one of the Iranian senior dissident has 

discovered in August of 2002 about the existence of two nuclear 

secret sites does not known by the IAEA. Since that time the Iranian 
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ناشرون،  -عمومار العربية لم، نشر وتوزيع الدحمد أبو ىدبةأترجمة  الدراسات الفمسطينية،
 .2005مكتبة مدبولي، 

نياية الطريق مجيول أمام  –مراجعة مؤتمر حظر أسمحة الدمار الشامل أميمي لنداو،  .15
بحث منشور ضمن  كتاب " إسرائيل والمشروع  ،عدم االنتشار أسمحة الدمار الشامل

 مسطينية،إعداد مركز الدراسات الف ،النووي اإليراني " تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيميين
 ،2005ناشرون، مكتبة مدبولي،  -، الدار العربية لمعمومحمد أبو ىدبةأترجمة 

       ، من كتابمواجية طموحات إيران النووية : بناء تحالف سياسي عالميإميمي لنداو،  .16
إعداد مركز " إسرائيل والمشروع النووي اإليراني" تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيميين، 

ناشرون، مكتبة  -الدار العربية لمعموم، حمد أبو ىدبةأترجمة  نية،الدراسات الفمسطي
 ،2005مدبولي، 

، فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام األسمحة النوويةأيريك دافيد،  .17
 -/، كانون الثاني/يناير 53مقالة منشورة في المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد /

 .1997شباط/فبراير 
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التيديد باألسمحة النووية أو دو، أيف سان .18

    (، كانون 53، مقالة منشورة في المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد )استخداميا
 . 1997شباط / فبراير  -الثاني/ يناير

 الحقوق، مجمة ،البيئي الدولي القانون تطوير في الدولية المنظمات دور العوضي، بدرية .19
 .1985 يوليو، التاسعة، السنة الثاني، العدد الكويت،

ردود األفعال الدولية ووجية النظر التركية منيا، االتفاق الثالثي برىان كور أوغمو،  .22
، دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع بخصوص الممف النووي اإليراني

                                             الي:مركز الجزيرة لمدراسات، متوفرة عمى الرابط الت

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/425CEE19-A5DF-49EF-927F-

050E0375B379.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/425CEE19-A5DF-49EF-927F-050E0375B379.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/425CEE19-A5DF-49EF-927F-050E0375B379.htm
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يرانأبعاد التعاون العسكري بشير عبد الفتاح،  .21 ، مركز األىرام لمبحوث                  بين روسيا وا 
 .2001، نيسان/أبريل  9والدراسات االستراتيجية، مجمة مختارات إيرانية، العدد 

الدفع بعدم وجود قانون يحكم األسمحة النووية، محكمة تيموثي ل . ىـ . ماك كورماك ،  .22
مقالة منشورة في  العدل الدولية تتجنب تطبيق المبادئ العامة لمقانون الدولي اإلنساني،

شباط/فبراير  -، كانون الثاني/يناير53المجمة الدولية لمصميب األحمر الدولي، العدد 
1997. 

البرنامج النووي اإليراني بعد االنتخابات الرئاسية اإليرانية عام جورج بيركوفيتش،  .23
ركز ، بحث منشور ضمن كتاب " البرنامج النووي اإليراني، الوقائع والتداعيات " م4114
 .2007، أبو ظبي، الطبعة األولى ت لمدراسات والبحوث االستراتيجيةاإلمارا

مكانية تطوير أسمحة نوويةجون سيمبسون،  .24 ، بحث منشور                                                     القدرات النووية اإليرانية وا 
ضمن كتاب " البرنامج النووي اإليراني الوقائع والتداعيات " مركز اإلمارات لمدراسات 

 .2007 ،أبو ظبي،  1طوالبحوث االستراتيجية ، 
  تقويم أول –فتوى محكمة العدل الدولية في " قضية األسمحة النووية " جون ىـ .ماكتيل،  .25

 -، كانون الثاني/يناير53مقالة منشورة في المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد 
 . 1997شباط/فبراير 

تعاون لدول الخميج البرنامج النووي اإليراني وتأثيره في أمن دول مجمس الجيمس نويز،  .26
" مركز ي اإليراني ، الوقائع والتداعيات، بحث منشور ضمن كتاب " البرنامج النوو العربية

 .2007أبو ظبي،  ،اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، الطبعة األولى
، تشرين 63مجمة مختارات إيرانية، العدد  ؟الممف النووي اإليراني: إلى أينحسام سويمم،  .27

 .2005ل/أكتوبر األو 
، مجمة الحرس االستراتيجية األمريكية تجاه روسيا والصين بشأن إيرانحسام سويمم،  .28

 .1/12/2006(، تاريخ 296الوطني، العدد )
، دراسة حول الممف النووي اإليراني النووي اإليراني والتحديات الكبرىحسن راضي،  .29

وقع شبكة البصرة اإللكتروني وتداعياتو، دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت من خالل م
 . 1/8/2006بتاريخ 

 العدد العراقية، االتحاد صحيفة في منشور بحث ،متغير عالم في السياسة شبر، حكمت .30
 .23/6/2006بتاريخ  1206
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، مجمة حممة عالمية واسعة لمواجية أخطار السالح النووي اإلسرائيمي ، خالد رستم .31
 .1/1/2007، تاريخ 297الحرس الوطني، العدد 

عدم انتشار األسمحة النووية، المسار والمستقبل في  معاىدة، خميل إسماعيل الحديثي .32
مركز دراسات الوحدة  ،، بيروتمجمة المستقبل العربي ،ضوء المؤتمر االستعراضي الرابع

 . 1993سنة  75العربية، العدد 
حظر الشامل الواليات المتحدة األمريكية وعدم التصديق عمى معاىدة الخضر الدىراوي،  .33

 . 1/12/2006، تاريخ  87، العدد ، مجمة الممك خالد العسكريةلمتجارب النووية 
، مجمة الوحدة اإلسالمية، تركيا والنووي اإليراني: جدل الدور والمصالحخورشيد دلي،  .34

 . 2011، شباط /فبراير  110السنة العاشرة العدد 
، بحث مير المنشآت النووية اإليرانيةىل سالح الجو اإلسرائيمي مييأ لتد، أفراتي دانيال .35

تأليف مجموعة مؤلفين  كتاب " إسرائيل والمشروع النووي اإليراني" منشور ضمن
 -، الدار العربية لمعمومترجمة احمد أبو ىدبة إعداد مركز الدراسات الفمسطينية، ،إسرائيميين

 ،2005ناشرون، مكتبة مدبولي، 
،مجمة  لتطورات اإلقميمية الجديدة في الخميجالدبموماسية اإليرانية وا، رضا سيمبر .36

 212 -211إطالعات سياسي اقتصادي )األخبار السياسية االقتصادية (، العدد 
 . 21/9/2005تموز/يوليو ،  –حزيران/يونيو 

مالحظات حول القراءة الثانية لمشروع لجنة القانون الدولي حول  زىير الحسني، .73
، بحث منشور في المجمة المصرية لمقانون روعةمسؤولية الدول عن أعماليا غير المش

 .2002الدولي، المجمد الثامن والخمسون، 
، مجمة السياسة السياسة الخارجية اإليرانية في عيد نجاد : حدود التغييرسامح راشد،  .38

، تشرين 162مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، العدد  الدولية، مؤسسة األىرام،
 .2005األول/أكتوبر 

، مركز األىرام  الممف النووي اإليراني متغير جديد في معادلة أمن الخميجسامح ىمام ،  .39
 . 2006لمدراسات السياسية واالستراتيجية، مجمة مختارات إيرانية، عدد تموز/يوليو 

، دراسة منشورة في مجمة الحرس النظام الدولي لمضمانات النوويةسامية محمد عزت،  .40
 .1/12/2003يخ ، تار 258الوطني، العدد 
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مجمة الممك خالد العسكرية، ، الخميج في مواجية التحدياتسعيد بن ناصر المرشان،  .41
 .1/12/2006تاريخ  (87) العدد

ىرام لمدراسات ، مركز األكيف سيتعامل العرب مع إيران النووية، سمير زكي البسيوني .42
 . 2006لعام  71مجمة مختارات إيرانية، العدد ، االستراتيجية

...؟!، مركز األىرام ىل بدأت روسيا في التخمي عن إيرانشعبان مبروك، شريف  .43
 .2007أيار/مايو   82، مجمة مختارات إيرانية، العدد راسات االستراتيجيةلمد

كيف ىي المعبة مع اإليرانيين؟ وماذا يريد الروس؟ ولماذا األمريكيون شموئيل رونزر،  .44
إسرائيل والمشروع  ؟ من كتاب"اإليرانية مؤيدون إلى ىذا الحد في التعاطي مع المشكمة

 إعداد مركز الدراسات الفمسطينية،النووي اإليراني" تأليف مجموعة مؤلفين إسرائيميين، 
 ،2005ناشرون، مكتبة مدبولي،  -ار العربية لمعمومالد، حمد أبو ىدبةأترجمة 

، مجمة وليةانتشار األسمحة الذرية والنووية في ظل العقوبات الدشوقي محمد بدران،  .45
 .1/3/2007، تاريخ 299الحرس الوطني، العدد 

، مجمة معمومات،                                 ً               البرنامج النووي اإليراني ليس خداعا  من أجل التسمحطالل عتريسي،  .46
 .2007العدد التاسع والثالثون، المركز العربي لممعمومات، شباط/فبراير 

مجمة الوكالة الدولية  ،عالم خال من األسمحة النووية الطريق الطويل إلى  طارق رءوف،  .47
 .2007، أيمول/سبتمبر 49/1لمطاقة الذرية، العدد 

، دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت من  متطمبات دولة القانونطارق عمي الصالح ،  .48
، عنوان الموقع عمى 2011خالل موقع مركز أضواء لمبحوث والدراسات االستراتيجية، 

  .www.adhwaa.orgالشبكة الدولية 
، ممف  NPT-4114موقع الشرق األوسط في مؤتمر مراجعة حمد أحمد، عادل م .49

 . 2005/مايو ، أيار 125، العدد  2005شر لعام األىرام االستراتيجي، المجمد الحادي ع
"، ومحطات القوى النووية" التطورات واالتجاىات المستقبمية مصرعادل محمد أحمد،  .50

مركز األىرام لمدراسات االستراتيجية، السنة ،  2006، لعام 16كراسات استراتيجية، المجمد 
  .2006، شباط /فبراير160السادسة عشرة، العدد 

مقدم إلى  فكرة السيادة في القانون الدولي العامعبد الرحمن محمد السوكني، بحث بعنوان  .51
 .2008ليبيا،  –أكاديمية الدراسات العميا في طرابمس 
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، مجمة خالد النتشار األسمحة النوويةالتصدي عبد الرحمن محمد عثمان مميباري،  .52
 ، ممحق العدد . 1/12/2003تاريخ  75العدد  ،العسكرية

قانون لتنظيم استخدام  وطنينحو قانون  بحث بعنوان ي،الياد عبدالعزيز مخيمر عبد .53
لكمية  عشر الثانيالمؤتمر العممي السنوي مقدم إلى  ،األغراض السميمة فيالطاقة النووية 
    :، انظر الرابط التالي2008بريل أ 3 – 2الفترة من  في المنصورة الحقوق  جامعة

http:/www.flaw.net/archive/index.php?f95.html&s=4564f98dd6c0ee8036f

6b3419c99c671 
 

، مقالة منشورة عمى السالح النووي اإليراني خطر عمى العربعبد الكريم أبو النصر،  .54
  .27/2/2010النيار المبنانية، بتاريخ شبكة اإلنترنت من خالل موقع صحيفة 

العدد ، مجمة مختارات إيرانية، العالم العربي بين إيران والواليات المتحدةعبد اهلل األشعل،  .88
 .2007آذار/مارس  ،80

، دراسة منشورة عمى شبكة استراتيجية إسرائيل إزاء إيران وحزب اهللعدنان أبو عامر،  .86
 .27/01/2010رة لمدراسات بتاريخ اإلنترنت من خالل موقع مركز الجزي

، مجمة آراء حول  اإليرانية والممف النووي -العالقات الصينية  ،عمي حسين باكير .57
 .2006، تموز 22الخميج، مركز الخميج لألبحاث )اإلمارات( العدد 

     ، مجمة آراء حول  راتيجيةخميجية است -                 نحو عالقات تركي ة عمي حسين باكير ،  .58
 .  2008الخميج/ مركز الخميج لألبحاث )اإلمارات( ، عدد تشرين أول/أكتوبر 

، دراسة منشورة عمى شبكة  4105 – 4101االستراتيجية األمريكية عمي حسين باكير،  .55
 اإلنترنت من خالل موقع مركز دراسات االستقالل ، متوفرة عمى الرابط التالي :

http://www.istqlal-cnt.com/?p=532 
، دراسة منشورة عمى                                           الحسابات التركي ة في الممف النووي اإليرانيعمي حسين باكير،  .60

 .  19/5/2010شبكة اإلنترنت من خالل موقع قاوم بتاريخ 
محددات السياسة الخارجية التركية الجديدة : المدخل لفيم الدور عمي حسين باكير،  .61

، 71مركز الخميج لألبحاث )اإلمارات(، العدد  راء حول الخميج، مجمة آالتركي في المنطقة
 .2010آب/أغسطس  

، الصادر عن مؤسسة "" إيران رؤية من منظور روسيعمي حسين باكير، قراءة في تقرير  .62
تحت عنوان " إيران: رؤية من موسكو" ،  2010كارنيجي لمسالم في تشرين األول/أكتوبر 

 . 16/12/2010خ مركز الجزيرة لمدراسات ، بتاري

http://alibakeer.maktoobblog.com/85390/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84/
http://alibakeer.maktoobblog.com/85390/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84/
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، 75رية، العدد ، مجمة الممك خالد العسكاألزمة النووية اإليرانيةعمي المميجي عمي،  .63
 .  1/12/2003دراسة منشورة بتاريخ 

، ظروف التصعيد وسيناريوىات المستقبل، الممف النووي اإليرانيعمي المميجي عمي،  .64
 . 1/12/2005مجمة خالد العسكرية، تقرير منشور بتاريخ 

  87، مجمة كمية الممك خالد العسكرية ، العدد  الممف النووي اإليراني، المميجي عمي عمي .65
 . 1/12/2006تاريخ 

الممك خالد ، مجمة الممف النووي اإليراني عمى طريق المواجيةعمي المميجي عمي،  .66
 .1/3/2007، تاريخ (88العسكرية، العدد )

، مجمة العقوبات وممارسة الضغوطات، تشديد الممف النووي اإليرانيعمي المميجي عمي،  .67
 .1/6/2007خالد العسكرية، تقرير منشور عمى موقع المجمة اإللكتروني بتاريخ 

تيديد حقيقي أم حجة أميركية ) الممف النووي  –انتشار السالح النووي غادة حب اهلل،  .68
 . 2007شباط/فبراير  39سمسمة معمومات ، العدد  ،المركز العربي لممعمومات اإليراني( 

، استراتيجية األمن القومي األمريكي: دبموماسية متعددة األطراف، سينغازي فيصل ح .69
بية ، دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع الجأكاديمية الدراسات العميا

 . 26/6/2010، بتاريخ الوطنية والقومية واإلسالمية
، ترجمة أحمد عبد العميم، خربضوابط تحكم خوض الفريتس كالسيوفن، ليزابيث تسغفمد،  .70

 .2004،المجنة الدولية لمصميب األحمر
، دراسة منشورة موقف روسيا من إيران في ظل النيج األميركي الجديد، فيتالي ناؤمكين .78

 . 14/10/2009، بتاريخ خالل موقع مركز الجزيرة لمدراساتعمى شبكة اإلنترنت من 
ة بشأن األسمحة النووية واإلسيام في فتوى محكمة العدل الدوليكريستوفر غرينوود،  .78

، 53، مقالة منشورة في المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد القانون الدولي اإلنساني
 .1997شباط/فبراير  -كانون الثاني/يناير

القانون الدولي اإلنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن بيك،  –لويز دوسوالد .33
، مقالة منشورة في المجمة الدولية ووية أو استخداميامشروعية التيديد باألسمحة الن
  .1997شباط/فبراير  -كانون الثاني/يناير  53لمصميب األحمر الدولي  العدد 
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مجمة البيان عدد  لنووي اإليرانيقراءة في تداعيات الممف ا :مازن أبو بكر عبد اهلل باحميد .78
:  ، متاح عمى الرابط ىـ1428شير ربيع اآلخر 

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang 
بشأن مشروعية استخدام األسمحة النووية، فتوى محكمة العدل الدولية مانفريد مور،   .78

، مقالة منشورة في المجمة الدولية بعض األفكار المطروحة حول نقاط قوة وضعف الفتوى
 .1997شباط/فبراير -، كانون الثاني/يناير 53لمصميب األحمر، العدد 

 ، ) مجمة تصدر عن المركز العربي لممعمومات بالتعاون مع جريدة السفيرمجمة معمومات .76
 .2007شباط/ فبراير  ،39العدد  ،المبنانية( بيروت

، ، مجمة خالد العسكريةبرنامج النووي اإليرانيسيناريو استيداف ال، محمد جمال مظموم .77
 .1/6/2009تاريخ  ،97العدد 

، مركز األىرام لمدراسات االستراتيجية، إيران والمقاطعة الدوليةمحمد السعيد عبد المؤمن،  .78
 .2007، شباط / فبراير 79ية ، العدد مجمة مختارات إيران

: مضامين الممف النووي اإليراني الموقف العربي من أزمةمحمد عباس ناجي،  .79
 . 2005، تشرين األول/أكتوبر  63، مجمة مختارات إيرانية ، العدد واحتماالت

 مركزأداء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ظل ) إدارة البرادعي (، محمد عبد السالم،  .88
األىرام لمدراسات السياسية واالستراتيجية، ممف األىرام االستراتيجي، المجمد التاسع، العدد 

 .2003، تشرين الثاني/نوفمبر 107
، الموجة القادمة : انتشار البرامج النووية السممية في الشرق األوسط، محمد عبد السالم .88

 . 2006، شباط / فبراير134، العدد 2006ممف األىرام االستراتيجي، المجمد الثاني عشر 
، تحميالت عربية الضغوط المكتومة عمى مفاعل بوشير اإليرانيمحمد عبد السالم،  .88

ودولية، دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع مركز األىرام لمدراسات 
  . 31/3/2007االستراتيجية اإللكتروني، بتاريخ 

http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang=
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang=
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Author&id=1197&lang
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اد األوروبي والواليات المتحدة حيال مواقف االتح ،، مصطفى قاسميمحمد عمي صبري .83
 –، آب/أغسطس 226و 225إيرانية، العددان  مجمة مختارات ،الممف النووي اإليراني

 .2006أيمول/سبتمبر 
      ؟! مجمة معمومات  في مواجية خطر جديد: حقبة من الفوضى النوويةمحمود أحمد،  .84

       جريدة السفير المبنانية (، ) مجمة تصدر عن المركز العربي لممعمومات بالتعاون مع 
 .2007، شباط/ فبراير 39، العدد ومات/ الممف النووي اإليراني /، المركز العربي لممعم

، مجمة السياسة الدولية، آفاق استخدام الطاقة النووية في المنطقة العربيةمحمود بركات،  .85
 .2007نيسان/أبريل  168، العدد  42المجمد 

توقيع إيران عمى البروتوكول اإلضافي لن ينيي أزمة ت االستراتيجية، مركز الخميج لمدراسا .86
صحيفة أخبار  ، دراسة من إعداد مركز الخميج لمدراسات االستراتيجية،الممف النووي
 . 22/10/2003الخميج، بتاريخ 

الممف النووي اإليراني في رأس اىتمامات إسرائيل، الوقائع المشيد اإلسرائيمي،  .87
ث منشور ضمن كتاب" إسرائيل والمشروع النووي اإليراني " تأليف مجموعة ، بحوالتداعيات

ار العربية ، الدترجمة احمد أبو ىدبة إعداد مركز الدراسات الفمسطينية،مؤلفين إسرائيميين، 
 ،2005ناشرون، مكتبة مدبولي،  -لمعموم

نووية الموقف المحتمل لمجمس التعاون الخميجي من ضرب المنشآت المصطفى العاني،  .88
 .  2006، مركز الخميج لألبحاث اإليرانية

، قضايا االقتصاد اإليراني بين العقوبات الدولية واحتماالت الحربمغاوري شمبي عمي،  .89
 .2007، نيسان/أبريل 168السياسة الدولية، مجمـة السياسـة الدوليـة، العـدد 

نترنت من خالل ة اإل، دراسة منشورة عمى شبكالممف النووي اإليراني والموقف األمريكي .90
 .2007كانون األول/ديسمبر  3، بتاريخ موقع قصة اإلسالم

البرنامج النووي اإليراني بين الحقائق العممية والصراعات مؤيد الحسيني العابد،  .91
، موقع الحوار المتمدن اإللكتروني ، دراسة منشورة عمى شبكة اإلنترنت من خاللالسياسية

 .8/7/2008، تاريخ 2336العدد 

، بحث منشور عمى  انتشار أسمحة الدمار الشامل في الشرق األوسطنزار عبد القادر،  .92
 .1/1/2003، تاريخ 43شبكة اإلنترنت من خالل موقع مجمة الدفاع الوطني، العدد 
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، مجمة الدفاع الدوافع اإليرانية النووية والجيود الدولية لالحتواءنزار عبد القادر،   .93
  .2005/ 1/10ور بتاريخ ، منش54الوطني، ممف العدد 

 3، العدد 19، المجمد اإلنذار النووي اليندي األمريكي، نشرة الذرة والتنميةنيمة نصر،  .94
لدافيد بول ومعو أستاذان من  15/7/2007) األصل مقالة منشورة بتاريخ  2007لعام 

 ترجمة نيمة نصر (.، بتكساس A&Mجامعة 
لسياسية لحق الدولة في االستخدام السممي المحددات القانونية واىاني عبادي المغمس،  .95

 17، مركز دراسات الوحدة العربية ، المجمة العربية لمعموم السياسية، العدد لمطاقة النووية 
 .2008شتاء 

تعميقات عمى الفتوى التي أصدرتيا محكمة العدل الدولية بشأن ىيساكازو فوجيتا،  .96
/  53مة الدولية لمصميب األحمر، العدد /، مقالة منشورة في المجمشروعية األسمحة النووية

 .1997شباط/ فبراير،  -الثاني/ يناير كانون
، مقاربة أميركية لبرامج إيران النووية، تقويم القدرة واالعتبارات االستراتيجيةوانغ جيان،  .97

 . 2005، صيف 119مجمة شؤون األوسط، العدد 
، العدد 42ياسة الدولية، المجمد مجمة الس حتمية خيار الطاقة النووية،يسرى أبو شادي،  .98

 .2007، نيسان/أبريل 168
، 42مجمة السياسة الدولية، المجمد  الطاقة النووية والسياسات الخضراء،يسرا الشرقاوي،  .99

 . 2007، نيسان/ أبريل 168العدد 
ًاملقاالتً:-هـ

، مقالة ن، ترجمة عادل سميماأىداف استراتيجية أوباما لألمن القومي األمريكيباتريك سيل،  .1
، بتاريخ 439منشورة عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع جريدة النور ، العدد 

متوفرة عمى الرابط التالي :                                                             ،9/6/2010
http://www.annour.com/index.php?option=com_content&task=view&

id=11254&Itemid=27. 

، مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت من الطاقة النووية ومستقبل العالم العربيبسام حمدون،  .2
 .12/7/2006خالل موقع منتديات المشكاة بتاريخ 

، مقالة منشورة األمريكية -يراني في العالقات الصينيةالممف النووي اإلبشير عبد الفتاح،  .3
             ، 25/2/2010، بتاريخ ىرام اليوميعمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع األ

http://www.annour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11254&Itemid=27
http://www.annour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11254&Itemid=27
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متوفرة عمى الرابط التالي: 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=32444&eid=165      

مقالة منشورة عمى  ،تداعيات التقارب الروسي األميركي عمى النووي اإليراني : بشير نافع .4
   اآلتي: متاح عمى الرابط، شبكة اإلنترنت من خالل موقع مركز الجزيرة لمدراسات

www.aljazeera.net/NR/exeres/66F19197-6331-44EA-B73E896848E99C2.htm 

 نظرة: النووي السالح المستطير، وشرىا التفجيرات تجارب منصور، الرحيم عبد توفيق .5
 نتاإلنتر  شبكة عمى منشور مقالة ، الرباط ، المغرب (، 4)  منا القريبة خارطتو عمى
 . 16/4/2006 بتاريخ اإللكتروني الصحفية لمخدمات السوداني المركز موقع خالل من

، مقالة منشورة كيف نعزز معاىدة الحد من انتشار األسمحة النوويةجاكي وولكوت ساندرز،  .6
 التالي : عمى شبكة اإلنترنت من خالل الرابط
http://usinfo.state.gov/journals/itps/0305/ijpa/sanders.htm                 

 رؤية روسية لممشكمة النووية اإليرانية، الفشل في الـحرب مع العراق والعزلةجمال حسين،  .7
، 11981جريدة القبس الكويتية، العدد مقالة منشورة في ، أعادا فتح ممف الشاه النووي

 .23/1/2006تاريخ 
!، مقالة منشورة في صحيفة لوس                                  جدار الصين يصد  العقوبات عن إيرانجون بومفريت،  .8

 ، متوفرة عمى الرابط التالي :          1/10/2009أنجموس تايمز األميركية بتاريخ 
http://www.elnashra.com/print-1-2-15144.html  

، ترجمة خير الدين عبد نتشار السالح النوويتداعي التحكم األمريكي باجيمي كارتر،  .9
الرحمن، مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع مجمة الحرس الوطني اإللكتروني 

 .1/5/2007بتاريخ ،
، مقالة منشورة عمى شبكة الممف النووي اإليراني والسيناريوىات المحتممةخالد وليد،  .12

، متوفرة 12/5/2008اسات السياسية، بتاريخ اإلنترنت من خالل موقع مركز القدس لمدر 
 http://www.geosg.net/le_3.php?id=153&baab=7#عمى الرابط اآلتي: 

 The Henry  "مقالة من إعداد  ،الخميج العربي في ظل التحديات النووية اإليرانية"  .11

L.Stimson center ، على الرابط التالي  8886أيار/مايو  86منشورة بتاريخ: 
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=15105&lang 

، مقالة منشورة  تقميديةازدواجية المعايير الدولية في نزع األسمحة غير الخميل حسين،  .12
عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع ميدل أيست أون الين اإللكتروني، بتاريخ 

24/4/2006 . 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=32444&eid=165
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=32444&eid=165
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/66F19197-6331-44EA-B73E896848E99C2.htm
http://usinfo.state.gov/journals/itps/0305/ijpa/sanders.htm
http://usinfo.state.gov/journals/itps/0305/ijpa/sanders.htm
http://www.geosg.net/le_3.php?id=153&baab=7
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=15105&lang
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رنت من خالل ، مقالة منشورة عمى شبكة اإلنت«الفكة»الموقف األميركي و، داود الشريان .13
 . 21/12/2009، بتاريخ موقع الدار العراقية

 صحيفة المــــــــــحرر،مقالة منشورة ، ني.. تداعيات وآفاقالممف النووي اإليرا، رائد الحامد .14
 . 15/7/2006السنة الخامسة عشر ، تاريخ  – 246العدد 

، مركز الدراسات الرؤية األمريكية في دور تركيا اإلقميمي، زياد عبد الوىاب النعيمي .15
ع إيالف جامعة الموصل ، مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت من خالل موق في اإلقميمية

 . 23/5/2009اإللكتروني بتاريخ 
، مقالة منشورة استئناف العالقات المصرية ـ اإليرانية... بين الحقيقة والوىمسامح عباس،  .16

، 2011حزيران/يونيو 28عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع مفكرة اإلسالم، بتاريخ 
                                  متوفرة عمى الرابط التالي:
http://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2011/06/28/128164.html   

، مقالة منشورة مفاوضات عسيرة في جنيف حول البرنامج النووي اإليرانيسوزان فوغل،  .17
 . 6/12/2010بتاريخ  .www.swissinfo.chعمى شبكة اإلنترنت من خالل الموقع 

، مقالة تطور التيديد النووي اإليراني وعالقتو بالصراع في المنطقة العزاوي، عبداهلل .88
 .www.kitabat.comمنشورة عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع كتابات اإللكتروني 

منشورة ، مقالة (، مقدمة لحظر نووي شامل عمى إيران 0373القرار )عبدالسالم محمد،  .15
 ،27/12/2006بتاريخ  أون الين اإللكتروني، موقع إسالم خالل عمى شبكة اإلنترنت من

 :التالي  الرابط عمى متاحة
http//www.islamonline.net/servlet/SatellitecArticleACcid117062069

568pagenameZone-Arabic- News%2FNWALayout 

، مقالة منشورة                           اإليراني.. تحد يات الوساطة تركيا وأزمة النوويعبد العظيم األنصاري ،  .22
عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع شبكة الشفاء اإلسالمية ، متوفرة عمى الرابط التالي : 

http://www.ashefaa.com/play-21630.html 

، مقالة منشورة في صحيفة  راني والموقف العربيالممف النووي اإليعبد القوي اإلرياني،  .21
 عمى الرابط التالي: ، متوفرة1303سبتمبر اليمنية ، لعدد 26

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=30497  

، مقالة منشورة عمى السالح النووي اإليراني خطر عمى العرب، عبد الكريم أبو النصر .22
   .27/2/2010خالل موقع صحيفة النيار المبنانية، بتاريخ  شبكة اإلنترنت من

http://www.swissinfo.ch/
http://www.kitabat.com/
http://www.ashefaa.com/play-21630.html
http://www.ashefaa.com/play-21630.html
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االستثمار العربي في المشروع اإلقميمي التركي: الموازنة بين أمزجة عمي حسين باكير،  .23
 . 4/2010/ 6، مقالة منشورة في جريدة الحياة المندنية بتاريخ الشعوب ومتطمبات السياسة

عاىدة عدم انتشار األسمحة النووية انييار مؤتمر مراجعة ملورنس .س . ويتنر،  .24
(NPT) 4114   2005أيار/ مايو  29مقالة منشورة عمى موقع منظمة كفاية بتاريخ ،

                                                     متوفرة عمى الربط التالي:

http://www.kefaya.org/05znet/050531laurancewittner.htm                         

، مقالة  اإليرانية -المؤثرات االستراتيجية في العالقات الروسية ماجد أحمد السامرائي،  .25
 .4/2001/ 4، تاريخ  8163منشورة في صحيفة الشرق األوسط  العدد

رؤى مستقبمية في السياسة األمنية الدولية، نية، مارغريت بيكيت، وزيرة الخارجية البريطا .26
 . 28/6/2007، مقالة منشورة في جريدة العرب ، بتاريخ عالم يخمو من األسمحة النووية

، مقالة منشورة في جريدة                     ً واستخداماتو أميركيا  « 0949»أبعد من القرار محمد البطل ،  .27
 . 8/7/2010الثورة السورية بتاريخ 

، مقالة منشورة عمى (، ضربة لمجناح المحافظ في إيران0353قرار )المحمد عباس ناجي،  .28
              ، 27/3/2007شبكة اإلنترنت من خالل موقع إسالم أون الين، بتاريخ 

 :الرابط متاحة عمى
http//www.islamonline.net/servlet/SatellitecArticleACcid117062069

568pagenameZone-Arabic- News%2FNWALayout. 

، ممف األىرام أداء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في ظل إدارة البرادعيمحمد عبد السالم،  .29
 . 2003، تشرين الثاني/ نوفمبر107االستراتيجي، المجمد التاسع العدد 

، مقالة منشورة عمى شبكة ماذا لو امتمكت إيران أسمحة نووية؟، محمد عبد السالم .32
              ،2005أيمول/سبتمبر  13إنفو بتاريخ اإلنترنت من خالل موقع سويس 

متوفرة عمى الرابط التالي : 
http://www.swissinfo.org/sar/Swissinfo.html?siteSect=105&sid=6054776 

، صحيفة المصريون!، مقالة منشورة في ايران وحمميا اإلمبراطوريمحمد مصطفى عموش،  .31
 .12/3/2007بتاريخ 

، مقالة منشورة  صين من المسألة النووية في الشرق األوسط، موقف المسعود ضاىر .32
،  21/6/2010                                                          عمى شبكة اإلنترنت من خالل موقع جريدة ع مان اإللكتروني بتاريخ 

 http://www.omandaily.om/node/21001متوفرة عمى الرابط التالي:  

http://www.kefaya.org/05znet/050531laurancewittner.htm
http://www.omandaily.om/node/21001
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، مقالة منشورة دة منع االنتشار النووي: مغزى فشل مؤتمر المراجعةمعاىمصطفى عموي،  .33
            عمى موقع مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية اإللكتروني، بتاريخ

 .2005تموز/ يوليو  9
،  اإليرانية ولحظة االختيار اآلتية -االقتصاد السياسي لمعالقات الصينية ، اد            مصطفى المب   .34

 . 31/10/2007منشورة في جريدة الحياة المندنية بتاريخ مقالة 
سباق التسمح النووي، لن يزول الخطر النووي إال بزوال األسمحة ميخائيل غورباتشوف،  .35

، مقالة منشورة عمى موقع وكالة األنباء العالمية اإللكتروني ) انتر بريس سيرفس( النووية
 . 22/8/2009بتاريخ 

، مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت ة حظر االنتشار النوويما مصير معاىدنبيل زكي،  .36
 .25/10/2006من خالل موقع العرب أون الين بتاريخ 
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نتاج وتخزين األسمحة البكتربولوج .4 ية ) البيولوجية ( والتكسينية                                                      اتفاقية حظر استحداث وا 

 . 1972نيسان/أبريل  10وتدمير تمك األسمحة المؤرخة في 
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 362 .( 2+93: برنامج الوكالة الدولية لمطاقة الذرية )     ً أوال  
 368 .: البروتوكول اإلضافي النموذجي      ً ثانيا  

 371 .التزامات الدولة بموجب البروتوكول اإلضافي 
  372 .التزامات الوكالة بموجب البروتوكول اإلضافي النموذجي 
  373 .البروتوكول اإلضافي واتفاق الضمانات الشاممةالعالقة بين 

الفرع الثالث: عالقة نظام ضمانات الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بضمانات 
 .1968معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية لعام 
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 382 .المطمب الثالث: الضمانات النووية ونظم السالمة واألمان النووي
 384 .اإلقميميةالوطنية و اية واألمان النووية : نظم الحماألولالفرع 
 389 .: نظم الحماية واألمان النووية العالمية الثانيالفرع 

دارة أزمة البرنامج النووي اإليراني : البــاب الثــــاني                                                                    الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وا 
 . في ضوء أحكام القانون الدولي
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 435 .ووي اإليراني ومراحل تطورهنشأة البرنامج الن: الفصل األول
 437 . مراحل إنشاء وتطور البرنامج النووي اإليراني: المبحث األول

قامة  :المطمب األول             األساسية النووية اإليرانية البنى                      مرحمة التأسيس وا 
(1968 - 2332 ) . 

439 

 413 .في العيد اإلمبراطوري :الفرع األول
 426 .عيد الجميوريفي ال :الفرع الثاني
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 432 .( وحتى اآلن – 2332مرحمة المواجية مع المجتمع الدولي )  :المطمب الثاني
 433 .مرحمة انكشاف البرنامج النووي اإليراني أمام المجتمع الدولي :الفرع األول
 441                                                                                                                                                                                                     .مرحمة التفاوض مع دول الترويكا األوروبية  :الفرع الثاني
 456 .الموقف األمريكي من المفاوضات بين إيران والترويكا األوروبية :الفرع الثالث

 458 اإليرانية.المقترحات األوروبية لحل األزمة النووية  :الرابع الفرع
آب/أغسطس  5: أبرز بنود المقترحات األوروبية المقدمة إلى إيران بتاريخ    ً أوال  

2335. 
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 465     ً                                       ثانيا : الرد اإليراني عمى المقترحات األوروبية.
حالة الممف فشل المفاوضات بين إيران والترويكا األوروبي :الفرع الخامس                 ة وا 

 .النووي اإليراني إلى مجمس األمن
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 485 الدولية.دخول إيران مرحمة العقوبات  :الفرع السادس
 485  إيران.  ً                                                        أوال : قرارات مجمس األمن الدولي المتضمنة فرض عقوبات دولية ضد 

 498  .يرانية لمواجية العقوبات الدولية    ً              ثانيا : اإلجراءات اإل
 531  .لبنية التحتية النووية اإليرانيةا :المبحث الثاني
 532 المراكز والمواقع والمنشآت النووية اإليرانية. :المطمب األول

 535 الرئيسة.المنشآت النووية اإليرانية  :الفرع األول
 Esfahan. 535  ً                                 أوال : مجمع أصفيان التكنولوجي النووي 
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 513 .(  TNRCركز طيران لمبحوث النووية )    ً    ثالثا : م

 514 . (jHL)      ً                     رابعا : منشأة جابر بن حيان
 Natanz. 517: محطة نطنز      ً خامسا  

 523 .     ً             سادسا : منشأة آراك
 522 .    ً            سابعا : منجم غشين

 Saghand Mine & Mill . 524     ً                     ثامنا : منجم ساغند ) صفند(
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 527 .  ً                      أوال : منشأة فوردو النووية

 Mo-Allem Kalayeh . 532    ً                              ثانيا : موقع معالم كاليو ) كازفان( 
 Kalaye Electric .  533    ً                                      ثالثا : منشأة أب عمي ) شركة كاالي إلكتريك ( 

 Lashkar-Abad . 537    ً                   رابعا : منشأة لشقر أباد 
 Darkhouin . 538(     ً                                خامسا : موقع دارخوين النووي ) الكارون

 Karaj Cyclon accelerator     ً                                   سادسا : مركز خرج لمبحوث الطبية والزراعية

research . 
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 Gorgan Research Facility 543 .    ً                      سابعا : مركز كورجان الكبير 
 543     ً                     ثامنا : مركز جامعة الشريف.

 Bonab Research and.     ً                                  تاسعا : مركز بوناب لبحوث الطاقة النووية

Development  

547 

 541 . : مركز ابن الييثم      ً عاشرا  
 541 جالل.حادي عشر: موقع إستي 

 541 ثاني عشر: مركز األبحاث الدفاعية.
 542 . ثالث عشر: مركز بابول

 543 . دورة الوقود النووي اإليرانية : المطمب الثاني
 543 . ماىية دورة الوقود النووي : الفرع األول

 Mining & Milling Uranium. 548ليورانيوم وطحنو : تعدين ا    ً أوال  
 Conversion Uranium. 549 : تحويل اليورانيوم        ً ثانيا  
 Enrichment Uranium . 553: تخصيب اليورانيوم       ً ثالثا  

 Nuclear Reactors. 552    ً                    رابعا : المفاعالت النووية 
 Nuclear Fuel Reprocessing 554    ً                                         خامسا : إعادة معالجة الوقود النووي الم ست يمك 

 555 .     ً                            سادسا : التخمص من النفايات المشعة
 Uranium Bomb . 555    ً                    سابعا : قنبمة اليورانيوم 
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 Plutonium Bomb. 555    ً                     ثامنا : قنبمة البموتونيوم 
 557 اإليرانية.مكونات دورة الوقود النووي  :الفرع الثاني

 558 .   ً                                     أوال : استخراج اليورانيوم اإليراني وتحويمو
 561 .    ً                            ثانيا : تخصيب اليورانيوم اإليراني 

 562 .     ً                                      ثالثا  : معامل صناعة الوقود النووي اإليرانية
 565 . امتالك دورة الوقود النووي في القانون الدولي : الفرع الثالث

 568 .                                                   الدوافع واألىداف التي ت حرك البرنامج النووي اإليراني : المطمب الثالث
 573 اإليراني.مبرنامج النووي لوافع السياسية الد :الفرع األول
 574 اإليراني.الدوافع األمنية والعسكرية لمبرنامج النووي  :الفرع الثاني
 579 اإليراني.الدوافع االقتصادية لمبرنامج النووي  :الفرع الثالث

الفصل الثاني: اإلدارة الدولية ألزمة البرنامج النووي اإليراني وسيناريوىات 
 ستقبل.الم

583 

دارة أزمة البرنامج النووي                                                                          المبحث األول: الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وا 
 اإليراني.

585 

لمممف النووي اإليراني من قبل الوكالة  والقانونية اإلدارة الفنيةالمطمب األول: 
 .الدولية قبل إحالتو إلى مجمس األمن الدولي

588 

ة لمطاقة الذرية ألزمة البرنامج النووي اإليراني إدارة الوكالة الدولي الفرع األول:
 . 2333- 2332خالل األعوام 

589 

إدارة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ألزمة البرنامج النووي اإليراني  :الفرع الثاني
 . 2336- 2334خالل األعوام 

611 

قبل الوكالة لمممف النووي اإليراني من  والقانونية اإلدارة الفنيةالمطمب الثاني: 
 .إحالتو إلى مجمس األمن الدولي بعدالدولية 

645 

 711 المبحث الثاني: دور األطراف الدولية األخرى في إدارة  الممف النووي اإليراني.
المطمب األول: موقف االتحاد األوروبي ودوره في إدارة أزمة البرنامج النووي 

 اإليراني .
712 
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سرائيل من البرنامج النووي المطمب الثاني: موقف الواليات                                                المتحدة األمريكية وا 
 اإليراني .

721 

 722  اإليراني.البرنامج النووي  تجاهالفرع األول: الموقف األمريكي 
 736  اإليراني.البرنامج النووي  تجاهالفرع الثاني: الموقف اإلسرائيمي 

 746 ي.اإليرانالبرنامج النووي  منالمطمب الثالث: موقف روسيا والصين 

 746 اإليراني.البرنامج النووي  تجاهالفرع األول: الموقف الروسي 
 762 اإليراني.البرنامج النووي  تجاهالفرع الثاني: الموقف الصيني 
 776 اإليراني.البرنامج النووي  تجاهالمطمب الرابع: الموقف التركي 

ة الشرق األوسط المبحث الثالث: تداعيات البرنامج النووي اإليراني عمى منطق
 وسيناريوىات المستقبل .

793 

 791 اإليراني.المطمب األول: الموقف العربي تجاه أزمة البرنامج النووي 
 833 اإليراني.البرنامج النووي  تجاهالفرع األول: الموقف السوري 

 832 اإليراني.البرنامج النووي  تجاهالفرع الثاني: الموقف المصري 
 837 اإليرانيف دول مجمس التعاون الخميجي تجاه البرنامج النووي موقالفرع الثالث: 

المطمب الثاني: تداعيات البرنامج النووي اإليراني عمى منطقة الشرق األوسط 
 وسيناريوىات المستقبل .

818 

 819 الفرع األول: تداعيات البرنامج النووي اإليراني عمى منطقة الشرق األوسط .
 832  اإليراني.يوىات المستقبل ألزمة البرنامج النووي الفرع الثاني: سينار 

 843 .الخاتمة
 851 األطروحة مالحق

 853 1968معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية لعام 
لمحة شاممة عن تنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاىدة عدم انتشار 

عمييا في  , واألحكام ذات الصمة المنصوص1968األسمحة النووية لعام 
 قرارات مجمس األمن في إيران.
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