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 االتفاقيات الدولية ملنع انتشار األسلحة النووية و أثرها على منطقة الشرق األوسط:
 راسة حتليلية من منظور الشريعة اإلسالمية.د

 امللخص
اإلسالم اليت تتفق مع عقالء في ملا عليه احلال، وتؤصل لنظرة تنطلق هذه الدراسة من دراسة واقع احلال، بتحليل وص

نعرتف أن هناك بعدا استعماراي حاضرا يف ذاكرة وذهن مشرعي  أنوعلينا  .البشر من وضع قوانني حتد من االنتشار النووي

 هلذه الدراسة. والتقومي وهذه األرضية اليت من خالهلا ننطلق للتحليل .القوانني، فمن ميتلك السالح هو من ميتلك القانون

كان  النووية يف منطقة الشرق األوسطاألسلحة  مبنع انتشارالدولية اخلاصة  واملعاهدات االتفاقياتاتضح أن وجود لقد  

وابلتايل سيطرة  .بغرض إضعاف الدول العربية واإلسالمية ابلدرجة األوىل، والقضاء على الدين اإلسالمي ابلدرجة الثانية

الدول النووية كإسرائيل على ثروات ومقدرات الدول اإلسالمية يف املنطقة، مما أدى إىل تصاعد يف حدة التوتر اإلقليمي 

وزايدة التخوف من استخدام هذه األسلحة وحدوث حرب عاملية اثلثة، ومن خالل هذه الدراسة قامت الباحثة  .والدويل

والضوابط اليت جيب  قيودام األسلحة الفتاكة، وبيان الاستخدإنتاج و  شرعية اخلاصة ابمتالك وبتوضيح القواعد واألحكام ال

حيث عمل علماء وفقهاء األمة  ويعد أمهها العمل ابملصلحة واملعاملة ابملثل،  على املسلمني االلتزام هبا عند استخدامها،

األسلحة النووية الفتاكة  امتالك وإنتاج واستخدامازها يف اإلسالمية على استنباط األحكام الشرعية وبيان مشروعيتها وجو 

مفادها أن منشأ االتفاقيات الدولية والبواعث الكامنة  وتوصلت الباحثة من ذلك إىل نتيجة .اليت تضر ابلبشر والبيئة سواء

هو رأي مجهور الفقهاء و  وهو حق قانواًن وشرعاً،واملعاملة ابملثل،  املصلحة والضرورة احلربية وراء وضعها هو من ابب

كرتكيا وإيران والسعودية، وهبدف حتقيق األهداف اليت أجريت اآلن  به بعض الدول اإلسالمية  و ماتقوموه املسلمني،

، املنهج االستقرائي،  ث استخدم املنهج الوصفي التحليليالدراسة من أجلها مت االستعانة مبنهج جتميع املعلومات حي

  ملقارن. نهج ااملو  املنهج االستنباطي،
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 االتفاقيات الدولية ملنع انتشار األسلحة النووية و أثرها على منطقة الشرق األوسط:
 دراسة حتليلية من منظور الشريعة اإلسالمية.

ABSTRAK 
 

Kajian ini bertitik tolak daripada kajian kes lapangan dengan menganalisis 

secara deskriptif apa yang berlaku. Di samping itu, kajian ini turut bersumberkan 

perspektif Islam yang selari dengan para pemikir yang mewujudkan undang-undang 

pengawalan penyebaran nuklear. Kita perlu sedar bahawa kesan penjajahan masih 

terpahat dalam ingatan dan minda penggubal undang-undang. Sesiapa yang memiliki 

senjata, dia yang akan menguasai undang-undang. Daripada asas ini, pengkaji 

menganalisis dan membuat penilaian bagi kajian ini. Penggubalan persepakatan dan 

perjanjian antarabangsa mengenai larangan senjata nuklear di Timur Tengah jelas pada 

peringkat awalnya bertujuan untuk melemahkan negara-negara Arab dan Islam serta 

memberi tekanan kepada agama Islam. Di samping itu, ia juga memberi laluan kepada 

negara seperti Israel untuk menguasai sumber kekayaan negara-negara Islam dalam zon 

tersebut. Hal ini telah meningkatkan lagi ketegangan serantau dan antarabangsa, serta 

menimbulkan rasa takut untuk menggunakan senjata ini atas alasan akan terletusnya 

perang dunia ketiga.  Melalui kajian ini, pengkaji menerangkan kaedah dan hukum-

hakam Islam yang berkaitan dengan pemilikan, penghasilan dan penggunaan senjata 

pemusnah ini. Pengkaji juga menjelaskan batasan dan peraturan yang wajib dipatuhi 

oleh orang Islam dalam penggunaan senjata ini dan apa yang penting ialah keperluan 

penggunaan dan prinsip kesamarataan kuasa. Para ulama dan fuqaha telah 

mengeluarkan garis panduan berdasarkan hukum syarak dan kemudiannya 

menghuraikan keharusan pemilikan, penghasilan dan penggunaan senjata nuklear yang 

memudaratkan manusia dan juga alam sekitar. Pengkaji menyimpulkan asas penetapan 

perjanjian antarabangsa terletak pada sudut keperluan untuk peperangan dan prinsip 

kesamarataan kuasa atas nama hak undang-undang dan syarak. Pandangan ini 

merupakan pandangan majoriti ulama Islam dan langkah ini telah dilaksanakan oleh 

beberapa buah negara Islam seperti Turki, Iran dan Arab Saudi. Pengkaji menggunakan 

kaedah pengumpulan maklumat untuk mencapai objektif kajian secara analisis, induktif, 

deduktif dan perbandingan. 
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 االتفاقيات الدولية ملنع انتشار األسلحة النووية و أثرها على منطقة الشرق األوسط:
 يلية من منظور الشريعة اإلسالميةدراسة حتل

ABSTRACT 

 

This study aims to discover the Islamic view regarding the laws that limit the Nuclear 

proliferation. It turned out that the existence of legal rules and international conventions 

to limit the proliferation of nuclear weapons in the Middle East was primarily set to 

weaken the Arab and Islamic countries. Thus, the nuclear countries like Israel are going 

to control the wealth of the Islamic countries in the region. This led to an escalation in 

the regional and international tension and increased the fears of the use of these 

weapons and the occurrence of the third world war. In this study, the researcher 

explained the rules and provisions of the Shariah Rules of Islam which discusses the 

possessions and usage of lethal weapons and showed the conditions and rules which 

Muslims must follow when using these weapons, as the Muslim scholars worked on 

deriving principals on the legitimacy and permissibility of using lethal nuclear weapons 

that destroy the human and environment too. Through this study, the researcher clarified 

the legal rules and provisions regarding the possession, production and use of lethal 

weapons, and the restrictions and controls that Muslims must adhere to when using 

them. The scholars and jurists of the Islamic Nation worked on devising legal rulings, in 

the possession, production and use of lethal nuclear weapons that harm both humans 

and the environment. The researcher concluded that the origin of the international 

conventions and the motives behind their development is the interest and necessity of 

war and reciprocity, which is a legal and legitimate right, which is the opinion of the 

majority of Muslim jurists. It is carried out by some Muslim countries now, such as 

Turkey, Iran and Saudi Arabia. The study was conducted for the purpose of using the 

methodology of information gathering, using the analytical descriptive method, the 

inductive method, the deductive approach, and the comparative method. 
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 .23سورة البقرة، آية رقم:
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 اإلهــــداء

 

 أهدي مثرة علمي إىل روح والدي العزيز رمحه هللا وأسكنه فسيح جناته.

 ابلصحة والعافية. إىل والديت العزيزة أطال هللا يف عمرها ومدها

 إىل أخــــــويت وأخــــــــوايت حفظهم هللا تعاىل.

 إىل زوجـــــــي العـــــــزيز.

 .حال إىل ابنيت الغالية
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 الشكر والتقدير
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى أله وصحبه أمجعني، والشكر هلل سبحانه 

 اجناز هذا العمل العلمي، وما التوفيق إال من  هلل العزيز احلكيم.وتعاىل الذي وفقين إل

 وبعد،،،

، الذي تفضل ابإلشراف على هذه الدكتور الفاضل: روزمان حممد نورأتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل 

صورته النهائية،   إىلالعمل  وإيصالالرسالة، كما أقدر جدا اجلهد الذي بذله يف التقييم والتوجيه والنصح، 

كما أتقدم ابلشكر إىل أعضاء هيئة التدريس وأعضاء اللجنة املمتحنني يف قسم الشريعة والقانون أبكادميية 

الدراسات اإلسالمية جبامعة مالاي، الذين اتبعوين يف مجيع مراحل إعداد الدراسة وحىت االنتهاء منها، فلهم  

 كل الشكر والتقدير.

ل من ساعدين ومد يل يد العون وأسدى يل النصيحة وإهنم لكثريون فلهم مين كل كما أتوجه ابلشكر إىل ك

 .رتام والتقدير ملا فعلوه من أجلياالح
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 املقدمةالفصل األول ) التمهيدي(: 

خمتلف األسلحة التقليدية والنووية يعترب من مميزات  إنتاجحالة التطور املتزايدة والتفنن يف 

العصر احلديث، اليت انعكست على صراع دائم بني القوى الكربى، وجعلت الدول الصغرى 

أصبح العامل يسوده التوتر وعدم االستقرار، ، و وسوق لبيع السالح واملتاجرة فيه مسرح حرب،

وصراع بني األيديولوجيات واملصاحل لتحقيق الغاايت واألهداف، وتتسابق فيه الدول من 

أجل التفوق يف التسليح وامتالك أدوات التدمري اجلماعي، مما جيعل قيام حرب تستخدم فيها 

 .اً وارداً األسلحة النووية أمر 

حيث حل حمل األسلحة البدائية كالسيف والرمح واملنجنيق، أسلحة أقوى وذات 

كالقنابل النووية والصواريخ واملدافع احلربية، ومع تزايد خطر عال  تطور تقين وتكنولوجي 

استخدام هذه األسلحة اليت تفتك ابإلنسان والبيئة، بدأت األصوات الدولية ترتفع مطالبة 

ا ومنع استخدام املوجود منها، وقد تنادت كثري من دول العامل إىل عقد بوقف إنتاجه

املعاهدات واالتفاقيات الدولية لنزع تلك األسلحة أو احلد من انتشارها حمافظة على أمن 

 العامل وسالمة شعوبه.

ويف الوقت احلايل تشهد دول منطقة الشرق األوسط اهتماما دوليا كبريا، نظراً 

ألمهيتها اإلسرتاتيجية وتشابك مصاحل الدول الكربى فيها، وحدة الصراعات فيها بني الدول 

نتيجة السباق الكبري من قبل  ،ىآخر  اإلسالمية فيما بينها من جهة، ومع إسرائيل من جهة 

دول املنطقة المتالك وإنتاج األسلحة النووية بطريقة تتخطى احلدود والقيود اليت تفرضها 
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املعاهدات وأيضًا االتفاقيات الدولية املربمة وفقًا لقواعد القانون الدويل العام وقواعد وأحكام 

سالمية، كالسعودية وإيران التشريع اإلسالمي، ابعتبار أن أغلب دول املنطقة هي دول إ

ليبيا وغريها من الدول اليت سعت إىل جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من و ومصر 

الدول الغربية واألجنبية يف املنطقة كإسرائيل أّن األسلحة النووية ولكن دون جدوى، يف حني 

بدوره إىل زعزعة  تقوم بتطوير وحتسني قدراهتا النووية واإلسرتاتيجية العسكرية، مما أدى

االستقرار واألمن اإلقليمي، إذًا أصبح من واجب الدول اإلسالمية كافة، ويف منطقة الشرق 

األوسط ابلتحديد أن أتخذ أبسباب القوة الرادعة ومتتلك هذه األسلحة وتنتجها، دفاعًا عن 

اعد الشريعة نفسها حاليًا وللمعاملة ابملثل مستقباًل، امتثاال ألحكام الشارع احلكيم، وقو 

 اإلسالمية.  

لذا كان من املهم معرفة رأي ونظرة الشريعة اإلسالمية يف القواعد واالتفاقيات 

الدولية اليت عاجلت ظاهرة انتشار األسلحة النووية بني دول منطقة الشرق األوسط حتديداً، 

مشكلة الدراسة وحتليل آثرها على الدول اإلسالمية يف املنطقة ابلدرجة األوىل، ومن هنا تربز 

للقواعد واالتفاقيات اليت  اإلسالمواليت تتلخص يف اإلجابة عن السؤال التايل: كيف نظر 

نصت على احلد من انتشار السالح النووي؟ وكيف ميكن العمل بقوانني مت اخرتاقها من 

 ل دون بعض..؟و الدول الكربى، وملاذا يتم حظر السالح على بعض الد

ل استخدمت الباحثة منهج حتليل املعلومات من خالل ولإلجابة عن هذا التساؤ 

استقراء القواعد القانونية والشرعية وبنود االتفاقيات الدولية اخلاصة ابألسلحة النووية، 
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وحتليلها لبيان اآلاثر املرتتبة عند تطبيق دول منطقة الشرق األوسط هلا، وإظهار مدى 

ج عنها أن الدول النووية الكربى وبقيادة مشروعيتها من منظور الشريعة اإلسالمية، حيث نت

 ضمّ حثيثاً إىل سعيا الوالايت املتحدة األمريكية وحلفاؤها يف املنطقة مثل دولة إسرائيل تسعى 

الدول اإلسالمية إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة ابحلد من انتشار األسلحة النووية 

إنتاج األسلحة النووية، إلضعاف الدين بغرض قطع الطريق على األخرية من امتالك و 

اإلسالمي والقضاء عليه تدرجيياً، والسيطرة على ثروات وخريات الدول اإلسالمية يف منطقة 

 الشرق األوسط.

 

 اختيار املوضوع  أسباب

 _كالتايل: أقوم هبذه الدراسة، وهي   جعلتين هناك عدة أسباب

وأمنهم، واحلفاظ على الضرورايت  حبياة الناسموضوع مهم وحيوي، ويتعلق  .1

 مجعاء. اإلنسانيةاخلمس، والسلم العام، واألمن اجملتمعي الذي تنشده البشرية و 

إثبات أن أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية قادرة على مواجهة الواقع املعاصر  .3

، ابعتبار استجدت األحداث والوقائع فإن له القدرة على معاجلتهاومواكبته، ومهما 

الدين اإلسالمي صاحل لكل زمان ومكان، وأن من واجب العلماء والباحثني  أن

 هذه املبادئ واألحكام وربطها ابلواقع أتصيالً وحتلياًل. نعاملسلمني اليوم الكشف 
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رغبيت اجلادة يف إثراء املكتبة اإلسالمية بتقدمي دراسة تنطلق من واقعنا املعاصر   .2

من قضااي األمة اإلسالمية، راجية من  هلل  وتقدم حلواًل شرعية وعملية حلل جزء

 تبارك وتعاىل أن أكون قد وفقت يف ذلك، إنه نعم املوىل ونعم النصري.

، ويسهل وصول معامله ويفتح آفاق علمية نو الباحث وضع مرجع متكامل ينشده  .4

رحبة لإلفادة يف هذا اجملال، بغرض توصيل ونشر الضوابط واألحكام الشرعية 

ام األسلحة النووية يف الدين اإلسالمي ألكرب قدر ممكن من اخلاصة ابستخد

الباحثني والدارسني يف هذا اجملال، والرجوع هلا كلما دعت احلاجة ابعتبارها من 

 القضااي املستحدثة يف وقتنا احلاضر.

 أمهية الدراسة 

 تكمن أمهية هذه الدراسة يف:_

 أمهية هذه الدراسة أبمهية حياة الناس وأمنهم، وقيمة األمن واالستقرار الدويل العام.  .1

، وتوضيح فشلها، النووي، وبيان أهنا شعارات جوفاءنقد فكرة حظر السالح   .3

 التالعب هبا من قبل الدول العظمى املعادية لإلسالم.بسبب 

وضعية البشرية يف تقنيني القوانني ال لىعإبراز تفوق أحكام الشريعة اإلسالمية   .2

 أحكام احلرب واستخدام األسلحة الفتاكة.

توضيح الضوابط واألحكام الشرعية والفقهية اإلسالمية يف إنتاج واستخدام الدول   .4

 اإلسالمية لألسلحة النووية. 
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 :إشكالية الدراسة

يف بناء  إن مشكلة البحث ترتكز على قضية مهمة وجوهرية تتعلق بدور القانون الدويل العام

العالقات الدولية على أساس بعيد عن كل ما يعرض السلم واألمن الدوليني للخطر، 

الدول الغربية اليت متلك السالح هتديد الدول العربية واإلسالمية اليوم حتت طائل أصبحت و 

النووي يف حال استعمل ذلك السالح، وعندها ستكون العواقب كارثية على مجيع دول 

تب على ذلك من آاثر خطرية هتدد السلم واألمن على الصعيد الدويل، لذا يرت كما العامل،  

وماهي  ذلك؟جتاه ماذا يتوجب على الدول اإلسالمية وخصوصًا يف منطقة الشرق األوسط 

  القيود والضوابط اليت ترجع هلا يف هذه احلالة؟

 أسئلة الدراسة

القانون الدويل العام يف احلد من انتشار برامج  وقواعد اتفاقيات ل استخدمته  .1

 التسليح النووي لدول منطقة الشرق األوسط أم ال؟

خرى، وما األالقواعد على بعض الدول دون تلك ما أسباب االزدواجية يف تطبيق  .3

 السياسية لذلك؟  الدوافع واخللفيات هي

الشرعية احلاكمة يف  هذا الواقع، وما هي الضوابط والقواعدإىل كيف نظر اإلسالم    .2

 هذا الباب؟ 
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ما آثر تطبيق القواعد واالتفاقيات الدولية اخلاصة ابلتسليح النووي على الدول   .4

 سالمية يف منطقة الشرق األوسط؟اإلوغري اإلسالمية 

 

 أهداف الدراسة 

 _إىل: هتدف الدراسة 

إبراز مدى القوة القانونية والتطبيقية للقواعد واالتفاقيات الدولية اخلاصة ابحلد من   .1

 انتشار األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط.

األسباب احلقيقة وراء انتشار األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط،  إظهار  .3

 ألسلحة.وعرض احللول اإلقليمية والدولية املقدمة للتخلص من هذه ا

 إنتاج واستخدام األسلحة النووية.امتالك و  الشريعة اإلسالمية من موقف وحكممعرفة  .2

النووية على  سلحةاأل مبنع انتشارحتليل آثر القواعد واالتفاقيات الدولية اخلاصة   .4

 سالمية يف منطقة الشرق األوسط.اإلوغري الدول اإلسالمية 

 حدود الدراسة 

 _يتحدد موضوع الدراسة ابلتايل :    

 اْلدود املوضوعية. .1
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موضوع الدراسة، وصفي حتليلي لواقع حال القواعد واالتفاقيات الدولية، وهل هلا أتثري، وما 

ها السياسية؟ يتحدد موضوع الدراسة ابلدور الذي تقوم به قواعد واتفاقيات القانون تخلفي

األسلحة النووية بني دول العامل، وأتثري ذلك على الدول اإلسالمية الواقعة  ملنع انتشارالدويل 

يف منطقة الشرق األوسط حتديداً، واليت تعاين يف الوقت احلايل من أزمات وصراعات إقليمية 

 ودولية هتدف للقضاء على الدين اإلسالمي.

 

 اْلدود الزمانية. .2

اكتشاف األسلحة النووية، فالبعد الزماين هو العصر تعىن الدراسة ابلتشريع الذي تزامن مع 

احلديث، واتريخ التشريع للقوانني الدولية ذات الصدد، من خالل هذه الدراسة قامت 

الباحثة بدراسة االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة مبواجهة األسلحة النووية منذ نشأهتا 

رعية والفقهية اخلاصة ابمتالك واستخدام إىل يومنا احلاضر، فضاًل عن بيان األحكام الش

 األسلحة الفتاكة منذ بداية الدعوة اإلسالمية إىل وقتنا احلاضر.

 .اْلدود املكانية  .2

الصراع يف الشرق األوسط ابعتباره مكان توتر وصراع دويل، ومركز  إبرازركزت الباحثة على 

اسة بتوضيح وبيان مدى جذب ألطماع العامل، ومن هنا قامت الباحثة من خالل هذه الدر 

فاعلية االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف مواجهة مشكلة انتشار األسلحة النووية املنتشرة 

 بشكل كبري وواسع يف اجملتمع الدويل ككل، ويف دول منطقة الشرق األوسط ابلتحديد.
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 منهجية الدراسة 

يقتضي البحث العلمي عند معاجلة أي حقل معريف حتديد املنهجية املتبعة ابعتبارها وسيلة 

للوصول إىل نتائج منطقية، ولذلك فإن طبيعة اإلشكالية ملوضوع الدراسة فرضت على 

الباحثة التنسيق يف استخدام املناهج يف إطار تكاملي، أي استخدام أكثر من منهج، 

لدراسة، لذا قامت الباحثة ابالعتماد على منهج حتليل املعلومات، للوصول إىل حل إشكالية ا

خلصوصية هذه الدراسة، حيث تتعلق ابلقدرات واألسلحة النووية للدول اإلسالمية والدول 

وصول الباحثة لصناع القرار يف الدول النووية صعوبة لو الغربية يف منطقة الشرق األوسط، 

راسة دراسة وصفية حتليلية موضوعية مكتبية، اعتمدت الدهذه املذكورة يف الدراسة، كانت 

فيها الباحثة على املصادر املكتوبة من الكتب والدراسات والنشرات الدولية الدورية، 

واملقاالت العلمية املتخصصة ابلقواعد واالتفاقيات اخلاصة ابألسلحة النووية، والتصرحيات 

رق األوسط، ومت أتصيل املوضوعات بعد الصادرة من صناع القرار واملؤثرين يف منطقة الش

حتقيقها ومناقشتها وحتليلها، هبدف الوصول إىل احلقيقة، ومت ذلك من خالل الرجوع إىل 

النصوص الشرعية اإلسالمية، حيث جلأت الباحثة إىل االستدالل ابلقرآن الكرمي أواًل، ومن 

واملعاصرين _ فيما يتعلق ببيان  مث السنة النبوية الصحيحة، مث إىل تقريرات الفقهاء _ القدامى

األحكام الشرعية والفقهية اليت عاجلت مسألة امتالك واستخدام األسلحة الفتاكة بني الدول 

فضاًل عن االعتماد على األحاديث النبوية الصحيحة، ، اإلسالمية مع غريها من الدول

 .ألحاديثالضعيفة يف ذكر تصحيح العلماء وأحكامهم يف ااألحاديث واالبتعاد عن 
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 استخدام عدة مناهج، هي كالتايل:_ لذا اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على

 املنهج االستقرائي. .1

 :على النحو اآليتوهذا املنهج متبع يف الرسالة 

 _ استقراء النصوص القانونية ذات الصلة.

 _ استقراء النصوص الشرعية اليت أصلت البعد الشرعي واملقاصدي.

لسرب أقواهلم واخلروج بنتائج وخالصات الفكر، بغرض مجع ئمة األو _ استقراء آراء الفقهاء، 

النصوص املتعلقة ابملوضوع من آراء العلماء واملختصني الدوليني املتقدمني واملعاصرين هلذا 

مني لعلماء وفقهاء املسلا املتفق عليها واملختلف فيها بنياجملال، هبدف معرفة املسائل الفقهية 

قول الراجح وسببه، واملتعلقة ببعض جزئيات الرمحهم  هلل، وبيان أدلتهم مع بيان وجه الداللة و 

 الدراسة.

_ وقد اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على املذاهب الفقهية األربعة املشهورة " املالكية، 

مركز البحوث كدة "  الشافعية، احلنفية، واحلنابلة"، إىل جانب فتاوى املراكز اإلسالمية املعتم

آراء الفقهاء ابخلصوص ومنهم "ابن العثيمني، وابن عرض و اإلسالمية ابألزهر الشريف"، 

الباز، واأللباين، القرضاوي" وغريهم من فقهاء األمة اإلسالمية، مع توضيح القواعد واملبادئ 

 الفقهية اليت مت االستناد عليها يف استخدام األسلحة النووية.
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 الوصفي التحليلي.املنهج  .2

لغرض حتليل مبادئ وقواعد واتفاقيات القانون الدويل مبوضوعية فيما خيص دورها يف احلد  

من التسليح النووي يف منطقة الشرق األوسط، فضاًل عن حتليل قواعد الشريعة اإلسالمية 

إىل  واستخدام األسلحة الفتاكة فيها، ومن مث الوصول نظمت احلربوأحكامها الكلية، اليت 

حكم ورأي الشريعة اإلسالمية يف القواعد واالتفاقيات الدولية اخلاصة مبواجهة األسلحة 

سالمية يف منطقة الشرق األوسط، فضاًل عن الوصول إىل اإلوغري النووية للدول اإلسالمية 

 احلل األمثل ملشكلة انتشار األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط.

يل االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة مبوضوع فالبحث يقتضي توصيف وحتل

احلد من التسلح النووي يف منطقة الشرق األوسط يف ظل أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية، 

والوصول إىل كشف مدى تطابق الواقع الدويل مع قواعد القانون الدويل العام وأحكام 

 الشريعة اإلسالمية ابخلصوص.

 املنهج االستنباطي. .3

 هذا املنهج يف اآليت:استخدام مت و 

التأصيل الشرعي واملقاصدي لنظرة اإلسالم هلذه احلادثة، وذلك جبمع النصوص الشرعية، مث 

نتائج علمية دقيقة هبدف استنباط األحكام  إىل الفقهاء، للخلوص السادةاإلمعان فيما كتبه 

اخلاصة ابحلرب واألسلحة الفتاكة، للوصول « الكرمي والسنة النبوية الشريفة  القرآن»الشرعية 
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إىل احلكم الشرعي يف حق الدول اإلسالمية ابمتالك القدرات واألسلحة النووية وجواز 

 استخدامها من عدمه، ابالعتماد على القواعد واملبادئ الفقهية يف الشريعة اإلسالمية.

 املنهج املقارن. .4

املنهج يف املقارنة بني القواعد القانونية اليت تشتمل عليها االتفاقيات هذا  مت استخدام

، انتاج األسلحة الفتاكةالدولية وبني األحكام والقواعد اإلسالمية املتعلقة ابستخدام و 

 .إلبراز أوجه القصور واإلختالف بينهما

 مصطلحات الدراسة 

 أحكام الشريعة اإلسالمية. .1

 مها:_1: مصدر شرع وتطلق على معنينيةلغاإلسالمية الشريعة 

َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَاتاِبْعَها َواَل  َجَعْلَناكَ ُثُا ستقيمة، لقوله سبحانه وتعاىل: _ الطريق امل

 . 3تـَتاِبْع َأْهَواَء الاِذيَن اَل يـَْعَلُمونَ 

)شرع: َشرََع الوارُِد  :جاء يف لسان العرب ما نصه ،_ مورد املاء اجلاري الذي يقصد للشرب

َيْشرَُع َشْرعًا وُشروعاً: تـََناَوَل املاَء بِفيه، وَشَرَعِت الدوابُّ يف اْلَماِء َتْشرَُع َشْرعًا وُشُروعًا َأي 

ْشَرعُة: املواضُع الَّيِت 
َ
راُع وامل دخلت، ودوابُّ ُشروٌع وُشرٌَّع: َشَرَعْت ََنَْو اْلَماِء، والشَّريعُة والشِّ

                                                           
. مجال الدين، حممد طاهر بن علي الصديقي الكجرايت، جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار، بريوت: 1

 . 2/312م، 1967، 2مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ط
 .18سورة اجلاثية، آية: .3
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َها، قَاَل اللَّْيُث: يـُْنَحد َي َما َشرََع  هلل للعباِد َشريعًة من الصَّْوِم والصالِة  َوهِبَار ِإىل اْلَماِء ِمنـْ مسُِّ

 2َواحلَْجِّ َوالنَِّكاِح َوَغرْيِِه(.

وتعرف أحكام الشريعة اإلسالمية يف االصطالح أبهنا: "ما شرعه  هلل _سبحانه 

هبا نيب من األنبياء _عليهم الصالة والسالم_ سواًء وتعاىل_ لعباده من األحكام اليت جاء 

أو أحكامًا عملية، ليؤمنوا هبا فتكون سعادهتم يف  ةاعتقادي اأكانت هذه األحكام أحكام

 . واليت سيتم بياهنا ابلتفصيل يف الفصل السادس من هذه الدراسة.4الدنيا واآلخرة"

 االتفاقيات واملعاهدات الدولية. .3

 _التايل:ولية يف القانون الدويل بعدة تعريفات أمهها تعرف املعاهدات الد

"عبارة عن اتفاقيات تربم أبسلوب تعاقدي ملزم رصني، لقضااي قانونية  _ عرفها أوبنهامي:

 .5مشروعة بني حكومات الدول"

" املعاهدات هي اتفاقيات تعقدها الدول، بغرض خلق أو تعديل أو  ليفور بقوله: _ وعرفها

 .6قانونية دولية بينها "إهناء عالقات 

                                                           
)لسان العرب  ، اإلفريقى حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعىي، . األنصار2
 هــــ.1414، 2، بريوت: دار صادر للنشر، ط(8/175)
السعدي، إسحاق بن عبد  هلل، دراسات يف متيز األمة اإلسالمية موقف املستشرقني منها، قطر: وزارة األوقاف والشؤون  .4

 .2/214م، 3112اإلسالمية، 
5 .Oppenheil; International Law, 8thed edition by: H Lauterpach 1958, p877_878, 

London. انظر: العيساوي،إمساعيل كاظم،أحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة،عمان: دار عمار
. 57م،ص3111، 1للنشر،ط  

 .536. أبو هيف، الصادق، القانون الدويل العام، ص6
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م، 1968_ كما مت تعريفها يف مشروع جلنة القانون الدويل الذي أقر يف مؤمتر فيينا سنة 

" اتفاق دويل يعقد بني دولتني أو أكثر يف شكل مكتوب، وخيضع للقانون الدويل  أبهنا:

وقد  7عليه"، تطلقاليت سواء مت هذا االتفاق يف وثيقة واحدة أو أكثر، وأاًي كانت التسمية 

  .8م1969اعتمد هذا النص يف املادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املعقودة سنة 

ومن التعريفات السابقة نلخص أن لفظ املعاهدات الدولية ينصرف إىل االتفاقيات 

 فيطلق عليه لفظ اتفاقية أو 9الدولية اهلامة ذات الطابع السياسي كاملعاهدات السياسية،

اتفاق وذلك تبعًا ألمهية الصلح ومعاهدات التحالف وما شاهبها، وسوف يتم بيان هذه 

 األنواع ابلتفصيل يف الفصل الثالث من هذه الدراسة.

 وميكن تلخيص أركان االتفاقيات الدولية يف اآليت:

 _ التعبري على إرادتني متوافقتني.

 _ الصيغة املكتوبة للمعاهدة.

 ملعاهدةا_ أن تكون هناك أكثر من دولة داخلة يف هذه 

 كالتايل:أما املعاهدات الدولية يف الفقه اإلسالمي فلها تعريف يف اللغة واالصطالح،  _ 

_ 

                                                           
 .271.شكري، حممد عزيز، القانون الدويل العام، دمشق: دار الفكر للنشر، ص7
 .57ات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص. العيساوي، أحكام املعاهد8
 .111م، ص1997، 3الديك، حممود إبراهيم، املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية القانون الدويل العام، ط. 9
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عدة كلمة العهد يف اللغة العربية لاملعاهدة يف اللغة: هي لفظ مشتق من كلمة العهد، و  أواًل:

 استعماالت هي: 

واحلفاظ ورعاية احلرمة، الضمان، التقدم إىل املرء يف الشيء، كل ما عوهد  هلل  )الوفاء_ 

 11واثيق هو عهد (.املتعاىل عليه، وكل ما بني العباد من 

 11_ واملعاهدة واالعتهاد والتعاهد والتعهد واحد وهو إحداث العهد مبا عهدته.

عوهد عليه اإلنسان وكل ما بني املعاهدة يف االصطالح: مبعناها العام تشمل كل ما  اثنياً:

 13العباد من املواثيق.

 .12_ عرفها حممد رشيد رضا أبهنا: " عقد العهد بني فريقني على شروط يلتزموهنا"

_عرفت املعاهدة يف مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم أبهنا: " أي اتفاق جيوز للدولة 

تعقده مع واحد أو أكثر من  أن _اإلسالمية _ وفقًا ألحكام قانون الشريعة اإلسالمية 

الوحدات أو األشخاص الدولية بقصد تنظيم موضوع ما أو مسألة حمددة ختص العالقات 

                                                           
، 1. ابن منظور األفريقي، أبو الفضل، مجال الدين، حممد بن مكرم، لسان العرب، بريوت: دار صادر للنشر، ط11
 .211ص
 .211. ابن منظور األفريقي، لسان العرب، ص11
، 1. شتا، أمحد عبد الونيس، وآخرون، مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط13

 .5/42م، 1996القاهرة، 
 .11/333. رضا، حممد رشيد، تفسري املنار، 12
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. وسوف يتم بيان أحكام املعاهدات الدولية يف الشريعة 14بني اجلانبني على سبيل اإللزام"

 اإلسالمية ابلتفصيل يف املبحث اخلامس من هذه الدراسة.

ريخ اإلسالمي، وعمل النيب صلى  هلل عليه وسلم يف املدينة ومن خالل تتبع التأ

املنورة مع اليهود واألعراب، وعمل اخللفاء مع الدول الكافرة اجملاورة، يتبني أن املعاهدات 

 .واالتفاقيات جاري هبا العمل، وجتري على نظام الند، واحرتام اآلخر

 األسلحة النووية. .2

وتعتمد يف قوهتا التدمريية ، وأكثرها خطورة ودماراً، هي إحدى أنواع أسلحة الدمار الشامل

وهلا عدة أنواع هي ) القنبلة  15على عملية االنشطار النووي أو االندماج النووي،

(، أما املواد النووية فتعرف أبهنا:" أي وقود  االنشطارية، القنبلة االندماجية، القنبلة النيرتونية

مع مواد أخرى ابنشطار نووي متسلسل ذايت خارج نووي قادر على أن يولد طاقة وحده أو 

 إىلوهذه األسلحة ابلغة اخلطورة، وتؤدي 16املفاعل النووي والنواتج، أو النفاايت املشعة"،

خراب جزئي أو كلي، وما حدث يف هيوريشيما يف الياابن خري دليل على حجم الضرر، 

 والنسبة العالية يف الوفيات جراء هذه األسلحة الفتاكة.

 طقة الشرق األوسط.من .4

                                                           
 .46_45/ 5دولية يف اإلسالم، شتا، أمحد عبد الونيس، وآخرون، مشروع العالقات ال. 14
 .21م، ص1972ترمجة: أكرم ديري، بريوت: دار الطليعة للنشر،  األسلحة احلديثة،. بوفر، أندريه، وآخرون،  15
( فقرة )ح( 566م بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النووية لوثيقة )أمنو فيك 1997. راجع اتفاقية فيينا لسنة  16

4567 . 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



33 
 

استخدامه بكثرة منذ  ئبدهي عبارة عن مصطلح غريب ليس له أصل يف اللغة العربية، 

احلرب العاملية الثانية، ويشمل منطقة جغرافية تضم كاًل من الدول التالية: ) لبنان، سوراي، 

ص، فلسطني، إسرائيل، مصر، ليبيا، منطقة اخلليج العريب، السعودية، إيران، تركيا، قرب 

( العسكر The Middle Eastالشرق األوسط )مصطلح أول من أطلق و  17أفغانستان(.

 18يف القرن التاسع عشر لكي مييزوها عن الدول الشرقية اهلند والصني والياابن.ن و األوربي

 العقبات اليت واجهت الباحثة 

 تتمثل الصعوابت اليت واجهتين يف النقاط التالية: 

اجلانب اإلسالمي، واليت ختتص بدراسة احلكم الشرعي قلة املصادر وخاصة يف  .1

 إلنتاج واستخدام الدول اإلسالمية األسلحة النووية يف الوقت احلاضر.

صعوبة الوصول إىل األطراف الدولية املؤثرة يف الدول اإلسالمية، نظرًا حلساسية  .3

ابلسرية موضوع الدراسة، والذي تعتربه أغلب الدول من القضااي األمنية اليت تتسم 

 التامة، ورفض اإلعالن عنها.

                                                           
Gulf and  The Persianاستخدم هذا املصطلح االسرتاتيجي األمريكي " ألفريد اثير ماهان" يف مقالة "أول من . 17

International Relations" " واليت نشرت يف الدورية الربيطانية "National Review   بتاريخ  )سبتمرب "
 ، انظر:م(1913

_Koppes, C.R. (1976), ' Captain Mahan, General Gordon and the origin of the term 'Middle 

East'. Middle East Studies 12, p 95_98.    

 .نفس املرجع السابق. 18
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االزدواجية يف واقع احلال، فاألمور مل تعد بيد املسلني، وال بيد احلكومات  .2

 اإلسالمية، وأصبح البحث يف هذا اجملال ال يعدو أن يكون نظراي ال غري.

  الدراسات السابقة

رسائل كانت   سواءعلمية على عدد كثري مما كتب من كتب ورسائل  ابالطالعقامت الباحثة 

عن اجملالت والنشرات والدورايت العلمية هبدف معرفة ما توصل  دكتوراه فضالماجستري أو 

وأوجه القصور  ، من نتائج وتطور حول هذا املوضوع املراد دراسته،نو والدراس ن و الباحثإليه 

دراستها وإجياد بغرض التعمق يف  دراساهتم،يف الباحثون والدارسون ها أغفلاليت واجلوانب 

نتائج مهمة حوهلا، أو معرفة النقاط اليت توصلت إليها تلك الدراسات هبدف االنطالق منها 

 واعتبارها نقطة البداية يف هذه الدراسة .

اهتموا بدراسة  من الطلبة والباحثني يف هذا اجملال،الكثري ووجدت الباحثة أن 

أو يف  وخاصة يف القانون الدويل العام، موضوع التسلح النووي وفقًا ألحكام القانون فقط،

من انتشار األسلحة النووية معاجلة حول عدد الدراسات أّن العلوم االسرتاتيجية، يف حني 

من ه ؤ استيفاوهذا سيتم  اإلسالمي وحكمه كان قلياًل جدًا مقارنًة ابجلانب القانوين، املنظور

 .تعاىل قبل الباحثة يف هذه الدراسة بعون  هلل

فإن  دراسات اليت تتعلق مبوضوع البحث،االطالع والتمعن يف جمموعة من الوبعد 

 أهم هذه الدراسات هي:

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



35 
 

 

 دراسات وكتب ذات صلة ابجلانب اإلسالمي.أ_

هالل، إايد، املعاهدات الدولية يف الشريعة اإلسالمية، دار النهضة اإلسالمية،  .1

 م.1991

عبارة عن حبث تقدم به املؤلف لنيل درجة املاجستري يف الشريعة اإلسالمية الكتاب 

من جامعة حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، ويتألف البحث من متهيد وثالثة أبواب 

 وخامتة.

فيه املؤلف بعض األحكام الشرعية اليت كان البد من حبثها وبياهنا يتناول  لتمهيديف ا

لتصنيف اإلسالم العامل إىل دار السالم ودار كفر، وبني اجلهاد والغاية منه، واألصل يف 

: تطرق إىل تعريف املعاهدات الباب األولالعالقة بني دار السالم ودار الكفر، ويف 

 وأدلة مشروعية عقدها ومقوماهتا.

أو حرمة عقدها، ويف : حتدث عن أنواع املعاهدات وأدلة مشروعيتها اينالباب الثويف 

: أفرده إىل أحكام املعاهدات، وتناول فيه املؤلف أحكام رعااي دول الباب الثالث

 املعاهدة، وبني كيفية تنفيذ املعاهدات وأحوال نقض املعاهدة، وختم دراسته خبامتة.

ات واالتفاقيات الدولية اخلاصة مبنع انتشار األسلحة مل يذكر املؤلف يف حبثه املعاهد

النووية يف منطقة الشرق األوسط، وإمنا حتدث عن املعاهدات بشكل عام، ومل يتحدث 
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عن األحكام والضوابط الشرعية والفقهية اخلاصة إبنتاج وامتالك واستخدام الدول 

 الدراسة. اإلسالمية لألسلحة النووية، وهذا ما قامت به الباحثة يف هذه

املعاهدات الدولية وآلزامية تنفيذها يف الفقه اإلسالمي  صباح لطيف، ،الكربويل .2

 .م2111، دار دجلة للنشر، والقانون الدويل

كز املؤلف يف كتابه على االتفاقيات واملعاهدات الدولية ابعتبارها مصدراً ر   

القوة والضعف فيما خيص مهماً من مصادر القانون الدويل العام ، بغرض  إبراز مواطن 

إلزامية تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية، وحتدث إبسهاب عن ذلك يف عدة فصول 

وبيان أمهيتها وطبيعتها ومدى  ، تناولت تعريف االتفاقيات واملعاهدات الدولية

 مشروعيتها يف كاًل من القانون الدويل والفقه اإلسالمي،

واالتفاقيات الدولية اخلاصة مبنع انتشار  بشكل عام ومل يتحدث عن املعاهدات

 األسلحة النووية.

كما مل يتطرق إىل الفتاوي الفقهية اإلسالمية اخلاصة ابنتاج وامتالك األسلحة النووية، 

ومل يتم بيان القيود والضوابط اخلاصة ابستخدام تلك األسلحة من قبل الدول 

 سة.اإلسالمية، وهذا ما قامت به الباحثة يف هذه الدرا

أسلحة الدمار الشامل وأحكامها يف الفقه  عبد اجمليد حممود، الصالحني، .3

ه مايو 1421 العدد الثالث والعشرون، جملة الشريعة والقانون، اإلسالمي،

 م.2112
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قدم املؤلف هذه الدراسة كبحث جمللة الشريعة والقانون، وتضمن حبثه مقدمة وثالثة 

فصول وخامتة، حيث وضح يف املقدمة ظاهرة االقتتال يف اجملتمعات اإلنسانية وأسباهبا وتطور 

وسائل القتال فيها، وتناول يف الفصل األول التعريف أبنواع أسلحة الدمار الشامل وأتثرياهتا 

  األسلحة النووية (. األسلحة البيولوجية، الكيميائية، )األسلحة -أنواع:وهي ثالثة اخلطرية 

وحتدث املؤلف يف الفصل الثاين عن موقف الفقه اإلسالمي من أسلحة الدمار الشامل من 

املبحث األول: موقف الفقه اإلسالمي من األسلحة الفتاكة اليت تتعدى  ،خالل مبحثني، مها

)حكم  إىل غري احملاربني واليت حبثها الفقهاء يف كتبهم وتشمل مخسة أنواع:أاثرها التدمريية 

 نصب اجملانيق على العدو وتدمري حصوهنم، وحكم حتريق أشخاص العدو، تسميم العدو،

يف املبحث الثاين بني و  حرق زروع العدو وقطع أشجاره وقتل أنعامه، وأخريًا تغريق العدو(.

سلحة الدمار الشامل احلديثة، واليت تنقسم ابعتبار أتثريها إىل حكم إنتاج واستخدام أاملؤلف 

 قسمني رئيسني مها:

األسلحة اإلسرتاتيجية ذات القوة التدمريية اهلائلة، وبني البحث أنه  القسم األول:

ميكن للدولة اإلسالمية أن تنتج وتطور هذه األسلحة لغرض الردع والتوازن مع العدو، كما 

ميكن للدولة اإلسالمية أن تستخدم هذه األسلحة إذا استخدمها العدو، أو غلب على الظن 

مببدأ املعاملة ابملثل.أما يف القسم الثاين فتكلم عن األسلحة أنه يوشك على استخدامها عمالً 

التكتيكية وهي ذات القوة التدمريية احملدودة، وأنه ميكن استخدامها ضد قواعد العدو 

وحصونه، وذلك ألن آاثرها التدمريية ال تتعدى غري احملاربني، وبشكل عام خيضع إنتاج هذه 
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أخرياً تضمنت خامتة  لضرورة وطبيعة الظروف القائمة.األسلحة واستخدامها ملبدأ املصلحة وا

 البحث أهم النتائج اليت توصل إليها املؤلف.

 خبصوصالفتاوي الصادرة من املراكز اإلسالمية  عن ذكر أغفلت الدراسة السابقة

فضاًل عن عدم ذكرها  مشروعية امتالك وإنتاج واستخدام الدول اإلسالمية لألسلحة النووية،

 كما مل تتطرق الدراسة لألتفاقيات والقواعد الدولية ابخلصوص،  آلراء الفقهاء املعاصرين أيضاً،

 وهذا ما قامت به الباحثة يف هذه الدراسة.

 العالقات الدولية يف اإلسالم_مقارنة ابلقانون الدويل اْلديث، وهبة، الزحيلي، .4

 م.2111ه_1421 ، 1ط دمشق، دار املكتيب،

سنام بيان ضرورة إعداد القوة املادية واملعنوية وجعل اجلهاد ذروة إىل املؤلف  سعى

، فقال بعد عرض حال املسلمني اليوم من الضعف والفرقة ))...فكل فكرة أو تنظيم اإلسالم

حباجة لدعم أديب ومادي وقوة رادعة حصينة حتمي حدود الدولة، وأجزاء البالد وأحكام 

الشرائع واألنظمة وأصول احلياة القادمة((.وقسم املؤلف الدراسة إىل اببني بعد التمهيد، 

الة السلم، حب متعلقنظيم العالقات الدولية وقت احلرب، والباب الثاين تب متعلقفالباب األول 

وقد تناولت الدراسة يف املبحث الرابع من الباب األول، الذي هو تنظيم العالقات الدولية 

حيال احلرب وقواعد احلرب، فذكر آراء الفقهاء املسلمني يف وسائل احلرب املادية، ومنها 

ار الشامل على ذلك مدمري والتخريب وغريها، وقاس أسلحة الدتسميم السهام واملياه والت

 ولكن إبجياز دون تفصيل.
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و مل يتم ذكر القيود والضوابط الفقهية إلنتاج وامتالك واستخدام الدول اإلسالمية 

عدم ذكر املؤلف للفتاوي الصادرة عن املراكز الفقهية اإلسالمية لألسلحة النووية، فضاًل عن 

يف  مت بيانه وتوضيحهوهو ما  صها على االتفاقيات الدولية ابخلصوص،وعدم ن ابخلصوص،

  هذه الدراسة.

عوير، خري الدين بن مبارك، أسلحة الدمار الشامل وحكمها يف الفقه  .2

 م.2119اإلسالمي، دراسة نشرت بتاريخ مارس 

معرفة مشروعية أسلحة الدمار الشامل من  إىلهذه الدراسة من خالل هدف الكاتب 

، فكانت الدراسة فقهية بني القانون الدويل والفقه اإلسالمي، وقام املؤلف عدمها

بتقسيم الدراسة إىل متهيد وضح فيه كون مسألة أسلحة الدمار الشامل أبنواعها انزلة 

تناول املبحث األول: تعريف أسلحة الدمار  ،فقهية وقام ببيان أسباهبا، ومبحثني

ث عن تعريف هذه األسلحة يف اللغة العربية، الشامل، من خالل مطلبني، األول يتحد

يتناول حكم فأما املبحث الثاين:  يتحدث عن تعريفها كمصطلح عسكري.فأما الثاين 

استعمال أسلحة الدمار الشامل أبنواعها، من خالل مطلبني، األول يتعلق حبكمها يف 

الدراسة أبهم  وختم القانون الدويل، أما الثاين تناول حكمها يف الشريعة اإلسالمية.

 النتائج اليت توصل إليها من خالل دراسته.
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عن ذكر االتفاقيات والقواعد الدولية اخلاصة مبنع انتشار أغفلت الدراسة السابقة 

األسلحة النووية، وعد ذكرها للفتاوي الفقهية الصادرة عن املراكز اإلسالمية، وهذا ما 

 قامت به الباحثة يف هذه الدراسة.

 ب ذات صلة ابجلانب القانوين للبحث.دراسات وكت ب_

 م.2112ه__1421التكنولوجيا واْلرب املعاصرة،  أمحد أنور، زهران، .1

إبراز املفاهيم اليت حتكم الفكر العسكري املعاصر يف استخدام  إىلالباحث  سعى

وقسم الكتاب إىل مقدمة  األسلحة واملعدات احلربية اليت تتميز ابلدقة والسرعة وكفاءة األداء.

الثاين للذرة واحلرب، وبني فيه فوائد الذرة وخرياهتا يف الطب الباب  صومثانية أبواب، وخص

املياه، مث بني  ةوحتلي والصناعة والزراعة، ويف بناء املفاعالت النووية لتوليد الكهرابء والطاقة 

األسلحة جتاه دورها يف احلرب لتدمري اإلنسان والبيئة، وختم كالمه يف الباب بعرض رأيه 

مل يتم ذكر الضوابط والقيود سلحة النووية، و النووية ومل يذكر حكم الشريعة اإلسالمية يف األ

الشرعية النتاج وامتالك واستخدام الدول اإلسالمية لألسلحة النووية، وعدم توضيح 

 االتفاقيات والقواعد الدولية اخلاصة مبنع انتشار األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط،

 . وهذا ما قامت بتوضيحه الباحثة يف هذه الدراسة

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف اْلد من التسلح  الشيماء حممد، املليان، .2

 م.2111 دراسة ماجستري، النووي وفقاً للمعاهدات واالتفاقيات الدولية،
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رسالة مقدمة من الباحثة نفسها لنيل درجة املاجستري، حيث عملت الباحثة يف 

الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف منع  ىعلى الرتكيز علهذه الدراسة 

انتشار األسلحة النووية حول العامل، وأيضًا دور اجملتمع الدويل من خالل الدول واملنظمات 

الدولية يف معاجلة موضوع التسابق َنو التسلح النووي، ملا له من أمهية كبرية متس األمن 

 والسلم الدوليني.

مقدمة وثالثة فصول وخامتة، مت التعريف ابلوكالة الدولية  يفالدراسة  تناولت الباحثة

 وأغراضها كمانشأهتا وتنظيمها وبيان مهامها  حيثللطاقة الذرية يف الفصل األول من 

استعرضت فأما يف الفصل الثاين  وضحت عالقتها مبنظمة األمم املتحدة وجملس األمن.

احلد من انتشار األسلحة جل أت الدولية اليت أبرمت من أهم املعاهدات واالتفاقيافيه الباحثة 

النووية،كما مت توضيح كيفية امتالك الدول لألسلحة النووية، وكيف مت انتشارها بني الدول، 

  .منهاالعدل الدولية حمكمة موقف و مع ذكر أمثلة على التجارب النووية 

ووية وكيفية احلد واستعرضت الباحثة يف الفصل الثالث مدى شرعية األسلحة الن

منها من خالل ثالثة مباحث، تكلم األول عن التعريف ابألسلحة النووية وبيان أنواعها 

للحد تباعها ابأهم اإلجراءات اليت قامت الوكالة فتطرق إىل وآاثرها النامجة عنها، أما الثاين 

توصلت إليها أخريًا ختمت الباحثة الدراسة مبجموعة من النتائج اليت و  من التسلح النووي.

وتعترب هذه الدراسة كغريها من الدراسات األخرى الهتمامها هبذا  والتوصيات هبذا الشأن.
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ما مت بيانه وتوضيحه ابجلانب الشرعي، وهذا  ملاماملوضوع من اجلانب القانوين فقط، دون اال

 يف هذه الدراسة.

دراسات مركز  اخليار النووي يف الشرق األوسط، حممد إبراهيم، منصور، .3

 م.2111بريوت،  املستقبل،

قام الكاتب بتجميع عدة حبوث ودراسات لنخبة من العلماء والباحثني العرب من 

اختصاصات خمتلفة ذات عالقة ابلطاقة النووية واإلسرتاتيجية العسكرية يف هذا الكتاب، 

وهدف الكاتب من ذلك وضع خطة عمل للمستقبل من أجل نزع السالح النووي وإخالء 

طقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل، والضغط على إسرائيل للقبول بنظام من

الضماانت والتفتيش الدويل على منشآهتا النووية، وتبين خيارات سلمية الستخدام الطاقة 

النووية، وبناء قاعدة عربية للتكنولوجيا النووية ختطو ابلعرب خطوة واسعة َنو عصر العلم 

 م مكاانً الئقا يف القرن اجلديد.واملعرفة، وتضمن هل

تتعلق مبستقبل  قسم الكتاب إىل مخسة فصول وخامتة، تناول يف الفصل األول حبواث

اخليار النووي يف الشرق األوسط، ببيان املشكالت اليت حتول دون إنشاء منطقة خالية من 

درات الدولية الشامل، واستعراض احللول واملبار ادمالاألسلحة النووية وغريها من أسلحة 

وتناول يف الفصل الثاين اخليار النووي اإلسرائيلي وأتثريه على مستقبل السالم  لتحقيق ذلك.

يف الشرق األوسط، واحتماالت وحماذير استخدام السالح النووي يف هذه املنطقة، وأما 

 الفصل الثالث فبحث اخليارات العسكرية البديلة للخيار النووي، ويعد هذا الفصل مهماً 
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للغاية، ألنه استعرض مسائل مهمة تتعلق ابألسلحة النووية واخليارات العسكرية األخرى 

 ببيان ختامي وعدة توصيات. هكتابالبديلة هلا، وختم الكاتب  

ومل يتطرق املؤلف إىل اجلانب اإلسالمي وحكمه يف موضوع إنتاج وامتالك 

رق األوسط، وعدم ذكره أيضاً واستخدام الدول اإلسالمية لألسلحة النووية يف منطقة الش

 الفتاوي الفقهية املتعلقة ابملوضوع، وهذا ماقامت به الباحثة يف هذه الدراسة.

 

التسلح ونزع السالح واألمن الدويل: الكتاب السنوي  حطيط، أمني حممد، .4

 م، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت.2113

السالم الدويل، وهو يصدر هذا الكتاب سنواًي من معهد ستوكهومل ألحباث 

متخصص بشؤون التسليح واألمن الدويل، لتحليل مجيع املواضيع اليت تتعلق مبسائل السالم 

واألمن الدويل وأتثرها ابلصراعات الدولية اليت تشهدها الدول من أعمال التسلح انتشارًا أو 

رفقات حتديدًا للسالح ونزعه، وقسم الكتاب إىل ثالثة أقسام واختتم مبجموعة من امل

جاء القسم األول من الكتاب يف فصلني، تضمن األول  واإلحصاءات املتعلقة ابملوضوع.

عمليات السالم وإدارة الصراع،  حولالثاين أحبااًث تضمن أحبااًث يف الصراعات املسلحة، و 

  نفذه ابحثون متخصصون هبذا الشأن.

م، 3113يف عام أما القسم الثاين فقد خصص لإلنفاق العسكري والتسلح النووي 

وجاء يف أربعة فصول، تضمن األول عرضًا لالتفاق العسكري يف خمتلف الدول، والثاين 
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عرضًا إلنتاج األسلحة واخلدمات العسكرية، والثالث عرضًا لعمليات نقل األسلحة على 

بحث يف القوات النووية يف العامل، ومتيز هذا القسم بعمل فالصعيد الدويل، أما الرابع 

علومات اليت تسمح للدول ابلوصول إليها بشكل أو اململا تيسر الوصول إليه من  إحصائي

 أبخر.

القسم الثالث للبحث يف عدم انتشار األسلحة وحتديدها ونزع قد خصص و 

م، وقد تضمن هذا القسم فصواًل أربعة، األول للبحث يف حتديد 3113السالح يف سنة 

للبحث يف خفض التهديدات األمنية النامجة عن األسلحة النووية ومنع انتشارها، والثاين 

املواد الكيميائية والبيولوجية، أما الثالث فقد خصص لتحديد األسلحة التقليدية وبناء الثقة، 

  االستخدام املزدوج وضوابط جتارة األسلحة. حولوالفصل األخري كان 

ل كما أرفقت فصول هذا الكتاب بعدة إحصاءات تتعلق مبجال الصراعات داخ

الدول اليت تعترب احلكومات طرفًا فيها، ومت ذكر أمثلة على ذلك )كما حيدث يف سوراي، 

وختم الكتاب مبجموعة من املرفقات اليت هتم أي ابحث يف هذا ، (اليمن، ومايل، وغريها

اجملال، من ضمنها اتفاقيات حتديد األسلحة النووية ونزعها، واهليئات الدولية للتعاون الدويل، 

م ذات الصلة ابلتسلح ونزع السالح والنزاعات املسلحة 3113متسلسل بوقائع سنة وجدول 

 وعمليات األمن الدويل.
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مل تتحدث الدراسة السابقة على اجلانب الشرعي والفقهي فيما يتعلق إبنتاج 

وامتالك واستخدام الدول اإلسالمية لألسلحة النووية، وهذا ما مت معاجلته وتوضيحه يف هذه 

 الدراسة.

وجدت الباحثة العديد من فقد  _ أما فيما يتعلق ابلدراسات والكتب ابللغة اإلجنليزية:

، والفقهياجلانب الشرعي تفتقر إىل  الدراسات والكتب اليت تتحدث عن املوضوع، ولكن 

 .، وهذا ما سيتم العمل عليه يف هذه الدراسةاالهتمام املطلوبتوله ومل 

  هيكل الدراسة:

 مها حمور البحث: على ركنني وقسمني هامنيترتكز الدراسة 

 .فصلني: القسم القانوين: الذي يعترب واقع حال الدراسة، وقد متت دراسته يف القسم األول

الشرعي، والبعد املقاصدي حلكم  دراسة التأصيل: القسم الشرعي: ومت فيه القسم الثاين

  الشرع يف امتالك السالح النووي يف ضوء املتغريات.

وصواًل إىل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وحتقيق أهدافها، استلزم تقسيم البحث 

فصول حبثية، وسوف يتم التمهيد هلذه الفصول من خالل استعراض مقدمة  مخسةإىل 

واملنهج الذي مت استخدامه، مع بيان حدوده وأمهيته،  ،واهلدف منهشكاليته إ  ، والبحث

  هيدي".والدراسات السابقة له يف "فصل مت

أما " الفصل الثاين" فهو لعرض مناط الدراسة، وموضعها، وإبراز القوانني، واملواد 

 اتفاقيات ومعاهداتاستعرضت الباحثة ووضحت حيث  ،القانونية اليت حظرت السالح
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انتشار األسلحة النووية يف اجملتمع الدويل ككل ومنطقة نع مبالقانون الدويل العام اخلاصة 

الشرق األوسط ابلتحديد، واليت تتمثل يف القواعد القانونية الدولية الصادرة عن عصبة األمم، 

والقواعد القانونية الدولية الصادرة عن منظمة األمم املتحدة، وبيان أسباب فشلها ابلعمل 

قامت حيث تتعلق حبظر السالح النووي، اليت دولية ال تفاقياتاالأهم وإبراز  املناط هبا،

الباحثة ببيان واستعراض اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين اليت عاجلت موضوع األسلحة 

 وكيفية احلد من استخدام السالح النووي، النووية أثناء النزاعات املسلحة واحلرب عامة،

ية األطراف، إىل جانب اتفاقيات الهاي واملتمثلة يف عدة اتفاقيات دولية متعددة وثنائ

م، وسنة 1977، وبروتوكوالهتا املضافة هلا سنة م1949لسنة  واتفاقيات جنيف األربع

  م، من خالل جمموعة مباحث ومطالب.3115

فيه دراسة ظاهرة انتشار األسلحة النووية يف منطقة  تتمف" الثالثأما "الفصل 

ومت استعراض  والدوافع وراء ظهور هذه الظاهرة منذ بداايهتا،وبيان األسباب  الشرق األوسط،

 اجلهود واحللول اإلقليمية والدولية اليت قدمت ملعاجلة مشكلة االنتشار النووي يف املنطقة،

 وبيان اإلجراءات واحللول البديلة اليت اختذت لتحقيق هذا الغرض، من خالل عدة مباحث،

  ملا تقتضيه تقسيمات وحمتوايت الفصل. واليت بدورها ستنقسم إىل عدة مطالب

قامت الباحثة ببيان وتوضيح موقف وحكم الشريعة ف" الرابعأما يف "الفصل 

اإلسالمية من إنتاج قواعد واستخدام األسلحة الفتاكة، ومدى مشروعيتها، وبيان األحكام 

ية، من والضوابط اإلسالمية فيما خيص نظام احلرب واالستخدام املشروع لألسلحة النوو 
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خالل االعتماد على استنباط األحكام الشرعية " القرآن الكرمي، والسنة النبوية "، 

واالستدالل آبراء فقهاء املسلمني _ املذاهب األربعة واملراكز اإلسالمية، هبدف الوصول إىل 

قواعد وأحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية فيما خيص امتالك واستخدام األسلحة النووية 

 ها بني الدول اإلسالمية والدول املعادية هلا يف منطقة الشرق األوسط.وانتشار 

" قامت الباحثة بتحليل ومناقشة اآلاثر املرتتبة على تطبيق امسويف "الفصل اخل

الدول اإلسالمية للقواعد واالتفاقيات الدولية اخلاصة ابحلد من انتشار األسلحة النووية يف 

رنة هذه القواعد واالتفاقيات الدولية من حيث منطقة الشرق األوسط، حيث متت مقا

املضمون بقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية، وبيان مدى مشروعيتها والتحقق من االلتزام هبا 

سالمية يف منطقة الشرق األوسط، والعقوابت اإلوغري واحرتامها من قبل الدول اإلسالمية 

فصل السابع ختمت الباحثة ابلنتائج اليت ويف ال املرتتبة على دول املنطقة نتيجة خمالفتها.

 توصلت إليها من خالل هذه الدراسة، وأهم التوصيات اليت توصي هبا.
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ابْلد من انتشار األسلحة  اخلاصة االتفاقيات الدولية  :الفصل الثاين

 .النووية

 املبحث األول: ماهية األسلحة النووية وبيان استخداماهتا وآاثرها.
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 .املطلب األول: التعريف ابألسلحة النووية وأنواعها 

 .املطلب الثاين: استخدامات األسلحة النووية 

 :التأثريات النامجة عن استخدام األسلحة النووية. املطلب الثالث 

املبحث الثاين: ماهية القواعد القانونية الدولية اخلاصة ابستخدام األسلحة 

 م.النووية وفقاً للقانون الدويل العا

 الدولية يف عهد عصبة األمم. القانونية املطلب األول: القواعد 

 .املطلب الثاين: القواعد القانونية الدولية يف عهد منظمة األمم املتحدة 

 .املطلب الثالث: القواعد الرئيسية للقانون الدويل اإلنساين اخلاصة ابألسلحة النووية 

ر األسلحة النووية يف منطقة االتفاقيات الدولية مبنع انتشا: املبحث الثالث

 .الشرق األوسط

 األول: املعاهدات الدولية متعددة األطراف اخلاصة ابألسلحة النووية.طلب امل 

 الثاين: االتفاقيات الدولية ثنائية األطراف اخلاصة ابألسلحة النووية. طلبامل 

 م والربوتوكوالت املضافة هلا.1949جنيف األربع لسنة  تالثالث: اتفاقيا طلبامل 
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 ماهية األسلحة النووية وبيان استخداماهتا وآاثرها.: املبحث األول

وأشدها خرااًب ودمارًا على  19تعترب األسلحة النووية من أخطر أنواع أسلحة الدمار الشامل

صناعتها من الناحية العسكرية وقد تطورت  وأيضًا على البيئة احمليطة به، اإلنسان وصحته،

أو  احلربية يف الوقت الراهن بصورة تثري القلق الدويل حول ما إذا مت استخدامها من جديد،

تتمثل يف اإلضرار ابلبيئة وفناء  آاثر خطرية وخميفة، ليهعيرتتب والذي ابستخدامها التهديد 

 لبشرية.ا

وذكر ،وبيان اجلانب اإلجيايب فيهاوفيما يلي سنقوم ابلتعرف على اتريخ استخدامها، 

، حيث يستفاد من الطاقة يف والعسكرية أنواعها وأهم استخداماهتا سواء أكانت السلمية

العديد من جماالت احلياة اليومية كالصناعة والزراعة، فضاًل عن توليد الكهرابء واملاء، إىل 

ذا املبحث اآلاثر املرتتبة جانب استخداماهتا يف األسلحة اإلسرتاتيجية وأيضًا سنوضح يف ه

 استخدام هذه األسلحة عسكرايً.عن 

 ألسلحة النووية وبيان أنواعها.ابالتعريف  :املطلب األول

 األسلحة النووية.  أواًل: تعريف

                                                           
 األسلحة النووية، األسلحة الكيميائية، األسلحة) :هي األسلحة من أنواع ثالثة الشامل الدمار أسلحة مصطلح يشمل". 19

 ابإلنسان وجسيمة خطرية أضراراً  تلحق اليت التدمريية، لقوهتا نظراً  الشامل الدمار أسلحة مصطلح عليها وأطلق ،(البيولوجية
 شعبة: طرابلس ،"كيميائية_بيو_اجلرثو األسلحة خطر"  سياسية طوابع رايض، عواد،: انظر ،"ككل والبيئة التحتية والبنية

 .12ص م،1993 للنشر، واإلعالم التثقيف
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يستخدم عمليات التفاعل  يعرف السالح النووي أبنه: ) عبارة عن سالح تدمري فتاك،

وتبعاً  عملية االنشطار النووي أو االندماج النووي،النووي، ويعتمد يف قوته التدمريية على 

هلذه العملية فإن قوة انفجار قنبلة نووية واحدة إبمكاهنا تدمري أو إحلاق أضرار فادحة مبدينة 

كما تعرف األسلحة النووية كمصطلح أبهنا: ) أجهزة متفجرة قائمة على  .31بكاملها(

دم نوعان من التفاعالت النووية يف صنع ويستخ التفاعالت النووية واملتفجرات النووية،

، ويتطلب جتميع األسلحة النووية نصهاريةاال األسلحة النووية، التفاعالت االنشطارية و 

  .31سواء قامت على االنشطار فقط أو االنشطار واالنصهار معاً(

لى أن يولد طاقة وحده أو مع "أي وقود نووي قادر ع أما املواد النووية فتعرف أبهنا:

أو النفاايت  ابنشطار نووي متسلسل ذايت خارج املفاعل النووي والنواتج، أخرى مواد

، يقوم على التفاعالت النووية، يف االنشطار، ريفالسالح النووي سالح خط .33املشعة"

 انفجار كبري، وهو على قسمني انشطاري، وانصهاري. إىلواالندماج، قوته تؤدي 

 :اثنياً: أنواع األسلحة النووية

واليت تقوم على  اجليل األول من األسلحة النووية فيما يعرف ابسم "القنبلة الذرية"، يتمثل

إىل  329أو بلوتونيوم  325وجتري عملية االنشطار ابنقسام ذرة يورانيوم  انشطار النواة،

                                                           
 govwww.news world..م11/4/3114 ، بتاريخاثرهآالسالح النووي و  انظر:. 31

 .69مرجع سبق ذكره،ص النووي"اخطر مفاهيم العالقات الدولية"، االنتشار حممد، عبد السالم،. 31
 4567فقرة )ح(  (566م بشأن املسؤولية املدنية عن األضرار النووية لوثيقة )أمنو فيك 1997راجع اتفاقية فيينا لسنة . 33
. 
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مثل القنبلة الذرية اليت فجرت يف مركز التجارب  32أي إىل منتجات انشطارية، أجزاء أخف،

" ابلقرب من صحراء األوموغوردو ابلوالايت املتحدة األمريكية، أما اجليل الثاين يف "ترنيت

ويقصد  واليت تقوم على انصهار أو اندماج النواة، فيتمثل يف القنبلة احلرارية أو اهليدروجينية،

مثال ذلك القنابل اليت تركب  بذلك احتاد نوعني خمتلفني من عناصر اهليدروجني يف اهلليوم،

  34أو اليت حتمل هبا الغواصات. نووية على الصواريخ أو اليت تزود هبا الطائرات،رؤوس 

اجليل الثالث الذي يتمثل يف القنبلة النيرتونية والقنبلة الفراغية والقنبلة  ،أخرياً 

الكهرومغناطيسية، وتقوم على التحكم ابلطاقة املنبعثة والقدرة التدمريية للسالح حبيث يقوم 

ومنها األحباث  ة والوزن وزايدة دقة التصويب ألنظمة التوصيل والتوجيه،تناسب بني القو 

ويتم اآلن تطوير أسلحة اجليل الرابع من 35املتعلقة ابستخدام أشعة الليزر يف حرب النجوم،

 السالح النووي.

 إىل ثالثة أنواع رئيسية:_ نإذاألسلحة النووية تنقسم 

                                                           
الزعيليك، مفتاح حممود، التفجريات النووية وآاثرها، "جملة الذرة والتنمية"، تصدر عن اهليئة العربية للطاقة الذرية، اجمللد . 32
 .31م، ص3112(، العدد الرابع 35)

، م1993طوابع سياسية "خطر األسلحة اجلرثو_بيو_كيميائية"، طرابلس: شعبة التثقيف واإلعالم، . رايض، عواد،34
 .344_343ص
 . املرجع السابق نفسه.35
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 األسلحة النووية االنشطارية.  .1
ابالنشطار النووي تفتيت نواة ذرة بعض العناصر إىل شقني مع حترير طاقة التماسك يقصد 

 36اهلائلة وخروجها على شكل حرارة، وانبعاث كميات ضخمة من اإلشعاعات النووية،

ويشرتط لعمل  املادة اخلام للقنبلة االنشطارية، 329أو البلوتونيوم  325ويشكل اليورانيوم 

وحلدوث االنشطار النووي تقذف 37ع مكوانهتا إىل احلجم احلرجهذه القنبلة أن يصل جممو 

( وثالث نيوتروانت يف  Br) ( والباريوم kr) ذرات اليورانيوم وإنتاج عنصري الكربتون

الغالب، ويف حالة امتالك تلك النيرتوانت الثالثة السرعة املناسبة، فإهنا تصطدم بذرات 

األوىل، وهكذا حيدث التفاعل املتسلسل أساس  أخرى من اليورانيوم وينتج ما نتج يف املرة

 38عمل القنبلة االنشطارية.

 األسلحة النووية االندماجية. .2

يعرف االندماج النووي أبنه اندماج نواتني خفيفتني لتكوين نواة كتلتها أقل من جمموع  

مصحوابً وتنشأ القنبلة االندماجية من اندماج نوايت الديترييوم لتكوين اهلليوم 39كتلتيهما،

                                                           
عطية، ممدوح حامد، سليم، صالح الدين، األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية يف عاملنا املعاصر، الكويت: دار . 36

 .46م، ص1993، 3سعاد الصباح للنشر، ط
. يقصد ابحلجم احلرج: " هو احلجم املالئم الذي مينع هروب النيرتوانت من املادة املشطورة قبل أن تسبب االنفجار"، 37

م، 1997انظر يف ذلك: الدركزيل، شذى سلمان، الطريق النووي يف نصف قرن ما له وما عليه، بريوت: دار العربية للعلوم، 
 .37ص
 .73الدركزيل، مرجع سابق، ص.38
، 1. كوف، ك. كالرك، الذرة من األلف إىل الياء، ترمجة: عبد الرزاق املخرتوسي، بغداد: دار الشؤون الثقافية، ط39

 .113م، ص1987
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وهي  بنيرتون وطاقة هائلة جداً تساوي الفرق بني طاقة نواتج ذلك التفاعل وطاقة املكوانت،

 21( مليون إلكرتون فولت.2237تقدر ب)

االندماج غري ممكن احلدوث ما مل متتلك كال النواتني طاقة حركية عالية ن أمع العلم 

وهذا يعين رفع درجة احلرارة  النواتني، للتغلب على قوى التنافر الكهرابئية الناشئة عن اقرتاب

كلفن(، األمر الذي ال ميكن حتقيقه إال ابنشطار نووي تعقبه طاقة انفجار هائلة 116إىل )

وقد جربت القنبلة اهليدروجينية الدول دائمة العضوية  21( قنبلة انشطارية.51تعادل طاقة )

وذلك بني عامي  [، وفرنسا الصني، روسيا، يف جملس األمن واملتمثلة يف ]بريطانيا، أمريكا،

 23م.1968م و 1945

 :األسلحة النووية النيرتونية .3

يكمن الفعل التدمريي هلذه القنبلة يف سرعة النيرتوانت املنطلقة منها، وإمكانية اخرتاقها 

للجسم والتسبب ابلوفاة، حيث تولد هذه القنبلة مقدارًا ضخمًا من اإلشعاع املميت 

                                                           
عندما متر بني نقطتني فرق اجلهد  e. يقصد ابإللكرتون فولت: " هو الشغل الذي تكسبه شحنة كهرابئية تساوي شحنة 21

يمان، إبراهيم أمحد، النظام العاملي للوحدات وأنظمة القياس األخرى، صادر عن رابطة فولت، انظر يف ذلك: سل 1بينهما 
 .78الفيزايئيني األردنية، ص

. عبد الباقي، حممد مصطفى، علماء الذرة واكتشافاهتم يف القرن العشرين، اإلسكندرية: مطبعة اإلشعاع الفنية، 21
 .99م، ص3111

 .21ص م،1972األسلحة احلديثة، ترمجة: أكرم ديري، بريوت: دار الطليعة للنشر،  بوفر، وآخرون،. 23
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الضخم متاماً، ومع ذلك فإن انفجارها مياثل انفجار السالح الصغري من لإلنسان كالسالح 

 22غري إحداث أضرار جسيمة يف منطقة ما، ومن غري تساقط الغبار املشع.

فكل  وتعد األسلحة النووية أبنواعها الثالثة إحدى أنواع أسلحة الدمار الشامل،

والبنية التحتية  النبات، يوان،احل األضرار ابإلنسان،لحق ت ةتدمرييسالح مستحدث له قدرة 

 للدول يدخل ضمن أسلحة الدمار الشامل.

وابلتايل اجند أن األسلحة النووية هي األسلحة اليت تستمد قوهتا التدمريية من 

الذرات مثل القنبلة  ةأنوييف  الذرات وهي األسلحة الذرية، أو من اندماج  ةأنويانشطار 

 ارية، كما يدخل ضمن هذه األسلحة كل من األلغام النووية،اهليدروجينية والقنبلة النووية احلر 

 والغبار املشع، وأيضاً الرؤوس النووية. قذائف املدفعية،و 

 استخدامات األسلحة النووية. املطلب الثاين:

من املعروف أن الطاقة النووية سالح ذو حدين، حيث ميكن أن تستخدم ألغراض احلرب 

كما ميكن أن تستخدم لألغراض السلمية وما أكثر استخداماهتا السلمية  والتدمري الشامل،

احلاضر أن السالح  النووي يستخدم  الوقت يف املفيدة واهلامة لإلنسان والبيئة، واملالحظ 

 ، وهي كالتايل:_سرتاتيجيةإوكوسيلة دفاعية  كوسيلة ضغط سياسية،

 أوالً : االستخدام السلمي للطاقة النووية.

                                                           
كوهن، سام، القنبلة النيرتونية مضامينها التقنية والسياسية والعسكرية، ترمجة: سامي الكعكي، بريوت: دار الرواد،   .22

 .46م، ص1981
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لك: " احلصول على املواد القابلة لالنشطار واملواد اخلام واملعدات واملنشآت ويقصد بذ

النووية، واحلصول على املعلومات، وإجراء البحوث الالزمة، وحرية االجتار ابملواد واملعدات 

النووية مبا يتفق مع نظام ضماانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإجراء التفجريات النووية 

  24لسلمية، واحلصول على مساعدات غري مشروطة من الوكالة".لألغراض ا

حتتل الطاقة النووية أمهية خاصة وكبرية يف العامل الصناعي واالقتصاد العاملي، وذلك 

جزء  لكون املفاعالت النووية من املصادر األساسية إلنتاج الطاقة الكهرابئية، وعادة ما يكون 

 (OECD) يف معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية من الطاقة الكهرابئية املستهلكة كبري

وهناك بلدان أخرى مثل اهلند والربازيل وجنوب أفريقيا وإيران  25معتمدًا على الطاقة النووية،

إذا ما مت تطبيق املخطط ، و انضموا اآلن إىل أعلى مخسة عشر دولة مستخدمة للطاقة النووية

العامل، فإن العدد سيتغري من ثالثني بلداً ميتلك مفاعالت واملقرتح له من املفاعالت النووية يف 

 26نووية جتارية إىل ما ال يقل عن مثانية وثالثني بلداً.

                                                           
 العربية اجمللة النووية، للطاقة السلمي االستخدام يف لالدو  حلق والسياسية القانونية احملددات عبادي، هاين املفلس،. 24

 .117ص م،3118 ،(17) العدد السياسية، للعلوم
 القانون كلية ماجستري، رسالة الدولية، العالقات تطور يف وآثرها السلمية النووية الطاقة طالب، نوران وشاش،. 25

 .59ص م،3119 الدمنارك، يف املفتوحة العربية األكادميية والسياسة،
36 .Uranium Information Centre (UIC) (2007), World Nuclear Power Reactors 2006-07, 

Australian Uranium Association, December 7, 2007, (http://www.uic.com.au/reactors.htm). 
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يف  27تسعى العديد من الدول حول العامل إىل استخدام اليورانيوم املستنفد

االستخدامات الصناعية غري النووية، بسبب وجوده بشكل وفري، كما أنه يتميز بعدة 

مواصفات وخصائص أدت إىل تفضيله على الكثري من الفلزات األخرى، وفيما يلي أهم 

 :_استخداماته يف

 .31األغراض الصناعية .أ

املعادن  اجلميع حلم اإلنسان الذي أدى لتطور علم الكيمياء وهو حماولة حتويليعلم 

أي تفاعل كيميائي ال يستطيع تغيري مركبات ن ألالرخيصة إىل ذهب وهذا غري ممكن 

الذرة من عدد النيوتروانت وبذلك ال يستطيع اإلنسان حتقيق حلمه ابحلصول على 

وقد تنوعت االستخدامات يف  . الذهب من معادن رخيصة إبجراء أي تفاعل كيميائي

 األغراض السليمة على النحو التايل:

: يستخدم اليورانيوم املستنفد يف صناعة احلاوايت اليت  التدريع ضد اإلشعاع .1

تستخدم بدورها كأوعية فائقة املتانة لنقل الوقود املستنفد يف املفاعالت مبختلف 

وفري احلماية امليكانيكية أنواعه، وتكون هذه احلاوايت عادة ثقيلة جدًا بغرض ت

جملموعات قضبان الوقود مرتفعة اإلشعاعية املوجودة بداخلها بعد إخراجها من 

                                                           
 122أو  % 123القابل لالنشطار إىل 325اليورانيوم املستنفد يقصد به :" ذلك اليورانيوم الذي تقل فيه نسبة اليورانيوم  .27
، وهو عادًة ينتج عن عملية إعادة معاجلة الوقود النووي احملرتق، وهو حيتوي أيضًا على بعض العناصر األخرى املشعة  %

".انظر: عبد الفتاح، كمال إبراهيم، استخدامات اليورانيوم املنضب  329م ، البلوتونيو 328، 326مثل اليورانيوم 
 . 2م(، ص 3112، )العدد الرابع 35)املستنفد(، "جملة الذرة والتنمية"، تصدر عن اهليئة العربية للطاقة الذرية، اجمللد 

 .7_5نفس املرجع السابق، ص . 28
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املفاعالت الذرية، كما يستخدم اليورانيوم املستنفد أيضًا يف تصنيع احلاوايت 

الصغرية نسبياً، واملستعملة يف نقل النظائر واملصادر املشعة لألغراض الطبية 

هذه احلالة يستخدم كبديل للرصاص الذي ينبغي استخدام كميات   والصناعية، ويف

كبرية منه لصناعة دروع مكافئة لتلك املصنوعة من اليورانيوم املستنفد، أو كبديل 

للتنغسنت، كما يستخدم على نطاق واسع يف جتهيزات التصوير اإلشعاعي الصناعي 

(، )الكوبلت 93الحتواء وحجب املصادر املشعة القوية مثل ) األريديوم _

 (، املستخدمة يف هذه التقنيات.127(، و)السيزيوم _61_

: تستخدم هذه األثقال يف األدوات املستخدمة للسيطرة على حركة أثقال املوازنة .3

األجسام الطائرة يف اهلواء كالطائرات والصواريخ واملروحيات، لكي حتافظ على مركز 

املوازنة يف ذيل  تلكاملستنفد يف   الثقل هبا أبسلوب دقيق، ويستخدم اليورانيوم

وجناحي الطائرات، وكذلك يف حتقيق توازن ريش حمركات الطائرات املروحية، 

اليورانيوم املستنفد ليس خطرياً يف حد ذاته، وال توجد خماطر مباشرة من استخدامه 

وقوع احلوادث يف أسطح التحكم يف الطائرات املدنية، ولكن اخلطر مؤكد يف حالة 

 .29تشهد حتطم الطائرات واشتعال النريان فيهااليت 

: يستخدم اليورانيوم املستنفد يف عمليات سرب آابر قضبان الغمر يف آابر البرتول .2

البرتول، من خالل استعماله يف قضبان الغمر، اليت تتكون من أثقال من اليورانيوم 

                                                           
 .4وم املنضب )املستنفد(، مرجع سبق ذكره، صعبد الفتاح، كمال إبراهيم، استخدامات اليوراني .29
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سفل آابر املستنفد مغلفة ابلصلب وتساعد على إنزال أجهزة وأدوات السرب إىل أ

البرتول اليت حتتوي على سوائل عالية، والكثافة هلا قدرة عالية على الدفع ألعلى، 

هي تعوق عملية نزول األجهزة إىل أسفل، وتكمن أمهية استخدامه يف  فوابلتايل 

كثافته العالية اليت تساعد على أن تكون قضبان الغمر املعاونة صغرية ولكنها ثقيلة 

 فية.يف نفس الوقت بدرجة كا

: يستخدم اليورانيوم املستنفد أيضًا يف تصنيع حافة  استعماالت أخرى خمتلفة .4

اجلزء الدوار من الرتوس بكل اجناح من سبيكة تتكون منه مع املوليبدنوم والربيليوم 

خفيف الوزن، كما يستخدم اليورانيوم املستنفد كذلك يف قضبان الثقب وأدوات 

ورانيوم املستنفد اخلراطة لتخفيف االهتزازات أثناء التشغيل، وختتلف مواصفات الي

ابختالف طريقة اإلنتاج ونوعية الشوائب مثل الكربون والسيلكون واحلديد 

واألملونيوم اليت تؤثر على اخلواص امليكانيكية، كما تتأثر الصالبة والقوة بدرجة كبرية 

أبسلوب املعاملة احلرارية، وأخريًا يستخدم أيضًا يف خلط اخلرساانت ذات اجلودة 

 41يطلق عليها اسم )ديوكريت(.العالية واليت 

 .41استخدامات الطاقة النووية يف جمال الطب والصيدلةب. 

                                                           
 .7املرجع السابق، ص. 41
 م .3115، يوليو 92مالعب، هباء، االستخدام السلمي والعسكري للطاقة النووية، "جملة الدفاع الوطين"، العدد . 41
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الطب النووي هو فرع من فروع علم الطب، حيث تستخدم مواد النظائر املشعة لتحديد 

املرض ومعاجلته، ويتم ذلك من خالل تزريق هذه املواد لتحديد املرض وقياس نسبة األشعة 

مراض سرطان القولون واألمعاء الصغرية، وبعض حاالت سرطان اجملازة للمريض، مثل أ

الصدر، وكذلك دراسة غدد املخ والصدر واألمراض الوريدية، وتصوير أمراض القلب، وأدى 

التطور الكبري للتقنيات املعتمدة يف استخدام النظائر املشعة يف تشخيص األمراض إىل تطوير 

احلاالت املرضية، مما كان له األثر الكبري يف  قدرة األطباء على التشخيص الدقيق ملختلف

اجناح استخدام العالجات املستخدمة، أما يف العالج فإن أهم النجاحات اليت حققتها 

األساليب النووية يف الطب كانت يف عمليات عالج األورام السرطانية، ويف حاالت الذحبة 

ة هائلة لعلوم الصيدلة من الصدرية وهبوط ضغط الدم، كما وفرت النظائر املشعة إمكاني

خالل استخدام املواد الكيميائية والصيدالنية املتعلقة مبواد النظائر املشعة، حيث أصبح ممكناً 

التعرف بصورة دقيقة على أتثري الدواء ومساره وحتوالته داخل جسم اإلنسان أو النبات، كما 

 اإلنسان أو النبات.  يستفاد منها أيضاً يف فهم آلية التمثيل الغذائي سواء يف جسم

 ج. استخدامات الطاقة النووية يف إنتاج الطاقة الكهرابئية.

السوفييت "سابقاً حتاد االم يف 1954مت إنشاء أول مفاعل نووي إلنتاج الطاقة الكهرابئية سنة 

م أول حمطة لتوليد الكهرابء تعمل ابلطاقة النووية يف 1959"، كما أنشئت بريطانيا سنة 
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الل العقود األخرية من القرن الواحد والعشرين اتسع نطاق استخدام الطاقة وخ 43أورواب،

 النووية يف جمال توليد الطاقة الكهرابئية يف أَناء العامل.

حيث تنتج الطاقة  42ويتم إنتاج الكهرابء عن طريق حمطات االنشطار النووي،

الالزمة لتسخني املاء وتبخريه يف املفاعالت الذرية االنشطارية ابستخدام عناصر قابلة 

طاقتها فيه وترفع فقد تللالنشطار، لكي تطلق إشعاعات نووية تتحرك بسرعة عالية يف املاء 

عندما  درجة حرارته، ويعترب اليورانيوم أفضل عنصر لتحقيق هذا الغرض ابعتبار أنه ينشطر

نيرتوانت( إضافة إىل أشعة  3يصطدم بنوايت نيرتون، خملفًا عنصرين جديدين أصغر منه )+

جاما ذات الطاقة العالية، اليت تنتشر يف املاء فرتفع درجة حرارته حىت يتبخر وهو املقصود أو 

ملية املطلوب، فالنيرتوانت الناجتة تعود إىل االصطدام بنوايت يورانيوم أخرى لتكرر نفس الع

عدة مرات، حبيث يستمر تسخني املاء وتبخريه، ومع تكرار هذه العملية حىت َنصل على 

 44الكهرابء وهو املطلوب.

إن سعي أغلب دول العامل اآلن الستخدام الكهرابء النووية على نطاق واسع سببه 

وبة من الكمية املطلن إسهولة نقل الوقود النووي، ورخص مثنه مقارنة ابلوقود التقليدي، إذ 

                                                           
 مالعب، هباء، االستخدام السلمي والعسكري للطاقة النووية، مرجع سابق.. 43
حممود، توليد الكهرابء عن طريق الطاقة النووية، صادر عن منظمة اجملتمع العلمي العريب، بتاريخ الزعيليك، مفتاح . 42

 م.17/13/3114
 املرجع السابق نفسه.. 44
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مليون كيلو  53اليورانيوم إلانرة مدينة كبرية ملدة عام، ال تزيد عن عشرين رطاًل تنتج 

 45وات/ساعة من الطاقة الكهرابئية.

مقارنة تشغل احملطّات النوويّة لتوليد الطاقة مساحات صغرية نسبًيا من األراضي 

اللجنة التنظيمّية للمفاعالت حطّات التوليد اليت تعتمد على الطاقة الشمسّية، فقد أّكدت مب

ألف فّدان إلنشاء حمطّة ُتدار  25النوويّة أننا حباجة إىل حقل مشسي مبساحٍة تزيد عن 

  .ابلطاقة الشمسّية

 .46د. استخدامات الطاقة النووية يف جمال الزراعة وإنتاج األغذية

النبات، فقد أمكن استخدمت النظائر املشعة يف العلوم الزراعية وعلوم األراضي وفسيولوجيا 

استخدام النظائر واإلشعاع النووي يف دراسة خصائص العالقة الثالثية بني األرض والنبات 

واملاء، حيث متت دراسة األراضي ونوعيتها وخصائصها ومكوانهتا وأساليب انتقال الغذاء 

ير آليات واملاء من خالهلا إىل النبات، وأثر كل ذلك يف منو النبات، مما أدى بدوره إىل تطو 

اإلنتاج الزراعي ورفع اإلنتاج، ومت استحداث ما يعرف ابلطفرات الزراعية " أي التحوالت 

الوراثية املفاجئة"، كما مت أيضًا حفظ الغذاء ابإلشعاع، حيث مت التوصل ابستخدام هذه 

التقنية إىل أساليب حلفظ الغذاء ملدة طويلة بعد مرحلة اإلنتاج، وذلك ابستخدام بعض 

                                                           
حسني، خليل، أسلحة الدمار الشامل يف القانون الدويل العام، مركز الدراسات واألحباث اإلسرتاتيجية، نشرت يف . 45

 م.16/1/3119
 ء، االستخدام السلمي والعسكري للطاقة النووية، مرجع سابق.مالعب، هبا. 46
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اعات النووية، وتعد األغذية بواسطة هذه األساليب من األغذية النظيفة واملأمونة من اإلشع

 الناحية الصحية.  

 اثنياً : االستخدام االسرتاتيجي العسكري للطاقة النووية.

وكان معظمها يستخدم إلنتاج  47م،1951يف أواخر  ملفاعالت التجارية األوىلالعمل اببدأ 

من الوالايت  كلم، حيث كان  1961م و1951لطلبات العسكرية يف اليورانيوم تلبيًة ل

زايدة و يعمالن على بناء ترسانة من األسلحة النووية "سابقاً"  السوفييتحتاد واالاملتحدة 

السفن والغواصات اليت تعمل ابلطاقة ، وكذلك زايدة االعتماد على األسلحة النووية و اخمزوهن

 .48النووية

وبسبب الكثافة العالية اليت يتميز هبا اليورانيوم املستنفد، فإنه يستخدم بشكل 

)القذائف( العسكرية املميزة بقدرهتا على اخرتاق األهداف  رئيسي يف تصنيع املقذوفات

بكفاءة شديدة، كما استخدم يف تصنيع الدروع املنيعة للدابابت العسكرية وانقالت اجلنود، 

وما شجع الدول النووية على ابتكار هذا السالح اخلطري هو أن اتفاقية عدم االنتشار النووي 

اليورانيوم، على اعتبار أن االتفاقية ختتص ابملواد مل جترم استخدام مثل هذا النوع من 

                                                           
 (.3115منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ) تقرير. 47

48 . D’Agostino, Thomas, Statement of Thomas P. D’Agostino, Acting Under Secretary for 

Nuclear Security and Administrator, National Nuclear Security Administration, U.S. 

Department of Energy, 

Before the House Committee on Armed Services, Subcommittee on Strategic Forces, 

March 20, 

Washington, (2007). 
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ولقذائف اليورانيوم القدرة على اخرتاق الدروع وإنتاج حرارة عالية عند  49االنشطارية فقط،

درجة مئوية( تفوق درجة انصهار احلديد، كما ينتج عنه غبار  4111احرتاقه تصل إىل )

كل أو املياه، أو التنفس، أو اجللد، ذري يلوث اإلنسان واحليوان عند وصوله عن طريق األ

من ذلك أن قذائف اليورانيوم املستنفد موجودة وتنتج يف عدة دول ومنها ر طخاألواألمر 

إسرائيل، فاألخرية تستخدمها ضد الفلسطينيني، كما استخدمتها الوالايت املتحدة األمريكية 

 51من قبل يف أفغانستان والعراق.

طاقة النووية يف استعماالت عسكرية عدة، حيث ابستخدام ال إسرائيل اهتمت 

وتسهيالت الدول الصديقة هلا  اعتمدت يف برانجمها القومي النووي على قدراهتا الذاتية،

حيث حصلت إسرائيل على التقنية النووية من أمريكا عرب برانمج "إيزهناور"  وخاصة أمريكا،

تعاون جنوب أفريقيا معها فيما و . 51 م،1955املعروف ابسم "الذرة من أجل السالم" سنة 

ويرجع السبب يف أن إسرائيل ال تستطيع القيام هبذه  خيص جمال إجراء التجارب النووية،

كما هددت األخرية ابستخدام األسلحة النووية  التجارب على أرضها نظراً لضيق مساحتها،

 م، واليت كانت مع مصر.1972خالل األايم األوىل من حرب أكتوبر سنة 

                                                           
 .5_4ص سابق، مرجعتنفد(، )املس املنضب اليورانيوم استخدامات إبراهيم، كمال الفتاح، عبد. 49
 .5املرجع السابق، ص. 51

. دراسة " استخدام األسلحة النووية ومدى مشروعيتها يف القانون الدويل"، بتاريخ . 51

 www.eyeslaw.comم.6/4/3114
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عندما بدأ العراق يطلق  م،1991وهددت ابستخدامها أيضًا يف حرب اخلليج سنة 

ولكن ما حدث يف حرب اخلليج الثانية كان منطًا أكثر  صواريخ سكود املطورة ضدها،

واملتمثل يف استخدام العراق ألسلحة   حيث استخدم السالح النووي بطريقة حمددة، بساطة،

 53.كيميائية ضد إسرائيل

هتديد إسرائيل ابستخدام األسلحة النووية وإمكانية اكتسابه ن إكن القول من هنا مي

مصداقية إذا كان موجهًا ضد حتدايت عربية خطرية حلدود الدولة اليهودية قبل حرب يونيو 

هتديداً نووايً إسرائيليا لن يكون ذا مصداقية إذا كان موجهاً ضد عمل ن أيف حني  م،1967

 .52 م.1967ر األراضي العربية احملتلة منذ سنة عسكري عريب يهدف إىل حتري

ابلتايل فإن أي هتديد عريب ابستعمال األسلحة النووية سيكتسب مصداقية إذا كان 

يف احلقوق بني الدول على  وهذا يعد تفاوات موجهًا فقط ضد حتدايت خطرية حلدودهم،

الدولية فيما لهيئات لويؤكد حقيقة هيمنة واحتكار بعض الدول كإسرائيل   الصعيد الدويل،

 حيقق مصاحلها وطموحاهتا.

نلخص مما سبق أنه نتيجًة النتشار املخاوف الدولية من االستخدامات املزدوجة 

)السلمية والعسكرية(  للطاقة النووية، فإن املوردين واملستخدمني مبا فيهم الدول النووية 

                                                           
الفكر اإلسرتاتيجي العريب، العددان ) الشقاقي، خليل، املتطلبات التقنية للردع النووي يف الشرق األوسط، "جملة . 53 

 .42_43م(، ص1988، )يناير _ إبريل (34_32
 . املرجع السابق نفسه.52
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صيب اليورانيوم، وكذلك الوكالة للقدرة على خت اً امتالكالكربى اليت تعترب أكثر الدول الست 

الدولية للطاقة الذرية يعملون معًا على منع الدول األخرى من امتالك القدرة على ختصيب 

 دول  معينة.بيد احتكار الطاقة النووية صر و حلغري مباشر  االيورانيوم، وهذا يعين أتييد

تسخريها لذا جيب إخضاع استخدام الطاقة النووية إىل ضماانت فعالة تضمن 

 خلدمة البشرية والسالم العاملي.

 املطلب الثالث : التأثريات النامجة عن استخدام األسلحة النووية.

يتم حصول التفجري النووي عن طريق انطالق كميات كبرية من الطاقة، نتيجة للتفاعالت 

النووي،  املتسلسلة غري املسيطر عليها وبسرعة فائقة من عملية االنشطار النووي أو االندماج

أو سلسلة متعددة املراحل من االنشطار أو االندماج النووي، وينتج عن هذه العملية العديد 

 من التأثريات اخلطرية اليت تلحق األضرار ابلبيئة وابإلنسان على حد سواء.

 ،وميكن تقسيم التأثريات النامجة عن االنفجار النووي إىل ثالثة أنواع من التفجريات

 وهي:

 النامجة عن انفجار قنبلة نووية. التأثريات .1

 %51حيث يشكل الضغط ما نسبته  ينتج عن تفجري القنبلة املنفجرة موجة ضغط هائلة،

وختتلف درجة التأثري الفسيولوجي ملوجة الضغط الناجتة عن القنبلة  من أتثريات القنبلة الذرية،

جة الضغط التأثري غري تشمل أتثريات مو  االنفجار كماالذرية تبعًا لبعد الشخص عن نقطة 
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  54والناتج عن تساقط املباين بعد تعرضها ملوجة الضغط. املباشر على األشخاص،

فتنعكس يف اهلواء الذي  ويتضاعف أتثري موجة الضغط عند مالمسة مقدمتها سطح األرض،

ضغطته املوجة الساقطة على سطح األرض بسرعة أكرب مضاعفة بذلك حجم املساحة 

 55املعرضة للتدمري.

 التأثريات اْلرارية للقنبلة النووية.   .2

وتتسبب يف أضرار كبرية  من جممل أتثريات القنبلة الذرية، %25تشكل احلرارة ما جمموعه 

كما أتثر  تتمثل يف العمى الوميض الناتج عن النظر املباشر إىل كرة اللهب، جدًا وخطرية،

األرض، كاملنشآت واملباين على نوعية وطبيعة املظاهر الطبوغرافية املوجودة على سطح 

كما يعتمد  من انتشارها وتقلل من أتثريها،حتد إذ  56وصول موجة احلرارة أتثريًا مباشراً،

تزداد املساحة املعرضة ملوجة احلرارة املنبعثة لياًل عن  انبعاثها إذانتشار موجة احلرارة على وقت 

 57.%111مثيلتها املنبعثة يف النهار بنسبة 

 اإلشعاعية للقنبلة النووية.التأثريات  .3

وتتنوع أتثرياته تبعًا لتنوع  من جمموع أتثريات القنبلة الذرية، %15يشكل اإلشعاع ما نسبته 

وقدرهتا على التغلغل يف جسم اإلنسان  اإلشعاعات واختالف أطواهلا املوجية،

                                                           
 .59ص عطيه، مرجع سبق ذكره،.  54
 .37م،  ص3113صباريين، غالب، وآخرون، أسلحة الدمار الشامل، عمان: دار زهران للنشر، .  55
كمال، مصطفى أمحد، احلرب غري التقليدية " األسلحة الذرية والكيماوية والبيولوجية"، الدوحة : دار الثقافة للنشر، . 56

 .37صم، 1991
 نفس املرجع السابق.. 57
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العني وقروح وتنقسم أتثريات اإلشعاع النووي إىل أتثريات مباشرة تتسبب يف حروق 58وأتينه،

وأتثريات غري مباشرة متمثلة يف إشعال احلرائق اليت تزيد من تدمري كل ما عال سطح  اجللد،

 59األرض من منشآت ومبان.

 وهي:61كما ميكن تنصيف التفجريات النووية يف ثالث أنواع رئيسية

كم فوق   22األول: تفجريات ألقل من  الذي ينقسم لقسمني، التفجري اهلوائي:  .1

ولكن اإلشعاع الناتج عن  األرض، وفيه تكون كرة النار بعيدة عن األرض،سطح 

أما القسم الثاين: فيتمثل يف االرتفاعات اليت  االنفجار يذهب ملسافات بعيدة،

كم فوق سطح األرض، وفيها تقل قوة الصدمة التفجريية   22تكون ألكثر من 

جهزة الكهرابئية واإللكرتونية هذا يؤدي إلتالف األ وتزداد الطاقة احلرارية املتولدة،

 غري املزودة أبجهزة محاية.

يعد أكثر خطورة حيث يؤدي هذا التفجري إىل حدوث كارثة  التفجري السطحي: .3

ألن التفجري حيدث يف اهلواء  مناخية هتدد الكائنات احلية على سطح األرض،

 طبقة األوزون والغالف اجلوي.ىل إويصل أحياانً 

 يعتمد هذا النوع على عمق نقطة التفجري، رض أو املاء:التفجري حتت سطح األ .2

وأحياانً تصل إىل  وميتص السطح )ما فوق التفجري( نسبة كربى من صدمة التفجري،
                                                           

 .76صباريين، مرجع سبق ذكره، ص. 58
59 .United Nations (UN) Department of Disarmament Affairs, Comprehensive Study on 

Nuclear Weapons, Report of the Secretary General, UN Doc. A/45/373, 1991, p 82. 
 م.9/2/3115بتاريخ  www.wikipedia.org دراسة ابسم التجارب النووية وآاثرها،. 61
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السطح النسبة اهلاربة من قوة االنفجار وتكون ضعيفة نسبيا، وأفضل مثال على 

 وحتديدًا يف منطقة ذلك قيام فرنسا بسبعة عشر تفجريًا نوواًي يف الصحراء اجلزائرية،

حيث امتدت مساحات إشعاعات هذه التجارب ملئات  م،1961"رقان" يف سنة 

 الكيلومرتات فأحرقت وخلفت كوارث بيئية خطرية.

طبيعة أضرار السالح النووي واسعة املدى وال تتوقف عند ن أنلخص مما سبق 

 والبيئة، النبات، يوان،احل فهي تصيب اإلنسان، حدود الدولة اليت وقع فيها احلادث النووي،

وقد ال  ابإلضافة إىل أن األضرار الناشئة عن األشعة املؤينة اليت تصيب اخلالاي احلية لإلنسان،

 يتم تشخيصها فوراً ألهنا تستغرق وقتاً طويال حىت تظهر أعراضها.

ملركز حبوث نزع  61م،3114وهناك دراسة أجرهتا منظمة األمم املتحدة سنة 

، واليت أبرزت أتثري التفجري النووي اإلنسان والبيئة، وال سيما اآلاثر على الغالف 63السالح

اجلوي واملناخ، ووضحت الدراسة العواقب الوخيمة هلذه اآلاثر على البشر والنبااتت واحلياة 

الربية، كما أوضحت الدراسة إمكانية أن يؤدي التفجري النووي إىل اخنفاض أشعة الشمس 

تنفاذ طبقة األوزون، إىل جانب اآلاثر الوخيمة اليت ستؤثر على الزراعة وإنتاج واألمطار، واس

                                                           
61 .John Borrie and Tim Caughley, An Illusion of Safety: Challenges of Nuclear Weapon 

Detonations for the United Nations Humanitarian Coordination and Response, UN, Geneva, 

2014. 
يتبع هذا املركز منظمة األمم املتحدة، ومقره يف نيويورك وله فرع يف جنيف، ويرأسه وكيل األمني العام لألمم املتحدة، ". 63

تقييم التطورات املتعلقة مبسائل نزع السالح النووي، وتسهيل صياغة البياانت واختاذ القرارات، ومهمة املركز هي حتليل و 
ويصدر عنه عدة منشورات دورية، أمهها حولية األمم املتحدة لنزع السالح"، انظر:هناوي، ليلى، االستخدام السلمي للطاقة 

م، 3118القانونية واإلدارية، جامعة حسيبة أبو علي ابجلزائر،  النووية يف ظل القانون الدويل، رسالة ماجستري، كلية العلوم
 .38ص
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األغذية، مما يسبب يف ظهور اجملاعة يف أجزاء كثرية حول العامل، وتعرض ماليني البشر خلطر 

 اجملاعة. 

كما نشرت اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعية الصليب األمحر الياابنية دراسة يف 

، تشري إىل أن بعد سبعني عامًا من إسقاط القنابل الذرية على "هريوشيما م3115سنة 

واجنازاكي"، ومستشفيات تلك املدن إىل اليوم تعاجل آالف الضحااي كل عام بسبب أمراض 

، وابلتايل 62م1945السرطان وأمراض أخرى بسبب االنفجار الذري الذي حدث يف سنة 

دث يف مدينيت وما ح وتدمري شديدة اخلطورة،تعترب األسلحة النووية وسائل قتل وحرق 

"الياابنية" خري مثال على األضرار البشرية واملادية النامجة عن التفجري  هريوشيما وانجازاكي

 النووي.

 للقانون وفقاً  النووية األسلحة ابستخدام اخلاصة الدولية القانونية القواعد ماهية: الثاين املبحث
 .العام الدويل

ن الدويل العام ابلعديد من التغيريات خالل السنوات املاضية، وكان لقد مر القانو 

حصيلة ذلك التغري تنوع القواعد، وتكاثرها، استشعارا ابخلطر الذي يداهم البشرية، وقد 

، وقواعد وأعراف دولية، وقد اعتمدان املنهج إنساينقانون دويل  إىلتنوعت القوانني يف ذلك 

                                                           
63 .ICRC and Japanese Red Cross Society, “Long-Term Health Consequences of Nuclear 

Weapons: 70 Years On, Red Cross Hospitals Still Treat Thousands of Atomic Bomb 

Survivors, ”, Information Note No. 5, July 2015. 
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مراحل التطور، والتنوع هلذه الظاهرة، التوافق على قوانني حتد من التارخيي يف الدراسة، بتتبع 

 االنتشار النووي وسيتم تناول هذا املبحث يف اآليت:

 .الدولية يف عهد عصبة األمم نيانو والقالقواعد  األول:املطلب 

 املطلب الثاين: القواعد القانونية الدولية يف عهد منظمة األمم املتحدة.

 قواعد الرئيسية للقانون الدويل اإلنساين اخلاصة ابألسلحة النووية.املطلب الثالث: ال
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 الدولية يف عهد عصبة األمم. القانونية املطلب األول: القواعد

لقد تكاثفت اجلهود الدولية هبدف صياغة معاهدة دولية جتمع دول اجملتمع الدويل كافة 

مشروع قيام م، ولقد أمثرت هذه اجلهود 1915للحد من ويالت احلروب وأهواهلا منذ سنة 

وينص هذا 64م،11/1/1931عهد عصبة األمم الذي وضع موضع التنفيذ بصفة رمسية يف 

 :_65حتدثت على عدة التزامات أمهها ( مادة،36العهد على ديباجة )

( من العهد على 8حيث نصت املادة ) : التقليص من مستوى التسلح:أوالً 

 ضرورة احلد من تسلح الدول األعضاء إىل املستوى الذي حيافظ به على األمن القومي،

  ويعىن اباللتزامات الدولية فقط عند اللجوء إىل عمل دويل مشرتك، ولقد بذلت العصبة جهداً 

 كبريًا من أجل إعداد مشروع مقبول لتخفيض السالح غري أن تلك اجلهود ابءت ابلفشل،

 وأصبح االلتزام هبذه املادة نظرايً وال ميت للواقع بصلة.

حيث ينص هذا الضمان  اثنياً: الضمان املتبادل بني الدول األعضاء يف العهد:

 _( من العهد على االلتزام أبمرين مها:11وفقاً للمادة )

 _ ضمان احرتام استقالل مجيع الدول األعضاء فيما بينها.1

                                                           
 .374_372الشيمي، حترمي احلروب يف العالقات الدولية، رسالة دكتوراه، ص. 64
 املرجع السابق نفسه.. 65
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_ التزام الدول األعضاء بضمان سالمة واستقالل مجيع األعضاء من أي اعتداء 3

 خارجي.

حيث اعتدت إيطاليا  ولألسف مل يعمل هبذا االلتزام أيضًا ابلنظر للواقع العملي،

ومل  يف عهد عصبة األمم آنذاك، كاًل منهما عضوأّن  يف حني . م1925على احلبشة سنة 

 66تستطع العصبة الرد على هذا االعتداء.

لغرض إاتحة  :اثلثاً: االلتزام ببعض القيود اليت من شأهنا أتخري اللجوء إىل اْلرب

 الفرصة أما اجلهود السلمية لتأخذ دورها يف فض النزاع سلمياً.

( 13لنص املادة ) رابعاً: االلتزام بتحرمي اْلرب يف حالة واحدة فقط وفقاً 

الفصل يف النزاع بناء على قرار من هيئة التحكيم أو حكم من خالهلا وهي اليت يتم  (:12و)

جيوز الدخول يف احلرب من أجل  وابلتايل ال حمكمة أو تقرير ملزم من جملس عصبة األمم،

 67هذا النزاع بعد الفصل فيه بني الطرفني املتنازعني.

ابلرغم من اجلهود املبذولة من جانب عهد عصبة األمم والعقوابت اليت أنشأهتا إال 

أهنا ابءت ابلفشل ومل حتقق الغاية املرجوة منها حيث مل تستطع العصبة منع ورد الياابن عن 

وردها عن عدواهنا ضد احلبشة يف سنة يطاليا إوال أن تقف ضد  منشوراي"،احتالل "

                                                           
 .58_57عامر، صالح الدين، مقدمة لدراسة قانون النزاعات املسلحة، ص. 66
 .43_41فار، عبد الواحد، أسرى احلرب، رسالة دكتوراه، ص. ال67
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 افعل أي شيء ضد أملانيا يف عهد "هتلر" اليت أعدت جيوشه ىلع تقوَ مل  كما  م،1925

 68الحتالل العامل. الكبرية

وهكذا ابء هذا املشروع ابلفشل من الناحية العملية، وأصبح حماولة يف اتريخ القانون 

 .دول اجملتمع الدويلظم احلرب بني الدويل العام لتقنيني قواعد قانونية تن

 القانونية الدولية يف عهد منظمة األمم املتحدة.املطلب الثاين: القواعد 

، ومل هائل ر دما 69م(1945م_1929احلرب العاملية الثانية اليت استمرت من ) نتج عن

بل تعدت آاثره املدمرة والضارة املباين واملنشآت اخلاصة  يقتصر أثره على البشر فقط،

 قد أزحيت عدة مدن كربى وأصبحت يف طي النسيان. والعامة،

واستمر شهرين،  ( دولة51م انعقد مؤمتر " فرنسيسكو" حبضور )35/4/1945 يف

نوقشت من خالله أنظمة هيئة األمم املتحدة وميثاقها، ومت التوقيع على ميثاق هيئة األمم 

)) َنن شعوب  ذكر يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة اآليت: ما املؤمتر وأولاملتحدة عقب هناية 

ألينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال القادمة من ويالت احلرب اليت يف خالل  األمم املتحدة قد

 71جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتني أحزاانً يعجز عنها الوصف((.

                                                           
 .529_528الدويل، ص. الغنيمي، التنظيم 68
 .43م، ص3117، 3السيد، رشاد العارف، الوسيط يف املنظمات الدولية، عمان: دار الكتب الوطنية، ط. 69
 م.1945انظر ميثاق منظمة األمم املتحدة الصادر يف سنة . 71
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استخدام القوة أو التهديد هبا  ابإلضافة إىل ذلك اجند أن ميثاق األمم املتحدة حرم

" ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً يف  :يليما  على 4( فقرة 3حيث نصت م) يف العالقات الدولية،

عالقاهتم الدولية عن التهديد ابستعمال القوة واستخدامها ضد سالمة األراضي أو 

 71االستقالل السياسي ألي دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة".

 من جمموعة يلالدو  للمجتمع دستوراً  يعد الذي املتحدة األمم منظمة ميثاق ديباجة وتضمنت

 الدول اجتاهات بني التوفيق أجل من والتوفيقية، العمومية بطابع صياغتها تتسم اليت األهداف

 :يف األهداف هذه وتتمثل هلا، واالستجابة األعضاء

 أواًل: حفظ السلم واألمن الدوليني.

ألنه  أييت هذا اهلدف يف مقدمة أهداف املنظمة، فهو يعد حجر الزاوية والرئيس هلا،

السبب األول وراء نشأهتا، فالسلم الدويل يتحقق مبنع احلروب وأعمال العدوان، أما  يعترب

وذلك بتوفري الظروف السياسية 73حفظ األمن يعين إقامة حالة من الطمأنينة واالستقرار،

واالجتماعية الضرورية اليت تكفل لكل دولة العيش يف سالم وحسن جوار مع  واالقتصادية

 الدول.غريها من 

 اثنياً: تنمية العالقات الودية بني الدول.

                                                           
 م.1945( من ميثاق منظمة األمم املتحدة لسنة 3/4انظر املادة ). 71
 .133م، ص1983، : دار النهضة العربيةالوجيز يف املنظمات الدولية، القاهرةالسيد، حممد إمساعيل، . 73
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تسعى املنظمة لتحقيق هذا اهلدف إىل جانب اهلدف السابق وذلك لتعزيز 

العالقات الودية بني األمم عن طريق هتيئة مناخ من العالقات تسوده املودة والتسامح وحسن 

واالجتماعية  قتصاديةوما يتطلبه ذلك من السعي إىل حل املشاكل اال اجلوار بني الدول،

وحق تقرير املصري مع العمل على التنسيق  والثقافية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرايته األساسية،

 72.( من ميثاق املنظمة2فقرة  1يف اجملاالت املختلفة )مادة 

 اثلثاً: حتقيق التعاون الدويل يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية.

( هذا اهلدف، حيث نص امليثاق على أن التعاون ال يقتصر 2 فقرة1) أكدت املادة

على النواحي السياسية فقط، بل ميتد إىل التعاون يف خمتلف اجملاالت: االقتصادية، 

ولالضطالع هبذه املسؤوليات تضمن الفصل العاشر من امليثاق  74واالجتماعية، واإلنسانية.

جلهاز الرئيس يف املنظمة واملكلف بتحقيق إنشاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي ابعتباره ا

ويعد هذا اجمللس أداة االتصال بني منظمة األمم املتحدة والوكاالت  هذه األهداف،

 املتخصصة اليت تعمل يف ميادين التعاون الدويل يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية

 75اخل، بوجه عام. ..واإلنسانية.

                                                           
 .54السيد، رشاد عارف، مرجع سبق ذكره، ص. 72
. عامر، صالح الدين، التنظيم الدويل " النظرية العامة:األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة"، القاهرة: دار النهضة العربية، 74 

 .228م، ص3111، 3ط
 .33ص م،3111األمم املتحدة، اإلسكندرية: منشأة املعارف للنشر، صطفى سالمة، حسني، م. 75
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لألمم املتحدة ابإلجراءات املتعلقة بنزع السالح وتقوم اجلمعية العامة التابعة 

 ( على اآليت: 11) حيث تنص املادة وهذا ما أكد عليه ميثاق املنظمة، والتسليح النووي،

ختول اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة النظر يف املبادئ العامة للتعاون من أجل 

املتعلقة بنزع السالح وتنظيم ويدخل يف ذلك املبادئ  حفظ السلم واألمن الدوليني،

 كما هلا أن تقدم توصياهتا يف هذا الشأن إىل أعضاء املنظمة أو جملس األمن.76التسليح،

 واملؤرخ( 818/9) واملرقم العامة اجلمعية أصدرته يذال الالحق القرار يف التوجه هذا وانعكس

" القرار هذا وأعلن السالح، نزع أجل من تتخذ اليت ابإلجراءات املتعلق م،4/11/1954 يف

 حمسوس وختفيض وحتديد تنظيم على تنص أن جيب السالح نزع بصدد الدولية االتفاقية أن

 الستخدام املطلق التحرمي" على وأيضاً  القدمية، احلربية واملعدات املسلحة القوات  جلميع

 النووية األسلحة وحتويل الشامل، الدمار أسلحة أنواع مجيع وكذلك النووية األسلحة وصنع

 77".سلمية أغراض إىل املوجودة

 11كما اهتمت اجلمعية العامة مبباشرة هذا االختصاص منذ أول اجتماع هلا يف 

قد وبناء على طلب األعضاء الدائمني يف جملس األمن ومعهم كندا، ف 78م،1946يناير

امة وأصدرت اجلمعية الع اهتمت اجلمعية العامة ببحث التنظيم والتخصيص العام للتسلح،

                                                           
 م،1995 ،3ط  الوطنية، الكتب دار: بنغازي العام، الدويل. الدوري، عدانن طه، العكيلي، عبد األمري، القانون 76
 .111_119ص
 .69_68.يونس،حممد مصطفى،مرجع سبق ذكره،ص77
 .151م، ص1974، 3املنظمات الدولية، اإلسكندرية: منشأة املعارف للنشر، ط. البشري، الشافعي حممد، 78
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توصياهتا هبذا الشأن إىل جملس األمن هبدف إنشاء نظام دويل للرقابة على التسليح يف نطاق 

جملس األمن كما دعت اجلمعية العامة إىل عقد دورة استثنائية لنزع السالح وبدأت أعماهلا 

انتهت يف األول من يوليو من نفس  79( دولة،149م،ابشرتاك ممثلو )1978مايو  32يف 

إصدار إعالن مبادئ وبرانمج عمل لنزع السالح يف العامل، يهدف إىل وقف العام إىل 

وسينتهي إذا استمر إىل  مليار دوالر سنوايً، 411السباق اجلنوين على التسلح الذي يتكلف 

"أبنه  :الذي يرىويف هذه الدورة أيدت اجلمعية العامة الرأي  أن تفين البشرية نفسها بنفسها،

سياسات لتعزيز السلم تباع او البد من أجل تسهيل عملية نزع السالح من اختاذ تدابري 

وأعربت عن اقتناعها أبن االلتزام هبذه التدابري  واألمن الدوليني وبناء الثقة فيما بني الدول،

ميكن أن يسهم إىل حد كبري يف متهيد الطريق إلحراز مزيد من التقدم يف جمال نزع 

 81.السالح"

نوفمرب  34( الصادرة بتاريخ 1652كما جاء يف توصية اجلمعية العامة رقم )

استعمال املوسومة ابإلعالن عن استعمال األسلحة النووية والنووية احلرارية أبن: " م، 1961

آالما إنسانية ال داعي هلا، كان يف املاضي خمالفا لقوانني اليت تسبب أسلحة التدمري الشامل 

مبوجب اإلعالانت الدولية واإلتفاقيات امللزمة،  بادئ القانون الدويل، حمظورًا اإلنسانية ومل

م، وإعالن مؤمتر بروكسل الصادر سنة 1868كإعالن "بيان برتسبورغ" الصادر سنة 

                                                           
 نفس املرجع السابق.. 79
 .151ص ،حممد، مرجع سبق ذكره الشافعي البشري،. 11
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م، وبروتوكول جنيف 1917م،1899م، واتفاقييت مؤمتري الهاي املعقودين عامي 1874

 81لدول أطرافا فيها".م، اليت ال تزال معظم ا1935الصادر سنة 

وتسعى منظمة األمم املتحدة مبوجب ميثاقها إىل منع العدوان واستعمال القوة، 

منعت منظمة لذا  83تكريسًا ملبدأ احرتام سيادة الدول املمنوح يف إطار العالقات الدولية، 

األمم املتحدة اللجوء إىل استخدام القوة، لكوهنا عدوااًن على سيادة الدول، وهتديدًا للسلم 

 يتوىل جملس األمن الدويل احلفاظ عليهما مبوجب ميثاق املنظمة.اللذين واألمن الدوليني 

ولكن خيتلف أطراف االتفاقيات الدولية يف مستوى التقدم ولطبيعة املصاحل اليت 

لوهنا، حيث جعلت الدول العظمى "النووية الكربى" أجهزة منظمة األمم املتحدة حتت ميث

سيطرهتا كمجلس األمن الدويل، كما أبرمت اتفاقيات مذعنة للطرف الضعيف، ومت تدويل 

املاداتن واَنصرت  82التسلح ألنه وسيلة فرض اهليمنة الدولية، والدفاع عن األمن القومي.

نظمة يف مضموهنما العام يف تنظيم التسليح، ولكن ذلك مل مينع ( من ميثاق امل67(،)11)

 تزايد التسليح النووي كماً ونوعاً على الساحة الدولية.

                                                           
عتلم، شريف، حماضرات يف القانون الدويل اإلنساين، بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر: القاهرة، ط5، 3115م، 

  81 .ص176.
 .353_348م، ص3116، 1اخلري، السيد مصطفى أمحد، املبادئ العامة يف القانون الدويل املعاصر، القاهرة، ط . أبو83 
 .347م، ص1993حسني، مصطفى سالمة، تطور القانون العام، القاهرة: دار النهضة العربية، . 82 
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"رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة آنذاك" يف  ييكعلي الرت  ويف كلمة للدكتور

لنووي فيما يتعلق مبلف التسلح ا 84م،4/11/3119برانمج لقاء اليوم الذي مت بتاريخ 

هو أن مينع انتشار األسلحة النووية املوجودة  ،)هناك اتفاق كامل بيننااإليراين، حيث قال: 

وهناك اتفاق بيننا أنه جيب تدمري األسلحة النووية املوجودة عند  عند اجلميع دون متييز،

ومتتلك هناك دول مل توقع على كل االتفاقيات الدولية  اجلميع وليس الرتكيز على دولة معينة،

ألن الرئيس  وأعتقد أن الدول الكربى نفسها جيب أن تعطي مثاًل، األسلحة النووية،

فلتبدأ  يطرح فكرة عامل خال من السالح النووي، )سابقاً( األمريكي "أوابما" رئيس أمريكا 

 .فهذا يشمل اجلميع( الدول الكربى أيضاً اليت متتلك ترساانت كبرية من السالح النووي،

املالحظ أن مشروع هيئة األمم املتحدة جاء على جانب كبري من التباين ولكن من 

شأنه  هو واقع على الساحة الدولية يف حقيقة األمر، وبني ما هو مكتوب وملتزم به، بني ما

ومن املثري للجدل رؤية هيئة األمم املتحدة منذ  يف ذلك شأن املشاريع الدولية اليت سبقته،

بل وتصدر قرارات تساند هبا وختدم مصاحل  يف أكثر األحيان، نشأهتا تقف موقف املتفرج

أو ختدم هذه القرارات مصلحة إحداها دون أن تتعارض  الدول اخلمس الكربى املؤسسة هلا،

 واألمثلة كثرية على ذلك: مع مصاحل البقية،

                                                           
 وقضااي املتحدة األمم" بعنوان م،7/11/3119كلمة الدكتور علي الرتكي يف برانمج لقاء اليوم بتاريخ. 14

 www.aljazeera.net"الساعة
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 أي بعد سنة من نشأة هيئة األمم املتحدة، ،م1946حدث يف سنة  مثل ما  .1

حيث استولت فرنسا على   اهلند الصينية بني شعبها وبني فرنسا،اشتعلت احلرب يف

بينما كان اهلنود  هذه املنطقة لغرض رعاية مصاحلها االقتصادية واإلسرتاتيجية،

حياربون لغرض التحرر من رقة االستعمار الفرنسي الذي امتص خريات ن و الصيني

هيئة األمم املتحدة مع وكان من املفرتض يف هذه احلالة وقوف 85قدرات بالدهم،مو 

الشعب اهلندي الصيين ألجل حتقيق مبدأ تقرير املصري، االستقالل واملساواة يف 

ولكن لألسف اهليئة مل تتدخل وكأن  السيادة، واختاذ تدابري ضد املستعمر الفرنسي،

 شيئاً مل يكن!!! 

يف حني أن احلرب استمرت بني الطرفني حوايل مثان سنوات راح ضحيتها 

حوايل مليوين متشرد  و خلفت أسري، 321111من اهلنود الصينيني،وأكثر من  333111

 86من الشعب اهلندي الصيين.

حيث أعلنت إسرائيل قيام الدولة اإلسرائيلية 87م،15/5/1948حدث يف  ما  .3

عضاء ألولألسف كان ل الصهيونية على أرض دولة فلسطني ظلمًا وعدواانً،

حيث  ور الكبري يف ترسيخ قواعد هذا العدوان،املؤسسني هليئة األمم املتحدة الد

                                                           
 .291_291أميل، وانيت، فن احلرب، ص. 85
 نفس املرجع السابق.. 86
 .177السمان، اإلسالم واألمن الدويل، ص. 87
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قامت بريطانيا مبساعدة احلركة الصهيونية من أجل قيام دولة إسرائيل من خالل وعد 

 .88"بلفور"

وبعد انتهاء دور بريطانيا هبذا اخلصوص جاءت أمريكا إىل الوقت الراهن مبساعدة 

 دة املادية والعسكرية لتحقيق ذلك،استعمار وهيمنة إسرائيل للدولة الفلسطينية وتقدمي املساع

 ماولعل  ضاربة بعرض احلائط األهداف واملبادئ اليت أسست عليها هيئة األمم املتحدة.

يف مدينة  م،15/8/1961يؤكد ذلك: خطاب الرئيس األمريكي السابق "كينيدي" يف 

) لقد ذكرت يف ) :حيث جاء فيه نيويورك مبناسبة انتخابه رئيساً للوالايت املتحدة األمريكية،

يقبل النقاش  ال وهذا االلتزام حفل عام قبل ثالثة أسابيع أن إسرائيل قد وجدت لتبقى،

وإذا كان  وأن الصداقة بني هذه البالد وإسرائيل ستنمو وتزدهر على الدوام، والنقض!!!

اجملال هو أول من اعرتف خبلق إسرائيل ومنحها الدعم واملضمون الواقعي يف  الرئيس "ترومان"

وأبن واجب  فأان أزيد على ذلك أبنين ألتزم بصورة قاطعة ابستمرار هذه السياسة، الدويل،

 89.البيت األبيض أن يرعاها ويؤكدها يف كل جمال((

مما يؤكد لنا فشل هذه املنظمة أيضًا يف حتقيق األمن والسلم الدوليني كسابقتها، 

 مها مبا خيدم مصاحلها وتطلعاهتايف يد الدول النووية الكربى تستخدها أداة ءوبقا

 دول العامل.جتاه اإلسرتاتيجية 

                                                           
إىل اللورد  1917نوفمرب  3بتاريخ  بلفور السم الشائع املطلق على الرسالة اليت أرسلها آرثر جيمسهو وعد بلفور :" . 88

 ."ليونيل وولرت دي روتشيلد يشري فيها إىل أتييد احلكومة الربيطانية إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني
 .13_11صاحل، اجنيب، العصر اإلسرائيلي، ص .89
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لقواعد الرئيسية للقانون الدويل اإلنساين اخلاصة ابألسلحة : ااملطلب الثالث

 النووية.

ال حيظر صراحة استخدام األسلحة النووية،  91كما هو معلوم أن القانون الدويل اإلنساين

ومع ذلك اجند أنه يتضمن جمموعة من القواعد العامة ذات الطابع العريف، اليت تنظم سلوك 

، وتعد 93، وتنطبق على مجيع أنواع األسلحة املستخدمة يف النزاع املسلح91األعمال العدائية

إضافتها إىل الربتوكول اإلضايف األول ملزمة جلميع األطراف املشاركة يف القتال، اليت متت 

 يف التايل:_ 92م، وتتمثل هذه القواعد1977لسنة 

 أواًل: قاعدة التمييز.

وتعد من أهم القواعد املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين، حيث تنظم سري 

 األعمال العدائية، وتتطلب هذه القاعدة من أطراف النزاع املسلح التمييز بني املدنيني

                                                           
 اأكانو  القانون الذي يعين ويهتم حبماية ضحااي احلرب والنزاعات املسلحة ،سواء القانون الدويل اإلنساين أبنه "تعريف . 91

القانون  منتصر سعيد، راجع محودة، ،"من املدنيني أو األسرى أو املصابني،ويعد هذا القانون جزء من القانون الدويل العام
 . 62ص الدويل اإلنساين،

تشتبك  . تعريف األعمال العدائية:" هي جمموع األعمال اليت تقوم هبا دولة مستخدمة القوة املسلحة ضد دولة أخرى91
سلح حماولة هبا أن تقهر إرادهتا"، انظر: جممع اللغة العربية، معجم القانون، القاهرة: اهليئة العامة لشؤون معها يف صراع م
 .611م، ص1999املطابع األمريية، 

. تعريف مصطلح النزاع املسلح: هو " تقليص أو إزالة األسلحة النووية املوجودة، من أجل منع الدمار الناتج عن احلرب 93
عها بداًل من جتاهل وقوعه"، انظر: كانتور، روبرت، السياسة الدولية املعاصرة، ترمجة: أمحد ظاهر، يف صورة اندال

 .345م، ص1989عمان:مركز الكتب األردين، 
93  .Maresca, Louis, and Mitchell, Eleanor, The human cost of nuclear weapons, 

International Review of the Red Cross, (2015), 97 (899), p 622. 
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عليه وبناًء على هذه القاعدة جيب  94واملقاتلني، وبني األهداف العسكرية واألهداف املدنية،

على الطرف املهاجم أن يستخدم األسلحة النووية على هدف عسكري حمدد، وجتنب املدن 

 واملناطق املدنية.

 اثنياً: قاعدة اْلظر على اهلجمات العشوائية.

عسكرية ومدنية دون متييز  الحة اليت تستهدف أهدافمفاد هذه القاعدة أن اهلجمات املس

 هي هجمات "عشوائية" وحمظورة يف القانون الدويل اإلنساين.

 اثلثاً: قاعدة حظر اهلجمات غري املتناسبة.

يقصد مببدأ التناسب وجوب عدم جتاوز األعمال العسكرية للمتطلبات الكفيلة بتحقيق 
ضعاف القوة العسكرية للعدو، وأال يلحق إ تدمري أو هوف العسكري املنشود، و داهل

 95.أضراراً ال تتناسب مع الغرض من النزاع املسلح هماملتحاربون خبصوم
تعرف هذه القاعدة ابسم " حكم التناسب"، وتقضي حبظر اهلجمات اليت قد يتوقع أن 

ن أتسبب خسارة عرضية أو إصابة املدنيني، أو الضرر ابألعيان واملمتلكات املدنية، كما 

 96اهلجمات املسلحة اليت تنتهك هذه القاعدة تعد شكاًل من أشكال اهلجوم العشوائي،

ألهنا تعاجل ابلدرجة األول اهلجمات املسلحة ضد أهداف عسكرية مباشرة وملموسة، كما 

                                                           
94  .Jean Marie Henckaerts, and Louise Doswald Beck, Customary International 

Humanitarian Law, VOL Rules:1,and 7, Cambridge University Press, Cambridge 2005, p 3, 

25 , ( ICRC  Customary Law Study).   
للصليب األمحر يف تنفيذ قواعد القانون الدويل، رسالة ماجستري مقدمة إىل دور اللجنة الدولية بن عمران، إنصاف، . 95 

 .17ص م،3119، جامعة احلاج خضر، ابتنة، اجلزائر
96 .ICRC Customary Law Study, Rule 14, p. 46; AP I, and Rule   51(5b). 
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يشرتط فيها أال تكون طويلة أو بعيدة األجل، كما جيب تقييم الضرر الناتج عن العواقب 

من ذلك قاعدة التناسب " ميكن توقعها وتسبب خسارة عرضية"،  غري املباشرة، ويستمد

املبدأ العام للقانون الدويل اإلنساين الذي يتمتع به املدنيون هو احلماية العامة من ن إحيث 

 97األخطار النامجة عن العمليات العسكرية.

 :: حظر القصف على املنطقة املدنيةرابعاً 

األسلحة النووية على املناطق املدنية واملأهولة  مبقتضى هذه القاعدة يتم حظر استخدام

األسلحة إال تلك  الستعمالتسعى الدولة املعتدى عليها ال بد أن  ابلسكان املدنيني، وال

بعد استنفاذ مجيع احللول السياسية والدبلوماسية مع الدولة األخرى، ، ألنه لو لوحظ 

هذه احلالة تعد خرقًا وانتهاكاً  ففي 98تصعيد اهلجمات العسكرية على املناطق املدنية،

 لقواعد القانون الدويل اإلنساين. 

 خامساً: االلتزام أبخذ االحتياطات الالزمة عند اهلجوم.

 سادساً: حظر استخدام األسلحة اليت تسبب بطبيعتها إصاابت أو معاانة ال داعي هلا.

                                                           
97 .Robin Geiss, ' The Conduct of Hostilities in Asymmetric Conflicts', Journal of 

International Law of Peace and Armed Conflict, VOL.23, No 3, 2010, P122.  
98. See US Office of the General Counsel, Department of Defence Law of War Manual, 

June 2015, Chapter18.18.4, p. 1099, highlighting many of the practical consequences to 

consider in the use of reprisals. 
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النووية اليت من شأهنا زايدة استخدام األسلحة  تنبجتحيث جيب على األطراف املتنازعة أن 

 99دون ضرورة أو حىت إحداث خسائر بشرية ال مربر هلا. آالم املصابني

 

 سابعاً: قواعد محاية الطبيعة البيئية.

أدرج القانون الدويل هذه القواعد نتيجة لألضرار اليت يلحقها السالح النووي ابلبيئة، حيث 

ا ذكر سابقا"،  مكخدام األسلحة النووية "ة على استأن من أهم األاثر املناخية املرتتب

اإلنفجارات، ترتفع فيها درجات احلرارة إىل معدالت رهيبة، انطالق قوة تدمريية من هذه 

تولد أخبرة كيميائية وأكاسيد النيرتوجني اليت تتصاعد بسرعة لطبقات اجلو العليا، وتدمر 

 .الطبيعة البيئيةجانبا من طبقة األوزون، مما يهدد 

من املبادئ السابق عرضها تشكل أساساً ومنطلقاً للقانون الدويل اإلنساين ، نلخص        

، وأنه وأن اجناح هذا القانون يكمن يف حتقيق أهدافه ويتوقف على مدى التزام الدول مببادئه

إال أنه ال توجد قاعدة حمددة بشأن  ،أتكيد الدول النووية للقواعد العامة السابقة من ابلرغم

م حول 3112، فعلى سبيل املثال: تقرير "وزير الدفاع األمريكي سنة 111سلحة النوويةاأل

إسرتاتيجية العمل النووي" الذي وضح فيه " أن مجيع اخلطط والتوجيهات األمريكية اجلديدة 

جيب أن تكون متفقة مع املبادئ األساسية لقانون النزاع املسلح، وبناًء على ذلك فإن تطبيق 

                                                           
 .55، صم1977املضافة إىل الربوتوكول األول التفاقيات جنيف لسنة  (26و ) (25. راجع املادة )99

100 .Maresca, Louis, p 627. 
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ز والتناسب والسعي إىل احلد من األضرار اجلانبية اليت تلحق ابلسكان واألعيان مبدأي التميي

املدنية، ولن تستهدف الوالايت املتحدة األمريكية عمداً السكان املدنيني واألعيان 

 111املدنية".

م" ونصت 3114كما أكدت بريطانيا ذلك أيضا يف "دليل األعمال املشرتكة سنة 

على " أن شرعية استخدام األسلحة النووية يعتمد على تطبيق القواعد العامة للقانون الدويل، 

، على الرغم من 113مبا يف ذلك تلك اليت تنظم استخدام القوة وسلوك األعمال العدائية"

م التفاقيات 1977ادقة على الربتوكول اإلضايف األول لسنة إعالهنا الصادر عند املص

ومفاده جواز استخدام األسلحة  القواعد العامة السابقة منإال أن هناك استثناء  112جنيف.

، حيث ينص قانون التصاريح االنتقامية: أنه " يف 114النووية أثناء النزاع املسلح كرد انتقامي

النووية، وعادًة تكون غري مشروعة مبوجب القانون ظل ظروف معينة  تستخدم األسلحة 

                                                           
101 .US Secretary of Défense ,Nuclear Employment Strategy of the United States Specified 

in Section 491, of USC, June 2013, p 4_5.   
102 .UK Ministry of Defence, Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, Joint 

Service Publication No 383, 2004, p 117, n 82, chapter 5 of the manual on the Conduct of 

hostilities. 
103 .Ibid. chapter 5. 

. يقصد ابألعمال االنتقامية: " مجيع اإلجراءات التعسفية اليت تقوم هبا دولة ما ضد أخرى ردًا على أفعال ومواقف 114
 بتاريخ www.arabictrader.comانظر: سامي، أمحد، القاموس السياسي، اختذهتا األخرية وأضرت مبصاحل األوىل"، 

5/13/315. 
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حىت يعمل هبذا االستثناء فرض القانون و  ،115الدويل اإلنساين، ابلقدر الذي ميتثل به اخلصم"

 وهي كالتايل: 116 الدويل اإلنساين جمموعة قيود وضوابط كمتطلبات الرد االنتقامي

لدويل اإلنساين العريف، جيب أن يكون االنتقام ردًا على انتهاك خطري للقانون ا  .1

 ويعمل به فقط لغرض استعادة امتثال الطرف املقابل. 

 جيب أن يكون االنتقام مبثابة احلل األخري . .3

 جيب أن يكون االنتقام متناسباً مع اخلرق األصلي. .2

 جيب اختاذ قرار بشأن االنتقام على أعلى املستوايت. .4

 جيب أن يتوقف االنتقام مبجرد استعادة االمتثال.  .5

املالحظ على القيود السابقة أهنا تنطبق على أي سالح نووي، ففي القيد األول يتم 

االنتقام احلريب ابستخدام األسلحة النووية ردًا على انتهاك خطري لقواعد القانون الدويل 

اإلنساين، ومعىن ذلك يف حال مت استخدامه ضد املدنيني أو املناطق املدنية كرد انتقامي ال 

اجملاالت األخرى  تربيره ألنه ينتهك قانون العقوابت أو القواعد املستمدة منميكن 

 117للقانون.

                                                           
105  .Stefan Oeter, 'Means and Methods of combat' in Dieter Fleck, The handbook of 

humanitarian law in Armed Conflicts, 3rd, oxford University Press, Oxford 2013, p 204.   
106  .Jean Marie Henckaerts, and Louise Doswald Beck, Customary International 

Humanitarian Law, VOL Rules:145, Cambridge University Press, Cambridge 2005, p 

515_518 , ( ICRC  Customary Law Study).   
107 .Stuart Casey Maslen , and Annie Golden Bersagel, 'The Use of Nuclear Weapons Under 

Rules Governing the Conduct of Hostilities ', Nuclear Weapons Under International Law, 

Cambridge University Press, Cambridge 2014, p 184.  
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اخلرق  األصل ألنإضافًة إىل ذلك اشرتط أن تكون األعمال االنتقامية متناسبة مع 

كما 118يف استخدام األسلحة النووية ولو كان قلياًل سيؤدي إىل عواقب إنسانية شديدة،

سلحة ابستنفاذ مجيع احللول السياسية والدبلوماسية واالقتصادية، أن تقوم الدولة امل جيب

وغريها من التدابري ضد الدولة املهامجة قبل اللجوء إىل االنتقام، فضاًل عن استخدام أقل 

عدد ممكن من األسلحة النووية لإلجبار عن العدول أو الرجوع عن احلرب واالمتثال إىل 

 119اثر كارثية من الناحية اإلنسانية.القانون الدويل اإلنساين، لتجنب آ

ونصت اللجنة الدولية للصليب األمحر على: " أهنا جتد صعوبة يف تصور كيفية 

استخدام أي أسلحة نووية مبا يتفق مع قواعد القانون الدويل اإلنساين، وال سيما قواعد 

ى وجه حيث ال توجد معاهدة أو قاعدة دولية حتظر عل 111التمييز واالحتياط والتناسب".

التحديد استخدام األسلحة النووية، وابلتايل من الصعب التوفيق بني استخدامها يف كل 

ظرف تقريبًا مع القواعد العرفية للقانون الدويل اإلنساين اليت تسعى بدورها إىل محاية املدنيني 

 واملناطق املدنية من آاثر العمليات العسكرية.

 

                                                           
108 .Christopher Greenwood, ' The Twilight of the Law of Belligerent Reprisals ', 

Netherlands Yearbook of International Law, VOL.20, 1989, p 40_43. 
109 . Charles Moxley, John Burroughs and Jonathan Granoff, ' Nuclear Weapons and 

Compliance  with International Humanitarian Law and the Nuclear Non-proliferation 

Treaty', Fordham International Law Journal, VOL.34, No 595, 2011, p 664.   
110. See Resolution 1 adopted by the Council of Delegates of the Red Cross and Red 

Crescent Movement, December 2011. 
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واملعاهدات الدولية اخلاصة ابنتشار األسلحة االتفاقيات  :الثالث بحثامل

 .النووية

لوجية، تزامن مع واقع الصراع والنزاع وانتشاره، واستفاق و واقع الطفرة الصناعية التكن        

العامل على جمازر  وأشالء، ومدن مدمرة، عندها استفاق الضمري البشري، ففكر يف وضع قوانني 

ولقد عرفت احلروب منذ القدم بني  نتيجة اخلراب والدمار، االنقراضتكفل محاية البشرية، من 

ولكن مع التطور التقين والتكنولوجي  البشر واختلفت حدة هذه النزاعات يومًا بعد يوم،

وخاصًة يف صناعة السالح املستخدم يف احلرب، أدى إىل تصاعد حدة النزاعات  الكبريين،
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لوقت الراهن ذات فعالية عالية يف الفتك األسلحة اليت مت صنعها حىت ان إحيث  الدولية،

 هذه األسلحة تستطيع القضاء على البيئة والبنية التحية ألي دولة يف العامل،ن إإذ  والتدمري،

 وأخرياً وليس أخراً القضاء على اجلنس البشري.

 وبدأ فقهاء القانون الدويل اإلنساين عندها تنبهت دول اجملتمع الدويل إىل ذلك،

م استخدام الدول لألسلحة معاهدات واتفاقيات دولية تقيد أو حتر  الستخراج ببذل اجلهود

بني الشعوب أو التقليل من آاثرها اجلسيمة إن  ، وابلتايل احلد من قيام احلروبالنووية

 وتتمثل هذه اجلهود الدولية يف: حدثت،

 املعاهدات واالتفاقيات الدولية  املتعددة األطراف. _

 قيات الدولية ثنائية األطراف.املعاهدات واالتفا _

م، 1977م، والربوتوكوالت املضافة هلا سنة 1949اتفاقيات جنيف األربع لسنة  _

 م.3115

 .املعاهدات الدولية متعددة األطراف اخلاصة ابألسلحة النووية: األول طلبامل
تعددت االتفاقيات الدولية اليت تعاجل مشكلة التسليح النووي وانتشاره بني دول 

منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية تسعى من أجل التوصل إىل ال تزال اجلهود الدولية و  العامل،

اتفاق دويل يعمل على احلد من انتشار األسلحة النووية، وظهر عن تلك اجلهود عدة 

بغرض عقد العديد من املعاهدات الدولية اليت ترمي إىل احلد من استخدام مفاوضات 
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وسيتم بيان هذه املعاهدات واالتفاقيات من خالل  و متلكها أو جتربتها،األسلحة النووية أ

 :ةالتاليطالب امل

 م.1913: معاهدة اْلد اجلزئي من األسلحة النووية لسنة أوالً 

بدأت املفاوضات  م،1963يف بداية الستينات وبعد حدوث أزمة الصواريخ الكوبية يف سنة 

اجتماعات كثرية ومت إجراء اتصاالت سياسية  وعقدت الدولية لتحرمي التجارب النووية،

من أمريكا  كلفتوصلت   ودبلوماسية دولية من أجل خفض خماطر حدوث حرب نووية،

 15السوفييت "سابقاً" وبريطانيا إىل عقد اتفاقية مسيت ابتفاقية "موسكو" يف حتاد واال

 111م.1962تشرين األول  11ومت التوقيع عليها بتاريخ  م،1962أغسطس 

 .ةون املعاهدمضم

تقضي هذه املعاهدة حبظر إجراء اختبارات نووية يف الفضاء اخلارجي أو يف الغالف اجلوي 

أو إجراء جتارب نووية تتسبب يف سقوط إشعاعات نشطة خارج حدود الدولة  أو حتت املاء،

 مافبموجب اتفاقية موسكو تنص الفقرة األوىل من املادة األوىل على  اليت جتري التفجريات،

 : ))يتعهد كل طرف يف املعاهدة بعدم القيام بتجارب نووية يف األماكن التالية:يلي

 _يف أي مكان حتت واليته أو مراقبته.1   

 أي اجملال الفضائي. _يف جماله اجلوي وبعد اجملال اجلوي،3   

                                                           
 .13_11اجلندي، مرجع سبق ذكره، ص. 111
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 113_ يف املاء وهذا يشمل املياه اإلقليمية وأعايل البحار((.2   

املتحدة ابإلشراف على هذه املعاهدة ووصل عدد الدول وقامت منظمة األمم 

دولة، كما أن كاًل من فرنسا والصني مل توقعا على املعاهدة سابقة  (125)املوقعة عليها حوايل

نووية، إال أن فرنسا رجعت عن موقفها وأعلنت يف سنة  الذكر رغم أهنما تعدان دوال

بعتها  الصني بعد ذلك واختذت نفس وت112م أهنا لن جتري جتارب نووية يف اهلواء،1974

 م .1986القرار يف سنة 

واجلدير ابلذكر هنا أنه قبل أن توقع هذه االتفاقية أو املعاهدة بلغ عدد التجارب 

ميجا طن" من املواد  611مت فيها تفجري " جتربة نووية، 511النووية يف تلك الفرتة حوايل 

 ية اليت استخدمت يف احلرب العاملية الثانية املتفجرة وكميتها تفوق كمية املتفجرات النوو 

 114مبئات املرات.

 .العيوب اليت تسند هلذه املعاهدة

عاهدة السابقة الذكر مل تنص صراحًة على حترمي القيام إبجراء جتارب نووية حتت سطح املإن 

إال إذا تسببت هذه التجارب إبشعاعات نووية وانتشرت خارج الدولة اليت قامت  األرض،

املعاهدة مل تتحدث عن إجراء التجارب ن أكما  مسببة بذلك أضراراً للدول اجملاورة هلا. هبا،

                                                           
 م.1962احلد اجلزئي من األسلحة النووية لسنة . راجع نصوص اتفاقية 113
حممد، حممود ماهر، نظام الضماانت الدولية لالستخدامات السلمية للطاقة النووية، القاهرة:دار النهضة العربية، . 112
 .34ص
 .53. محاد، فوزي، منع االنتشار النووي" اجلذور واملعاهدة"، ص114
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من  كلنتيجة لتقدم   مسحت لبعض الدول ابلقيام هبا،هنا إحيث  النووية ألغراض سلمية،

م مبشروع اتفاقية حول حظر التجارب 1963أغسطس  37أمريكا وبريطانيا يف 

ثانية من املشروع على أنه إبمكان الدول النووية القيام ومت النص يف املادة ال115النووية،

 بتفجريات نووية ألغراض سلمية شريطة توافر اآليت:

 _ موافقة األطراف األصلية يف اتفاقية حترمي التجارب النووية.1    

معايري وضوابط وردت يف ملحق مشروع  ،النووية لغاايت سلمية _ أن تراعي التجارب3    

 ال يتجزأ من االتفاقية. اً ن يعترب امللحق جزءوأ االتفاقية،

مبدأ سيادة تراع هنا مل أبكما يعاب على معاهدة احلظر اجلزئي لألسلحة النووية 

 والذي يعترب من املبادئ األساسية اليت أتسس عليها ميثاق منظمة األمم املتحدة، الدول،

سلحة النووية وإجراء التجارب من حق الدول إنتاج ومتلك األفإنه من حيث املبدأ و  ،وابلتايل

يعين أن  تقوم بذلك بدون قيود أو ضوابط، حىت يتم احملافظة على  ولكن هذا ال بشأهنا،

 ومحاية الشعوب من كوارث األسلحة النووية.  السلم واألمن الدوليني،

وأضيفت عدة اتفاقيات ومعاهدات هتدف إىل احلظر اجلزئي لتجارب األسلحة 

 ا: النووية، نذكر منه

                                                           
 .52املرجع السابق نفسه، ص. 115
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م، تتعلق بقاع البحار واحمليطات، وتقضي حبظر إيداع 1971معاهدة وقعت يف  .1

  116 األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يف قاع احمليطات أو ابطن األرض.

السوفييت حتاد واالم، بني الوالايت املتحدة األمريكية 1974معاهدة وقعت يف  .3

  117 حتت األرض. سابقاً، هبدف احلد من جتارب األسلحة النووية

يقضي ابلتحكم يف أنشطة الدول يف القمر والكواكب  م،1979اتفاق عقد يف  .2

 118األخرى وحتييدها.

 م.1991معاهدة اْلظر الشامل للتجارب النووية لسنة  :اثنياً 

ومت التوقيع عليها يف  تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية احلد الكلي للتجارب النووية،

من  كلوعارضتها  119دولة(، 151وأيدت هذه االتفاقية حوايل ) م،1996 سبتمرب 11

 اختاذ موقف بشأهنا. نعوامتنعت مخسة دول  اليوانن(، اهلند، )ليبيا،

 .مضمون املعاهدة

تقضي هذه املعاهدة أبن مينع إجراء أي تفجري للقنابل النووية حىت وإن كانت 

املعاهدة ابالمتناع عن القيام بتجارب لألغراض السلمية، ويقصد بذلك تعهد كل طرف يف 

                                                           
 (، من واثئق اجلمعية العامة لألمم املتحدة.3661( للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، قرار رقم )35الدورة )راجع . 116
 (.37( للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، ملحق رقم )39راجع الدورة ) .117
 (.31( للجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة، ملحق رقم )24راجع الدورة ) . 118
 .36م، ص1996األمم املتحدة لنزع السالح النووي، بنيويورك، مركز نزع شؤون السالح، منظمة ر: حولية انظ. 119
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كما يتعهد كل طرف فيها ابالمتناع عن القيام  نووية وحترميها يف كل مكان خاضع لسيادته،

 131اختباراً لسالح نووي.ولو تفجري ي أب

ويشرتط لدخول هذه املعاهدة حيز التنفيذ وأن تكون سارية املفعول ويبدأ العمل 

 :_األربع واألربعني التاليةأن يصادق عليها الدول  هبا،

كندا، الصني،  كولومبيا، ) األرجنتني، اجلزائر، النمسا، بلجيكا، أسرتاليا، بنغالديش، بلغاراي،

، ندونيسياإتشيلي، الربازيل، كوراي الشمالية، مصر، فنلندا، أملانيا، فرنسا، هنغاراي، اهلند، 

السويد، سلوفاكيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، رومانيا، إيطاليا، هولندا، املكسيك، إسبانيا، 

بريطانيا، فيتنام، الياابن، إيران، إسرائيل، النرويج، روسيا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، 

 ابكستان، بولندا، كوراي اجلنوبية، جنوب أفريقيا، بلجيكا، الوالايت املتحدة األمريكية(.

القيام ابلتجارب النووية ومنع استخدامها املعاهدة املذكورة تدعو إىل حترمي ن أورغم 

إال أهنا تعترب غري مقنعة،  وهذا ما مييزها عن املعاهدة اليت سبقتها، حىت يف األغراض السلمية،

 .ونقائصعدة عيوبعلى  توفرهابسبب 

 عيوب املعاهدة.

ء جتارب إال أهنا مل حترم إجرا حلد الكلي للتجارب النووية،اباملعاهدة املذكورة تقضي ن أرغم 

 (.8نصت عليه املعاهدة يف املادة ) هذا ما واليت من الصعب رصدها، نووية يف املختربات،

مهمتها  ( من املعاهدة على أتسيس منظمة ) اتفاقية احلظر الكلي(،11كما نصت املادة )

                                                           
 .33_31م، ص3113انظر: حولية منظمة األمم املتحدة لنزع السالح النووي، بنيويورك، مركز نزع شؤون السالح، . 131
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وتقوم بذلك عن طريق مؤمتر دول املعاهدة واجمللس  املعاهدة وبنودها، تطبيق أهداف

( دولة، ويعاب على هذه املنظمة أن األمور 51التابع له، والذي يتكون من )التنفيذي 

أما يف األمور اجلوهرية فتتم  اإلجرائية يتم تبنيها من قبل مؤمتر األعضاء أبغلبية الثلثني،

ابلرتاضي، ويف حالة تعذر الرتاضي تتخذ القرارات أبغلبية الثلثني، أما قرارات اجمللس التنفيذي 

فضاًل  131قراراته ابألغلبية يف األمور اإلجرائية وأبغلبية الثلثني يف األمور اجلوهرية،فهنا تتخذ 

 ويف حالة األخذ هبا وقتًا طوياًل حىت يسري مفعوهلا.تاج حت يعن أن اتفاقية احلد الكل

يام ابلتفجريات والتجارب القمن  وتطبيقها فإنه يتم منع مجيع دول العامل "دون استثناء"

 .يق مبدأ املساواة بني دول العاملندها سيتم تطبع، و النووية

وابلتايل تعترب هذه املعاهدة صكًا دوليًا  يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار 

النوويني، ولألسف مل يتم ذلك بسبب رفض الكونغرس األمريكي التصديق على املعاهدة يف 

دة األمريكية يف جمال منع والذي يعترب تقويضًا جلهود الوالايت املتح م،1999أكتوبر  12

وقدم الكونغرس املذكور سببًا لرفضه املتمثل  ويهدد مستقبل هذه املعاهدة، االنتشار النووي،

يف أن املعاهدة هتدد األمن القومي األمريكي، لصعوبة التحقق من تطبيقها، واعتربت هذه 

ابلتايل ال  133م.3118اين الكانون الث 1املعاهدة من املعاهدات اليت مل تعد سارية ابتداًء من 

                                                           
 .23م، ص3111األوائل للنشر، اجلندي، غسان، الوضع القانوين لألسلحة النووية، األردن: دار . 131
العزي، غسان، سياسة القوة " مستقبل النظام الدويل والقوى العظمى"، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والبحوث . 133

 .114م، ص3111 ،1ط والتوثيق،
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 44ميكن العمل هبذه املعاهدة، لعدم وصول الدول املصدقة عليها للنصاب املطلوب وهو )

 دولة(، وأصبحت هذه املعاهدة كأهنا مل تكن.

  .م1911( لسنة  NPTمعاهدة اْلد من انتشار األسلحة النووية )  :اثلثاً 

ومت اقرتاح هذه االتفاقية من قبل دولة  132م،1/7/1968بدأ التوقيع على هذه املعاهدة يف 

أول دولة توقع عليها بناًء على قرار اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة  فنلنداأيرلندا  وكانت 

يف حني  [ دولة،95بتصويت ]ي ظحالذي  م،13/6/1968( يف 3272رقم)

اهدة يف ومت التوقيع هنائيًا على هذه املع [ دول،4[ دولة وعارضته ]31امتنعت]

ودخلت هذه املعاهدة رمسيًا حيز التنفيذ عندما تكامل العدد الالزم  134م.11/9/1968

م، ومددت إىل أجل غري مسمى على أال تتجاوز سقف زمين 5/2/1971للتصديق يف 

أبريل   وفعاًل مت جتديد املعاهدة يف مؤمتر املراجعة الذي عقد يف شهري م،1995أعاله سنة 

وهي ظاهرة  ووجه للمؤمتر نقد متثل يف أنه جتاهل ظاهرة خطرية، 135م،1995ومايو" سنة 

  هتريب املواد النووية اليت كانت منتشرة يف ذلك الوقت.

                                                           
م، 1995يع، حسن، ممدوح عبد الغفور، األسلحة النووية ومعاهدة عدم انتشارها، القاهرة: الشركة العربية للنشر والتوز . 132
 .61ص
منع انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ترمجة: سيد رمضان، القاهرة: اجلمعية  فورسبورج، راندال، وآخرون،. 134

 .92صم، 1998العامة لنشر املعرفة والثقافة العاملية، 
 .92نفس املرجع السابق، ص. 135
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حيث امتنعت  [ دولة،189ووصل عدد الدول املوقعة على هذه املعاهدة حوايل ]

ذكر تعد الدول سابقة الأّن من  عليها ابلرغممن اهلند وابكستان وإسرائيل على التوقيع  كل

 136م.11/1/3112دول نووية، كما أعلنت كوراي الشمالية انسحاهبا من املعاهدة يف 

 مضمون املعاهدة.

األسلحة النووية مبعرف الدول اليت تسىن هلا قبل أول يناير سنة توزيع تقضي املعاهدة حبظر 

وأن تباشر رقابتها على  م إنتاج أو تفجري سالح نووي أو أجهزة نووية أخرى،1967

 األسلحة النووية واملتفجرات النووية )أجهزة التفجري( سواء بصورة مباشرة أم غري مباشرة،

 .لدى األخرى وتتعهد الدول غري النووية بعدم حيازة األسلحة النووية أو وسائل التفجري

هي مخسة دول و  لألسلحة النووية واملعرتف هبا، الدول احلائزةن أومعىن ذلك 

( 1الصني، فرنسا، بريطانيا(، واجلميع أطراف يف املعاهدة، تتعهد مبوجب )م)أمريكا، روسيا، 

سواء دول أطراف يف املعاهدة أو  من املعاهدة أال تساعد الدول غري احلائزة لألسلحة النووية،

أال تشجعها أو حتفزها على صنع السالح النووي أو أي متفجر نووي و غري أطراف فيها 

نائه أو نقله إىل أي متسلم كان أو بسط يد املعونة يف اكتساب أو املساعدة على اقت أخر،

                                                           
 .52اجلندي، مرجع سبق ذكره، ص .136
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أما الدول غري احلائزة لألسلحة النووية  137السيطرة عليه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،

 فتطالبها املعاهدة بتعهدين مها:_

أال تصنع السالح النووي )أو أي متفجر نووي أخر( وأال تقتنيه أبي طريقة كانت   .1

 يف نقل التكنولوجيا التدمريية للدول املصدقة على املعاهدة.وأال تساعد 

وذلك من خالل إبرام عقد آخر  أن تربهن على صدق االلتزام مبا تعهدت به علناً، .3

 138ثنائي يعرف اتفاق الضماانت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذه على الدول احلائزة على األسلحة النووية  حتايللكن الواقع العملي أثبت لنا 

والدليل على ذلك القانون األمريكي الصادر يف سنة  املعاهدة بعد سراين مفعوهلا واعتمادها،

وأيضًا ميكن االستشهاد ابلتصريح الفرنسي السوفييت  م حول عدم االنتشار النووي،1977

دين على جماهبة انتشار التسلح م والذي يؤكد على تصميم البل1977يونيو  33الصادر يف 

وقامت الوكالة  ( مادة، 11وتضمنت معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية )  139النووي.

م، 1971سنة بريل أالدولية للطاقة الذرية إبرفاق الرتمجة العربية ووزعتها على الدول يف 

 .كاختصار ألسم املعاهدة 121وتستخدم الرمز )م م أ( 

                                                           
أسلحة التدمري الشامل " األسلحة النووية"، جملة الدراسات اإلسرتاتيجية، القاهرة: مركز دراسات  مظلوم، مجال،. 137

 .75م(، ص3113،  )نوفمرب 44اخلليج، العد 
، ( من معاهدة احلد من انتشار األسلحة النووية1راجع نص املادة ). 138

www.un.org/arbic/document/gares.htm 
 .15صاجلندي، مرجع سبق ذكره، . 139
 .52فوزي، محاد، مرجع سبق ذكره، . 121
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 مميزات املعاهدة.

تتمثل يف منع االنتشار النووي من خالل التزام  121تقوم املعاهدة على عدة أسس مهمة

كما تلزم الدول النووية بعدم  نووية ابالمتناع عن حيازة أسلحة نووية أو تطويرها،الغري الدول 

ابإلضافة إىل العمل  مساعدة أية دولة أخرى يف احلصول على هذه األسلحة أو تطويرها،

ترساانهتا النووية وامتناعها عن وضع برامج جديدة لتطوير هذه األسلحة، على ختفيض 

 وتشجيع االستخدامات السلمية للطاقة النووية.

 عيوب هذه املعاهدة.

يتعلق مبسألة مهمة أال وهي احلد من انتشار  ادولي ارغم أمهية هذه املعاهدة اليت تعد اتفاق

 وهي كاأليت:_ تقادات توجه إليها،إال أن هناك عدة عيوب وان األسلحة النووية،

يف حني  نووية،الغري تركت املعاهدة املذكورة الباب مفتوحًا من أجل إرضاء الدول   .1

وهذا يوضح املنافع واملزااي الناجتة عن  تعهدت الدول النووية لفظيًا فقط،

االستخدامات السلمية حتت تصرف الدول غري النووية األعضاء يف هذه املعاهدة 

 تفضيلية وغري متييزية.بشروط 

كما أهنا قامت بتقسيم دول العامل إىل قسمني فقط مها ]دول نووية ودول غري    .3

والدليل على ذلك  وأهنا تساند الدول النووية يف تفردها ابلسالح النووي، نووية[،

                                                           
 راجع نصوص معاهدة احلد من انتشار األسلحة النووية.. 121
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الذي حدث منذ انعقاد أول مؤمتر ملراجعة اتفاقية على السالح النووي االستحواذ 

 م.1975سلحة النووية سنة عدم انتشار األ

اليت تقضي بعدم نقل  ( من املعاهدة على واجبات الدول النووية،1نصت املادة )  .2

وعدم مساعدة أو تشجيع أية دولة  األسلحة النووية إىل الدول األخرى غري النووية،

عكس بغري نووية مهما كانت للحصول على أسلحة نووية، ولكن أمريكا تقوم 

اعد إسرائيل يف قيامها ابلتسلح النووي، وبلغ حجم املساعدة تسهنا إذلك، حيث 

 .نلآلمليار دوالر(، ويف تزايد مستمر  124األمريكية هلا أكثر من )

كما أعطت املعاهدة املذكورة للدول غري النووية احلق يف احلصول على التكنولوجيا  .4

إىل ضماانت النووية، إال أهنا قيدت هذا احلق ابلتأكيد على خضوع هذه الدول 

( من 2واليت أعطيت هلا هذه املهمة بناًء على املادة ) الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

للتأكد من عدم تطوير الدول غري النووية  معاهدة احلد من انتشار األسلحة النووية،

ألنظمة نووية عسكرية، وابلرغم من ذلك مت استغالل الوكالة الدولية من قبل تلك 

 دول العامل.جتاه ناسب مع مصاحلها وتوجهاهتا اإلسرتاتيجية الدول مبا يت

إن املعاهدة مل تتمكن من منع انتشار األسلحة النووية، بل ابلعكس شجعت على  .5

 امتالكها، كما حدث مع اهلند، وابكستان، وكوراي الشمالية.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



103 
 

من زالت غري ملزمة  احلاضر، إال أهنا ما وقتناوابلرغم من وجود هذه املعاهدة إىل  .6

مل توقع عليها  الناحية العملية للعديد من األطراف فيها، إىل جانب أن هناك دوال

 .لعند اآلن كإسرائيل، وابلتايل لن تسري أحكامها عليها

إن معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية تعد ذات طبيعة سياسية ال قانونية حبثه،  .7

اليت متتاز  نون الدويل السابقةوابلتايل تعترب هذه املعاهدة كغريها من معاهدات القا

 أبهنا ضعيفة وتفتقد للدقة املفرتضة يف قواعد القانون الدويل.

آخرها  يف عدة مناسبات ومراجعتها ديد هذه املعاهدةوتعددت املؤمترات الدولية لتم 

 .م3116سنة 

 .أهم اآلاثر املرتتبة على هذه املعاهدة 

وإن كان القصد منها احلد من  السابقةاملعاهدة أن يتضح لنا مما سبق ذكره   .1

انتشار األسلحة النووية، إال أهنا مل متنع التعاون بني الدول اليت متتلك األسلحة 

، ولو أهنا ليست طرفًا ابملعاهدة يف صنع وتطوير وإنتاج األسلحة النووية

 النووية. 

لألسلحة  مل تنجح املعاهدة السابقة يف توفري األمن النووي للدول غري احلائزة  .3

سالح النووي، إذ ال يوجد إجراءات النووية من اعتداءات الدول احلائزة على ال

 ردعية تضمن عدم اعتداء إحدى الدول على غريها.
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استحالة الوصول إىل اتفاق يضمن القضاء على األسلحة النووية وعدم  إن  .2

ية، انتشارها، بسبب إختالف مصاحل الدول العظمى النووية والدول غري النوو 

 .مما جعل مبدأ املساواة يف السيادة بينهما أمر شكلي

أجازت املعاهدة نقل الوضع القانوين لدولة متتلك السالح النووي إىل أي   .4

إليه يف املستقبل، مل تقم معاهدة منع االنتشار النووي التوازن بني تنضم احتاد 

النووية يف وضع االلتزامات واملسؤوليات، إذ أبقت الدول اليت متتلك األسلحة 

 .ممتاز، وألزمت الدول غري النووية بعدم حيازة هذا النوع من األسلحة

إن استعمال القوة وفقًا للميثاق ضد عدوان نووي يستغرق وقتًا طوياًل، نظراً   .5

 ملا حيتاجه من إجراءات ووقت يف جملس األمن.

بني الدول أو إذًا ليس ابإلمكان أن َنصي اليوم عدد املعاهدات متعددة األطراف 

سواًء  واالقتصادية، اليت أبرمت بني بلدان خمتلفة عن بعضها البعض يف مذاهبها االجتماعية

اليت أبرمت من أجل احلد من التجارب النووية أو منعها أو حىت لغرض إنتاج واستخدام 

قية وإن كان والبد من حظر انتشار األسلحة النووية، فاألجدر أن تربم اتفا الطاقة النووية،

لنزع السالح النووي بني الدول املالكة لألسلحة النووية، ألهنا الطريقة األمثل ملنع انتشار 

 األسلحة النووية. 
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، ولكن يؤخذ عليها أهنا مل تقم واملعاهدات نعم تعددت وتنوعت هذه االتفاقيات 

حتقق املطلوب حىت  القانوين ومل يتم تنفيذها على الوجه ابهلدف الذي أبرمت من أجله،

 على ورق. اشأت من أجلها، وبقت حرب الغاية اليت أن

 التفاقيات الدولية ثنائية األطراف اخلاصة ابألسلحة النووية.ا :الثاين ملطلبا
متيزت هذه االتفاقيات أبهنا اَنصرت بني طرفني فقط، ومها الوالايت املتحدة األمريكية 

مضمون هذه املعاهدات يف العمل من كال السوفييت "سابقاً" روسيا اآلن، ويتمثل حتاد واال

، فضاًل عن احلد من تصنيع األسلحة ماالطرفني على ختفيض منظومة األسلحة النووية لديه

 االتفاقيات بني الطرفني يف هذا اجلانب، وهي كالتايل: تاإلسرتاتيجية، وتعدد

 )سولت األوىل والثانية(. معاهدات احلد من األسلحة اإلسرتاتيجية_ 

واليت سيتم  والثالثة(. )ستارت األوىل والثانية معاهدات ختفيض األسلحة اإلسرتاتيجية_ 

 بياهنا يف املطالب التالية.

 )سولت األوىل والثانية(. : معاهدات اْلد من األسلحة اإلسرتاتيجيةأوالً 

بدأت حيث  السوفييت"سابقاً"،حتاد واالبني الوالايت املتحدة األمريكية  امها معاهداتن متت

يف "هلسنكي"  م17/11/1969املباحثات بني الطرفني للحد من األسلحة اإلسرتاتيجية يف 

حيث متت صياغة االتفاقيتني ومت التوقيع على  مث انتقلت إىل فيينا بشكل متقطع، بفنلندا،
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ختتص هذه املعاهدة ابلقوة العسكرية 123م،1973املعاهدة األوىل يف أمريكا يف مايو سنة 

أهم تتمثل و  السوفييت( منطلقة من مبدأ األمن املتساوي،حتاد واالطبني )أمريكا النووية للق

 اجلانبني.لكال جتميد عدد الصواريخ اهلجومية  يفنصوص املعاهدة 

طلب السوفيت عقد اتفاقية اثنية للحد من األسلحة  م،1974ويف هناية سنة 

 الطرفني يف مت عقد اجتماع مشرتك بني م،13/1974/ 34و يف  اإلسرتاتيجية،

صدر عنه بيان مشرتك يعلن فيه التوصل إىل اتفاق بشأن حتديد األسلحة  "فالديفوستوك"

لكن أمريكا  مت التوقيع على معاهدة سولت الثانية، 122م 1979ويف سنة  اإلسرتاتيجية،

اإلدارة األمريكية عن موقفها ت لعدقامت بتجميد هذه االتفاقية يف عهد الرئيس "ريغان" مث 

 ت التفاوض مع السوفيت من جديد.وقرر 

 معاهدة اْلد من األسلحة اإلسرتاتيجية )معاهدة سولت األوىل(. .1

هي عبارة عن مفاوضات متت بني اجلانب األمريكي والسوفييت "سابقاً" ويتعلق مبسألة احلد 

م يف 1969وانتهت هذه املفاوضات اليت بدأت يف سنة  من األسلحة النووية اإلسرتاتيجية،

 مها:_125ومت التوقيع على االتفاق الذي يتضمن جزأين مهمني 124م.1973سنة مايو 

                                                           
 .224م، ص3113السامرائي، شفيق عبد الرازق، الدبلوماسية، طرابلس: دار الكتب الوطنية، . 123
 .225املرجع نفسه، ص. 122
 .67ص م(،1971التفجريات النووية لألغراض السلمية، جملة احتاد املهندسني، العدد )يوليو  الغويل، حممد فؤاد،. 124
م، 1996يونس، حممد مصطفى، استخدام الطاقة النووية يف القانون الدويل العام، القاهرة: دار النهضة العربية، . 125
 .17_16ص
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يتعلق مبعاهدة للحد من القذائف املضادة للقذائف التسيارية "نظام الصواريخ  األول:

يتعلق ابتفاق مؤقت خيتص بتدابري للحد من األسلحة ف الثاين:العابرة للقارات" أما 

 م.3/11/1973 املعاهدة حيز التنفيذ يفودخلت هذه  اهلجومية اإلسرتاتيجية،

 معاهدة اْلد من األسلحة اإلسرتاتيجية )معاهدة سولت الثانية(.  .2

وجرت احملاداثت بني الطرفني  متت هذه املعاهدة بني اجلانب األمريكي والسوفييت "سابقاً"،

وعلى  البلدين، كال للوصول إىل اتفاق حيد من القذائف النووية يف   م،1977املذكورين سنة 

االتفاق يف يونيو توقيع ومت  ختفيض امليزانيات العسكرية واحلد من تطوير األسلحة النووية،

 ولكن مل يتم التصديق على هذه املعاهدة.126م،1979سنة 

مييز معاهدة سولت الثانية عن األوىل هو  واجلدير ابلذكر يف هذا اخلصوص أن ما

السوفييت ابحلد من اإلنفاق على حتاد واالاألمريكية  الوعد الذي أصدرته الوالايت املتحدة

يعيبها هو أهنا مل تدخل حيز التنفيذ  ولكن ما جاء يف االتفاق، التسلح النووي واحرتامهم ما

 بعد، وأصبحت كأهنا غري موجودة.

                                                           
 .17يونس، حممد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص. 126
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)ستارت األوىل والثانية  : معاهدات ختفيض األسلحة اإلسرتاتيجيةاثنيًا 

 والثالثة(.

 السوفييت "سابقاً"، املتعلقة ابألسلحة النووية،حتاد واالدات الثنائية بني أمريكا تعددت املعاه

 وسيتم بياهنا كالتايل:_ ،2، 3، 1ومسيت هذه املعاهدات تباعاً ابسم معاهدات ستارت 

 معاهدة ختفيض األسلحة اإلسرتاتيجية )ستارت األوىل(. .1

ومت االتفاق الذي  سنوات، 9مدة  جرت مباحثات بني الطرفني األمريكي والسوفييت استمرت

ويقضي هذا االتفاق  م،1994وبدأ نفاذه يف سنة  م،1991مت مبوسكو يف يوليو سنة 

وتلزم كل بلد بتخفيض حوايل  البلدين، لكال بتخفيض حجم الرتسانة النووية اإلسرتاتيجية 

تفاقية وتعد هذه اال127قذيفة إسرتاتيجية، 1611ن عيزيد  رأس نووي، ومنع نشر ما 6111

 األوىل من نوعها اليت تتحدث عن هذا املوضوع.

 معاهدة زايدة ختفيض األسلحة اإلسرتاتيجية )ستارت الثانية(. .2

 م،2/1/1992ومت التوقيع عليها يف موسكو  متت هذه املعاهدة أيضًا بني أمريكا وروسيا،

( 2511_2111)ومبوجب هذه املعاهدة سيتم ختفيض الرؤوس النووية اإلسرتاتيجية من 

ويتوقع إزالة كل القذائف 128( رأس نووي،1751_1711لكل بلد، ونشر ما ال يزيد عن )

                                                           
 .29م، ص1995الواحد، العالقات الدولية واملتغريات اجلديدة، الرابط: دار حطني للنشر، الناصر، عبد .  127
 .29املرجع السابق نفسه، ص .128
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وتقرر أن  اليت تعد أخطر وأكثر األسلحة تدمرياً، التسيارية العابرة للقارات متعددة الرؤوس،

 م.3112لدى أمريكا وروسيا حبلول سنة  ( رأس نووي110111يتم التخفيض مبقدار )

 يض األسلحة اإلسرتاتيجية )ستارت الثالثة(.معاهدة ختف  .3

( حمل معاهدة 2حلت اتفاقية خفض األسلحة اإلسرتاتيجية بني أمريكا وروسيا )ستارت 

وانتهت صالحيتها يف ديسمرب سنة  م،1991( اليت وقعها الطرفان يف يوليو سنة 1)ستارت 

اتفاقية شاملة  ر"أكث: وقد وصف الرئيس األمريكي "أوابما" أبن هذه املعاهدة129م،3119

أما الرئيس الروسي فصرح بدوره إثر التوقيع  للحد من األسلحة اإلسرتاتيجية منذ عقدين".

الشيء الرئيسي يتلخص يف ضمان احلفاظ على توازن املصاحل،  ن: "إقالفعلى املعاهدة 

ون يف الذي حيدد يف احلقيقة مفهوم االستقرار اإلسرتاتيجي، وبوسعي القول إن اجلميع سريحب

 141العامل من هذا الوضوح".

م التوصل التفاق جديد 3111مارس  35كانت موسكو وواشنطن قد أعلنتا يف 

خيص األسلحة اإلسرتاتيجية بعد مفاوضات صعبة واجهت العديد من العقبات، من ضمنها 

متسك اجلانب الروسي بتضمني املعاهدة عبارة تشري صراحًة إىل درع أمريكا الصاروخي الذي 

من أمريكا وروسيا بتحديد  كلوي نشره يف أورواب الشرقية، واستناداً إىل بنود املعاهدة تلتزم  تن

                                                           
.CNN www م3/7/3119يف براغ"،بتاريخ  3انظر: أخبار سياسية، "أوابما و ميدفيديف يوقعان اتفاقية ستارت . 129

Arabic.net 
 املرجع نفسه. .141
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ابإلضافة  141سقف معني لألسلحة اإلسرتاتيجية حسب البنود املنصوص عليها يف املعاهدة.

إىل تعهدمها بتخفيض األسلحة اإلسرتاتيجية، وتبادل املعلومات عن أسلحتهما النووية مرتني 

 143سبتمرب(. 1مارس _  1نة )يف الس

وحبسب وكالة األنباء الروسية "نوفوسيت" فإن املعاهدة تنص على خفض ترسانيت 

 ارأس 1551وتقليص الرؤوس النووية احلربية إىل  البلدين من األسلحة اإلسرتاتيجية اهلجومية،

عن السقف احملدد هلذه الرؤوس  %21مما يقل بنسبة  لدى كل من الطرفني،

( يف املعاهدة الروسية األمريكية حول القدرات اإلسرتاتيجية اهلجومية 3311_1711)

 811أما منصات اإلطالق فسيجري تقليصها إىل  142م.3113املربمة يف موسكو سنة 

ويقصد مبنصات إطالق  (،1منصة مبوجب معاهدة )ستارت  1611مقارنة مع  منصة،

 144واصات احلربية، والقاذفات اإلسرتاتيجية الثقيلة.والغ الصواريخ البالتيسية العابرة للقارات،

 : مدى فاعلية االتفاقيات الثنائية يف اْلد من األسلحة النووية بني الدول. اثلثاً 

مما سبق ذكره يف املعاهدات السابقة اليت جتمع اجلانب األمريكي والروسي يتضح أن 

لنووية بني الطرفني فقط وليس على االتفاقيات املربمة بني الطرفني حتد من انتشار األسلحة ا

املستوى الدويل، فالتخفيض يف صنع األسلحة اإلسرتاتيجية النووية ال يعترب حاًل جذرايً ألزمة 
                                                           

 www.aljazira.netانظر: أخبار سياسية، "اتفاقية خفض األسلحة اإلسرتاتيجية بني الوالايت املتحدة وروسيا "، . 141

انظر: أخبار سياسية، "بيان أمريكي: روسيا والوالايت املتحدة األمريكية تتكافئان يف عدد الرؤوس النووية"، بتاريخ . 143
 http://arabic.sputniknews.comم، راجع 6/11/3114

 www.CNN Arabic.netيف براغ"،  3انظر: أخبار سياسية، "أوابما و ميدفيديف يوقعان اتفاقية ستارت . 142
 www.aljazira.net انظر: أخبار سياسية، "اتفاقية خفض األسلحة اإلسرتاتيجية بني الوالايت املتحدة وروسيا "،. 144
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انتشار هذه األسلحة يف العامل. كما أنه ال ميكن اجلزم ابلنسبة احلقيقية للقوة والقدرات 

علومات املوثوقة من الدولتني، الصاروخية اإلسرتاتيجية النووية للدولتني، بسبب نقص امل

 وصعوبة الوصول إليها. 

تتضمن أي فقرة تشري إىل  اجندها ال 2وابلنظر إىل بنود ونصوص املعاهدة ستارت 

كما ال يوجد أي  ،هؤ بناوضع قيود على برانمج الدفاع الصاروخي األمريكي احلايل أو املزمع 

مما يطرح العديد  أو املخطط هلا مستقبال،قيد على القدرات األمريكية النووية سواء احلالية 

من التساؤالت واملخاوف من استمرار الدول النووية الكربى يف براجمها النووية، وهو فعاًل ما 

فالسالح النووي ينظر له كوسيلة ردع، لذا فإن امتالكه حيدث اآلن على الساحة الدولية، 

 .هدف ألغلب دول العامل

م والربوتوكوالت 1949ف األربع لسنة اتفاقيات جني :الثالث طلبامل
 املضافة هلا.

بلداً،  16فقد وقع  ،145تشكل اتفاقيات جنيف الركن األساسي للقانون الدويل اإلنساين

وعلى مدى قرون قبل ذلك كانت هناك قواعد حتكم 146م،1964أوىل هذه االتفاقيات عام 

ى مستوى حملي أو لفرتة العرف والتقييد وتسري عل سري احلروب إال أهنا كانت تستند إىل

                                                           
 أو لوائح جنيف اليت هتتم حبماية العسكريني من غري املقاتلني أو قواننييرى بعض فقهاء القانون الدويل اإلنساين أبنه:" . 145

من خارج العمليات العسكرية، مثل اجلرحى واملرضى وأسرى احلرب، واليت هتتم كذلك ابملدنيني وإبقائهم خارج حدود 
 العمليات العسكرية"، انظر يف ذلك: 

J .S . pictat, Fes principles du Droit International Humanit _ aire, CICR, Geneva, 1996, p 7. 
 .72م، ص3119محودة، منتصر سعيد، القانون الدويل اإلنساين، اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، . 146
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 م لتكون نقطة حتول تغريت على إثرها هذه املمارسات،1864جاءت بعدها سنة  مؤقتة،

حيث مت توقيع اتفاقية جنيف األوىل بناًء على دعوة اجمللس االحتادي السويسري وحتديدًا يف 

اخلاصة بتحسني ظروف املصابني واجلرحى العسكريني يف ميدان  147م،33/8/1864

 احلرب.

برزت فكرة وضع هذه االتفاقية اليت تعد األوىل من نوعها هبذا اخلصوص مببادرة من 

كان من بينهم "هنري دوانن" وهو رجل سويسري كان  مخسة مواطنني من مدينة جنيف،

حيث 148م،1859سنة يطاليا إيعيش يف مدينة "جنيف" وحضر معركة "سولفرينو" يف مشال 

إثرها العديد  ماتو يلقون أية مساعدة طبية،  ى الذين البعينه معاانة اآلالف من اجلرحى أر 

واقرتح  على تنظيم صفوفهم إلسعاف ومساعدة هؤالء اجلرحى،ن و احملليالسكان مل عف منهم،

كل الدول أن تنشأ وقت السلم مجعيات إغاثة لتقدمي املساعدات الطبية للقوات ل"دوانن" 

 املسلحة يف وقت احلرب.

اعد القانون الدويل اإلنساين لتمثل حتسني ظروف املرضى مع مرور الوقت تطورت قو 

مت اعتماد اتفاقيات جنيف األربع   م،1949واجلرحى من اجلنود أثناء احلرب، ويف أغسطس 

كما أحلقت إىل اتفاقيات  ومت مشل مسألة محاية املدنيني أثناء احلرب. اآلن، كما نعرفها

                                                           
 .72املرجع نفسه، ص. 147
 .23_21م، ص1976عامر، صالح الدين، مقدمة لدراسة قانون النزاعات املسلحة، دمشق: دار الفكر العريب، . 148
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ت إضافية وسلسلة من االتفاقيات بروتوكوال149م،3115م وسنة 1977جنيف األربعة يف 

والربوتوكوالت الدولية األخرى اليت تغطي جماالت معينة مثل األسلحة التقليدية واألسلحة 

فيما جاءت محاية األطفال 151والذخائر العنقودية، الكيميائية واأللغام األرضية وأسلحة الليزر

 .يف النزاعات املسلحة لتوسع من نطاق القانون الدويل اإلنساين

 م.1949: اتفاقيات جنيف األربع لسنة أوالً 

بغرض تنمية العالقات السلمية بني الدول وحلظر احلرب اليت عانت منها البشرية، مت عقد 

م، لتدعيم قواعد القانون الدويل اإلنساين من أجل محاية 1949مؤمتر دويل يف جنيف سنة 

  عدد أربع اتفاقيات دولية يفويف ختام هذا املؤمتر مت التوقيع على  ضحااي احلروب،

 وهي كاآليت:151م 13/8/1949

اتفاقية جنيف األوىل بشأن حتسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة   .1

 يف امليدان.

اتفاقية جنيف الثانية بشأن حتسني حالة اجلرحى واملرضى والغرقى من أفراد القوات   .3

 املسلحة يف البحار.

 ة بشأن معاملة أسرى احلرب.اتفاقية جنيف الثالث  .2

                                                           
م، والربوتوكوالت املضافة هلا، الصادرة عن اللجنة الدولية 13/8/1949. انظر:ملخص اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 149

 .3م، ص3113، نوفمرب 3، ط www.icrc.org/areللصليب األمحر 
 .2املرجع السابق نفسه، ص. 151
 .84محودة، مرجع سبق ذكره، ص. 151

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://www.icrc.org/are


114 
 

 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األفراد املدنيني يف وقت احلرب.  .4

وتنطبق القواعد املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف األربعة على النزاعات املسلحة 

وهناك نص واحد فقط يف  الدولية، أي استخدام القوة املسلحة بني دولتني أو أكثر،

( املشرتكة بينها ينطبق على النزاعات املسلحة 2وهو نص املادة ) ةربعاتفاقيات جنيف األ

غري الدولية أي: "القتال بني القوات املسلحة احلكومية ومجاعات مسلحة أو بني مجاعات 

 153مسلحة بعضها ببعض".

م عدة حاالت مت 1949تشرتك فيه اتفاقيات جنيف األربع لسنة  أهم ما ل ولع

 النص عليها، وهي:_

لة األوىل: هتدف االتفاقيات سابقة الذكر إىل تطبيق املبادئ اإلنسانية على أوسع نطاق احلا

( املشرتكة بني هذه االتفاقيات األربع وتنص 3نفهم ذلك من نص املادة ) ممكن حول العامل،

)عالوة على األحكام اليت تنفذ وقت السلم تطبق هذه االتفاقية يف مجيع  ما يلي: على

أو حالة اشتباك مسلح آخر ميكن أن ينشب بني طرفني أو أكثر من  رب،حاالت إعالن احل

حىت وإن مل يكن أحد األطراف قد اعرتف حبالة قيام  املتعاقدين،السامني األطراف 

 152احلرب.....(.

                                                           
م، والربوتوكوالت املضافة هلا، الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب 13/8/1949ملخص اتفاقيات جنيف املؤرخة يف  .153

 .4، صاألمحر
 م.13/8/1949م، املوقعة يف 1949( املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربعة لسنة 3. راجع نص املادة)152
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سري تأحكام ومبادئ اتفاقيات جنيف األربع السابقة ن أيقصد ابملادة السابقة 

أو جمرد نزاعات مسلحة مل تصل لدرجة  أكانت حروابعلى كافة املنازعات الدولية سواء 

احلرب، فضاًل عن أن هذه األحكام واملبادئ تسري وتطبق على الدول األطراف يف اتفاقيات 

 جنيف األربع وغري األطراف أيضاً.

على النزاعات املسلحة الدولية غري ذي  ةيتم تطبيق أحكام االتفاقيات األربع :اْلالة الثانية

 154م.1949( املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لسنة 2ويل وفقًا للمادة )الطابع الد

ويقصد هبذه املادة أن الدول واحلكومات واألشخاص املسئولون عن النزاعات املسلحة 

 م.1949الوطنية ملتزمون مجيعاً بتطبيق أحكام ومبادئ واتفاقيات جنيف األربع لسنة 

ملبدأ التفاوض املباشر واالتفاقيات  1949لسنة  ةت األربعإقرار هذه االتفاقيا :اْلالة الثالثة

حىت يتم وضع األحكام والقواعد الواردة يف هذه  اخلاصة بني الدول املتعاقدة أطراف النزاع،

وابلتايل ضمان محاية أكثر للفئات احملمية مبوجب اتفاقيات  االتفاقيات موضوع التنفيذ،

 155م.1949جنيف األربع لسنة 

                                                           
 م.13/8/1949م، املوقعة يف 1949ربعة لسنة ( املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األ2راجع نص املادة). 154
 .91_89محودة، مرجع سبق ذكره، ص. 155
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إلزام الدول األطراف يف هذه االتفاقيات الدولية األربعة بتنفيذ التزاماهتا الناشئة  :بعةاْلالة الرا

عن هذه االتفاقيات، وعدم السماح هلا ابلتخلي عن هذه االلتزامات مهما كانت 

 156املربرات.

وهي الدول  م ابلدول احلامية،1949اهتمام اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  :اْلالة اخلامسة

( 8وأجازت املادة ) كانت تتوىل رعاية مصاحل الدول األطراف يف املنازعات املسلحة،اليت  

م إحالة الدول احلامية يف رعاية األسرى 1949املشرتكة التفاقيات جنيف األربعة لسنة 

واملدنيني وقت احلرب إىل املنظمات الدولية اإلنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب 

قيد أعمال الدول احلامية أو املنظمات اإلنسانية حبدود وضوابط يف هذه احلالة ت157األمحر،

 األمن القومي اخلاص ابلدولة اليت تعمل الدول احلامية على أراضيها.

م الدول األطراف بتعريف هذه 1949اتفاقيات جنيف األربع لسنة  السادسة: إلزاماحلالة 

ن تطبيق هذه االتفاقيات من خالل إصدار لوائح قومية لضما االتفاقيات داخل حدودها،

 داخل أراضيها وحدودها اجلغرافية.

                                                           
من اتفاقية جنيف الثالثة،  121من اتفاقية جنيف الثانية، واملادة  53من اتفاقية جنيف األوىل، واملادة  51راجع املادة  .156

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 148واملادة 
 م.13/8/1949م، املوقعة يف 1949بني اتفاقيات جنيف األربعة لسنة املشرتكة ( 8راجع املادة ). 157
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م على سبيل احلصر املخالفات 1949نصت اتفاقيات جنيف األربع لسنة  :اْلالة السابعة

 وهي:_158 اخلطرية اليت ترتكب حبق األشخاص احملميني مبوجب أحكامها

 _ القتل العمد.1

 _ التعذيب.3

 ك التجارب البيولوجية._ املعاملة غري اإلنسانية مبا يف ذل2

 _ تعمد إحداث آالم خطرية أو إصاابت شديدة للجسم أو الصحة.4

 _ اإلتالف الشامل للمهمات اخلاصة.5

 والذي يقع بطريقة استبدادية وغري مشروعة. _ االستيالء الذي ال تربره الضرورة احلربية،6

 _ إجبار أسري احلرب على اخلدمة يف القوات املعادية. 7

 حرمان أسري احلرب من حقه يف احلصول على حماكمة عادلة وقانونية._ 8

أو إبعادهم بطريقة غري مشروعة أو اعتقاهلم بصورة غري  _ نقل السكان املدنيني قسراً،9

 مشروعة.

 _ أخذ الرهائن.11

                                                           
من االتفاقية الثالثة،  121من االتفاقية الثانية، واملادة  51من اتفاقية جنيف األوىل، واملادة  51راجع نص املادة .  158

 من االتفاقية الرابعة. 147واملادة 
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م، 1922: الربوتوكوالت املضافة التفاقيات جنيف األربع لسنة اثنيًا 

 م.2112

م تعتمد على قاعدة أساسية تتمثل 1949اتفاقيات جنيف األربعة لسنة مما سبق الحظنا أن 

يف احرتام الفرد وكرامته، كما تقضي ابحرتام األشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر يف 

األعمال العدائية والذين عجزوا عن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو األسر أو أبي سبب 

ومساعدة من يعانون ورعايتهم دون متييز، كما  رب،إىل محايتهم من آاثر احل آخر ابإلضافة

م، 8/6/1977يف ن ان إضافيبروتوكوالم  1949أحلق ابتفاقيات جنيف األربعة لسنة 

  م.3115وبروتوكول اثلث يف سنة 

تبسط الربوتوكوالت اإلضافية نطاق هذه احلماية لتشمل مجيع األشخاص املتضررين 

ى وجوب امتناع أطراف النزاع واملقاتلني عن مهامجة أهنا تنص عل املسلح كمابسبب النزاع 

وعلى االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين املعرتف به  السكان املدنيني أو األعيان املدنية،

م أحكام 1977يكمل الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  159يف إدارة عملياهتم العسكرية.

وتوسع نطاق تعريف تلك  املسلحة الدولية،اتفاقيات جنيف األربع اليت تنظم النزاعات 

                                                           
ربوتوكوالت املضافة هلا، الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب م، وال13/8/1949لخص اتفاقيات جنيف املؤرخة يف م. 159

 .2األمحر، ص
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النزاعات لتشمل احلاالت اليت متارس فيها مجاعة من األشخاص حقها يف تقرير املصري من 

 161خالل النضال ضد اهليمنة االستعمارية أو االحتالل األجنيب أو األنظمة العنصرية.

، 161حة النوويةوقد أضيفت عدة قواعد عرفية هلذا الربتوكول تتعلق ابستخدام األسل

الشأن أن عدة دول ومنها فرنسا وبريطانيا قدمت إعالانت أو هذا يف واجلدير ابملالحظة 

حتفظات مفادها أن القواعد اجلديدة اليت أدخلت على الربتوكول هتدف لتنظيم أو حظر 

األسلحة النووية، يف حني أن قواعد الربتوكول األوىل تنطبق فقط على األسلحة التقليدية 

 163فقط.

فينطبق على وجه التحديد على ،  م1977أما الربتوكول اإلضايف الثاين لسنة 

نزاعات مسلحة غري دولية معينة تتسم ابحلدة الشديدة، وتدور بني القوات املسلحة التابعة 

للدولة ومجاعات مسلحة منظمة متارس من السيطرة على جزء من إقليمها، ما ميكنها من 

  162متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ الربوتوكول.القيام بعمليات عسكرية 

م حمدود نسبيًا مقارنة  3115الربوتوكول اإلضايف الثالث لسنة  غري أن موضوع

حيث يكمل اتفاقيات جنيف األربع من خالل السماح  مبوضوع الربوتوكولني األول والثاين،

                                                           
 . 14نفس املرجع، ص. 161
 .75_71راجع القواعد ابلتفصيل يف الفصل الثاين من الرسالة ص . 161

162
 .These include Belgium, Canada, Germany, Italy, the Netherlands and Spain. The 

declarations of these countries can be found on the ICRC’s IHL database, available at: 

www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ vwTreatiesByCountry.xsp 
جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والواقع، ايزجي، أمل، القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسلحة بني النظرية  .162

 .145صم، 3114 لسنة األول العدد، 31اجمللد  ،والقانونية
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الل األمحر أو الكريستالة تتمثل يف شارة الصليب األمحر أو اهل ابستخدام شارة مميزة إضافية،

ملساعدة اجلرحى واملرضى للداللة على  164احلمراء على أرضية بيضاء وهي عالمة مميزة،

وال جيوز استخدام أو  املرافق والوحدات والشاحنات واألفراد واملهمات اليت حيق هلا احلماية،

ها بدقة يف كما جيب احرتام إظهار الشارة ألي غرض آخر دون موافقة السلطات املختصة،

 مجيع األوقات.

م 1949: مدى فاعلية تطبيق اتفاقيات جنيف األربع لسنة اثلثًا 

 والربوتوكوالت املضافة هلا.

م والربوتوكوالت املضافة هلا مل 1949مما سبق ذكره اجند أن اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

ملدنية من العمليات حتقق النتيجة املرجوة منها، واملتمثلة يف محاية املدنيني واألعيان ا

العسكرية، مبا يف ذلك استخدام األسلحة التقليدية أو النووية، وذلك لعدة أسباب، هي  

 كالتايل:_

إن االتفاقيات أبرمت بعد أربع سنوات فقط من نشأة منظمة األمم املتحدة املسئولة  .1

 على حفظ السلم واألمن الدوليني بني كافة الدول.

م، 1949لرقابة الذي أوجدته اتفاقات جنيف لعام عدم فعالية نظام الرعاية وا .3

( من االتفاقية األوىل والثانية والثالثة، 8م، فاملادة )1977لعام  والربتوكـول األول

                                                           
م، والربوتوكوالت املضافة هلا، الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب 13/8/1949لخص اتفاقيات جنيف املؤرخة يف م. 164

 .3صاألمحر، 
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( من الربتوكول األول، 5) واملادة م،1949 ( من االتفاقية الرابعة لعام9واملادة )

 تنشيط هذا الدور ترغب الدول يف ولألسف مل جاءت لتحدد مهام الدولة احلامية،

الذي ارتضته نظراًي لنفسها، والعلة من ذلك ما يثري من متاعب وآثـرت تـرك املهمة 

 للجنة الدولية للصليب األمحر.

كما أن نظام التحقيق الذي كرسته اللجنة الدوليـة لتقصـي احلقائق اليت نص على 

سيمة وكـل خرق خطري ( لتعقب االنتهاكات اجل91تكوينها الربتوكول األول يف مادته )

م، مبا يف ذلك النزاعات املسلحة غري 1949ألحكام اتفاقات جنيف األربعة لسنة 

( املشرتكة بني هذه االتفاقيات، والربوتوكول األول لسنة 2الدولية اليت حتكمها املادة )

م مل تكن منـذ دخوهلا حيز التنفيذ، أداة فعالة ملراقبة حسن تطبيق قواعد القانون 1977

 لدويل اإلنساين.ا
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انتشار األسلحة النووية يف  : الدوافع واألسباب اْلقيقية وراء ثالثالفصل ال

 .واجلهود املبذولة ملنعها منطقة الشرق األوسط

 املبحث األول: أسباب ودوافع انتشار األسلحة النووية بني دول الشرق األوسط.

  األسلحة النووية يف املنطقة.اترخيية عن انتشار  ذةنب األول:املطلب 

 .املطلب الثاين:  األسباب والدوافع احلقيقة وراء انتشار األسلحة النووية يف املنطقة 

  املطلب الثالث: الدول اإلسالمية اليت متتلك األسلحة والقدرات النووية يف منطقة

 الشرق األوسط.

 ية يف منطقة الشرق األوسط.انتشار األسلحة النوو  ملنعاملبحث الثاين: اجلهود اإلقليمية 

  .املطلب األول: جهود الدول الفردية يف املنطقة 

 .املطلب الثاين: جهود جامعة الدول العربية يف املنطقة 

 الشرق األوسط. انتشار األسلحة النووية يف منطقة ملنعاملبحث الثالث: اجلهود الدولية 
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 .املطلب األول: جهود منظمة األمم املتحدة 

  الثاين: جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية.املطلب 

 .املطلب الثالث: جهود حمكمة العدل الدولية 

 
 

 

أسباب ودوافع انتشار األسلحة النووية بني دول الشرق  :املبحث األول
 األوسط.

تعترب منطقة الشرق األوسط األكثر اشتعاال يف العامل، من حيث عدم االستقرار ومن 

ألطماع الغربية والشرقية، هذا التزاحم جعل بعض الدول تدعم احلليف حيث تزاحم املصاحل وا

يران تطمع كذلك يف امتالك إاالسرتاتيجي إسرائيل ألجل امتالك سالح نووي،  مما جعل 

إن انتشار التسلح النووي يف منطقة الشرق األوسط مل يكن حديثاً، وإمنا كما  سالح نووي.

سياسية واقتصادية وعسكرية إسرتاتيجية بني دول  نتيجة عدة أسباب ودوافعر ذوجتأتصل 

املنطقة، مما ترتب عليه التسابق إىل امتالك وإنتاج أسلحة الدمار الشامل ابلدرجة األوىل 

واألسلحة النووية ابلدرجة الثانية، ابعتبار األخرية األكثر فتكاً ودماراً من أنواع أسلحة الدمار 

 الشامل األخرى.
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توضيح األسباب والدوافع احلقيقة وراء انتشار األسلحة  ويف هذا املبحث سيتم

النووية يف منطقة الشرق األوسط بعد التعرف على اتريخ ظهورها بني دول املنطقة منذ 

 البداية، والتعريف ابلدول املالكة هلذه األسلحة يف املنطقة يف الوقت احلاضر.

 يف املنطقة. اترخيية عن انتشار األسلحة النووية ذةنب: املطلب األول

كسر احتكار   يف منطقة الشرق األوسط بشكل جلي منذ استوطنت األسلحة النووية لقد

م، 1951جتارة السالح النامجة عن اإلعالن الثالثي بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية سنة 

حتاد االوالذي تضمن إشراف الدول النووية الكربى )الوالايت املتحدة األمريكية، بريطانيا، 

السوفييت "سابقا"(، على واردات منطقة الشرق األوسط من األسلحة، ومت كسر هذا احلصار 

فاقتحمت بذلك مصر وبقية  165م،1955عن طريق الصفقة " املصرية _ التشيكية" يف سنة 

الدول العربية يف املنطقة جمال التسلح النووي، كما استطاعت مصر أن متول صفقاهتا 

اردها النفطية، وبتأجج الصراع بني دول املنطقة مع إسرائيل ازداد العسكرية عن طريق مو 

لة تكتدفق األسلحة إىل املنطقة، وأخذت الوالايت املتحدة األمريكية املبادرة إىل ترسيخ  

موالية هلا يف املنطقة، اعتمدت ابلدرجة األوىل على إسرائيل مث اململكة العربية السعودية، مث 

  صبحت هذه الدول مؤهلة لتلقي أحدث األسلحة األمريكية.وأ166إيران يف عهد الشاه،

                                                           
ل للنشر، هيلر، مارك، متاري، دوف، التوازن العسكري يف الشرق األوسط، ترمجة: نبيه اجلزائري، عمان: دار اجللي. 165

 .427_426م، ص1984
 . نفس املرجع. 166
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هو أيضًا لعب دورًا ابرزًا يف تزويد منطقة الشرق فأما االحتاد السوفييت "سابقًا " 

كما دخلت  م،1981األوسط ابألسلحة التقليدية، حيث مول كاًل من العراق وسوراي سنة 

لتايل أصبحت منطقة الشرق األوسط واب 167م،1972أورواب أيضاً يف تزويد املنطقة منذ سنة 

أكرب سوق لألسلحة يف العامل، ففي بداية التسعينيات أصبحت ستة دول من املنطقة تنتمي 

) سوراي، العراق، مصر، إيران،  إىل الدول العشر األكثر استريادًا لألسلحة يف العامل وهي:

من مبيعات  %61أبن  ليبيا، اململكة العربية السعودية(، واشتهرت الدول سابقة الذكر

كما ال يزال اإلنفاق  168م،1986م_ 1962يف الفرتة املمتدة من متت األسلحة العاملية 

العسكري يشكل أكرب النسب يف العامل، حيث بلغت النفقات العسكرية يف املنطقة يف سنة 

م 3115مليار دوالر، وسنة  5127م قيمة 3111مليار دوالر، وسنة  4121م قيمة 1995

 169مليار دوالر. 2456قيمة 

                                                           
 نفس املرجع.. 167
حممد عبد احلليم أبو  ، ترمجة:أنتوين.ه، " بعد العاصفة: التغريات يف التوازن العسكري يف الشرق األوسط"، . كوردمسان168

 . 63_61م، ص 1994غزالة، مصر: دار اهلالل للنشر، 
سكونز، إليزابيث، وآخرون، "اإلنفاق العسكري"، يف آلسون .ج.ك. بيلز وآخرون، التسلح ونزع السالح واألمن . 169

م، ترمجة:حسن حسن وآخرون، بريوت: مركز 3115الدويل: الكتاب السنوي ملعهد ستوكهومل ألحباث السالم العاملي 
 . 461م، ص3115دراسات الوحدة العربية، نوفمرب 
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املطلب الثاين:  األسباب والدوافع اْلقيقة وراء انتشار األسلحة النووية يف 

 املنطقة.

تدعي أغلب حكومات دول اجملتمع الدويل اآلن أهنا تسعى إىل امتالك برانمج نووي مدين 

لألغراض السلمية، ولكن الشكوك الدولية وخاصًة من الدول النووية الكربى يف إمكانية 

استخدام الربانمج ألغراض التسليح النووي تبقى قائمة، ابعتبار أن الطاقة النووية تعد سالحاً 

أما فيما يتعلق ابنتهاج الدول اإلسالمية سياسة التسلح  دين وعسكري(.حدين )م اذ

النووي، فقد تعددت األسباب والدوافع وراء اجتاهها إىل ذلك والعمل على امتالك القدرات 

 :ما يلي  النووية، وأييت يف مقدمة هذه األسباب والدوافع

 .171الدفاع الشرعي،وحتقيقاً ملبدأ حق 171عماًل مببدأ املعاملة ابملثل، أواًل:

، وهو يتوافق مع متطلبات اإلنسان من أحقيته العام القانون الدويل اأقرمه ناملبدآ انوهذ

وهادئة، فاألمن قيمة معنوية كربى، تعترب املطلب األول واملقصد األكرب  ةآمنيف حياة 

إىل  فمن املعلوم أن القانون الدويل العام مصدره ابلدرجة األوىل يعود لوجود البشرية.

املعاهدات املنشئة للمنظمات الدولية والعرف العام الذي قامت عليه العالقات الدولية، 

                                                           
املعاملة ابملثل: "إجراءات قسرية  خمالفًة للقواعد العادية للقانون الدويل يف أعقاب أعمال خمالفة للقانون . يقصد مببدأ 171

ترتكبها دولة أخرى إضرارًا هبا وهتدف إىل إجبار هذه الدولة على احرتام القانون"، وهو التعريف الذي انتهى إليه معهد 
 م.1924ة أكتوبر القانون الدويل يف قراره املقرتع عليه يف دور 

انظر نص املادة ( من ميثاق األمم املتحدة اخلاصة حبظر استخدام القوة، و 4/3يعد هذا احلق استثناء على املادة ). 171
 م.1945( من ميثاق منظمة األمم املتحدة الصادر 51)
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واللوائح الداخلية للمنظمات الدولية، واملبادئ العامة لقوانني الدول، وكذلك أحكام 

ضرورة وابلتايل رأت الدول اإلسالمية  173احملاكم الدولية الصادرة يف قضااي دولية عامة،

إىل امتالك األسلحة النووية وتطويرها، عماًل مببدأ املعاملة ابملثل املعرتف به دولياً االجتاه 

وشرعياً؛ ألن الدول املعادية هلا تنفرد ابمتالكها وتطويرها، مما حيقق ذلك الردع النووي 

بني الدول اإلسالمية والدول األخرى املالكة لألسلحة النووية، وحتقيقًا ملبدأ الدفاع 

لذي أقره القانون الدويل للدول للمعتدى عليها من الدول حبق الدفاع والرد الشرعي ا

وذلك ابستخدام القوة الالزمة لصد أي عدوان مسلح، بشرط أن يكون الزماً  172شرعاً،

لردعه ومتناسبًا مع قدره، على أن يتوقف عندما يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة 

 حلفظ السلم واألمن الدوليني.

 : 174،: انعدام الثقة بني الدول على املستوى اإلقليمي والدويلاثنياً 

نتيجة فشل اآلليات الدولية كمنظمة األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف احلد 

من انتشار األسلحة النووية، وفشلها يف مطالبة الدول اليت متلكها ابلتخلي عنها وفقاً 

اليت يالحظ عليها انتفاء  175انتشار األسلحة النووية، للمعاهدات الدولية املتعلقة مبنع

صفة اإللزام هبا من قبل الدول النووية الكربى، ألن هلا احلق يف امتالك أسلحة الدمار 

                                                           
 .31م،  ص1979. الفار، عبد الواحد حممد، التنظيم الدويل، القاهرة: عامل الكتب للنشر، 173
 .44م، ص1999عبيد، حسني إبراهيم صاحل، اجلرمية الدولية ، القاهرة: دار النهضة العربية،  .172
 الردع"العقيدة العسكرية األمريكية اجلديدة واالستقرار الدويل"، بريوت:الشبكة العربية إسرتاتيجية . عساف، سوسن،174

 .56م، ص3118،  1لألحباث،ط
 م.1968النووية  لسنة . أمهها معاهدة منع االنتشار األسلحة 175
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فضاًل عن قيام بعض الدول  176الشامل خبالف الدول األعضاء يف تلك املعاهدات!!؛

ائيل اليت عملت على حتالف إبنتاج وتطوير قدراهتا النووية على الساحة الدولية كإسر 

وتعاون نووي مع _ تركيا_ وهي دولة إسالمية، ومنعت دول إسالمية أخرى للقيام 

بنفس الشيء كإيران، بل وامتد املنع إىل إجراء عقوابت سياسية واقتصادية ضد األخرية 

يف حال استمرت بربانجمها النووي، مما أدى بدوره إىل توجه بعض الدول إىل خوض 

لتسليح النووي وبناء القدرات النووية اليت تسمح هلا ابحملافظة على وجودها على جتربة ا

الساحة الدولية مع ضمان احرتامها وعدم االعتداء عليها، استنادًا على عدم ثقتها 

 ابلدول سواء اجملاورة هلا اإلقليمية أو الدولية.

 املنطقة:  اثلثاً: وجود صراعات ونزاعات ذات جذور إقليمية قدمية بني دول

م أسباب انتشار األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط، اليت هيعد هذا السبب من أ

اتسمت ابلصراعات والنزاعات ذات اجلذور القدمية، واليت استمرت إىل الوقت احلاضر 

دون الوصول إىل أي حل فيها، ومنها الصراع اإلسرائيلي _ العريب، الصراع العراقي _ 

راع الكوييت _ العراقي، والصراع املتأزم واملزمن بني اهلند وابكستان، حيث اإليراين، الص

م، 1947ثالثة حروب دامية يف السنوات  امنذ استقالهلما عن بريطاني خاضتا

                                                           
. مورسربج، راندال، وارجون، منع انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ترمجة: سيد هدارة، القاهرة: اجلمعية 176

 .93_91م، ص1998، 1املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية،  ط
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منهما للسالح النووي، أصبح من  كلولكن منذ حلظة امتالك   177م،1971 م،1965

ألن ذلك يعين ببساطة اختفاءمها عن  املستحيل قيام حرب شاملة بني الدولتني،

النشاط الدبلوماسي بني الدولتني أصبح نشطاً جداً، سبب ذلك ن أاخلارطة، فضاًل عن 

قناعة الدولتني أبنه ال يوجد أمامهما أية وسيلة لتسوية النزاعات بينهما واملتعلقة ابملسائل 

، ت العربية إىل جانب الصراعا178احلدودية واألمنية سوى ابلطرق الدبلوماسية

م، اليت 1972 م،1967م، 1948اإلسالمية_ اإلسرائيلية اليت بدأت منذ حرب 

عملت إسرائيل جاهدة فيها على الضغط على الدول العربية على قبول التفاوض املباشر 

والنزاعات  179دون شروط، والسعي إىل تفتيت قوة العرب السياسية والعسكرية،

م )النزاع العراقي 1976العراق والكويت(، وسنة م بني )1972العربية_العربية يف سنة 

 181م احلرب بني )العراق وإيران(.1981والسوري(، وسنة 

اجتاهات رئيسية  ةونستطيع القول أبن انتشار األسلحة النووية يف املنطقة اختذ أربع

 هي:_ 

                                                           
 .69م، ص3117دولية"، مصر: دار النهضة العربية، . عبد السالم، حممد، االنتشار النووي"أخطر مفاهيم العالقات ال177
 .34م، ص15/1/3115، نشرت بتاريخ 16996. أل مرعي، إبراهيم بن سعد، الردع النووي، جريدة الرايض، العدد178
. عطااي، أمني حممود، اإلسرتاتيجية العسكرية اإلسرائيلية، اإلمارات العربية املتحدة، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 179

 .12م، ص1998اإلسرتاتيجية، 
(، اجلزائر:منشورات املؤسسة 1985_1945.حممودي، عبد القادر، النزاعات العربية وتطور النظام اإلقليمي العريب )181

 .376_375م، ص 3113، لالتصالالوطنية 
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الصراع العريب _ اإلسرائيلي: نتيجة للحروب العربية اإلسرائيلية املمتدة من سنة  .1

م، أسفر عنها زايدة كبرية يف القوات 1976م، 1972م، 1967م، 1948

املسلحة، واسترياد األسلحة قبل وبعد كل حرب، لكال الطرفني، فالطرف العريب 

تمثل يف سوراي واألردن ومصر، أما الطرف املقابل فهو إسرائيل الطرف املنتصر ي

قدمتها مصر إىل يف تلك احلروب، مما ساعد ذلك يف قيام الدول العربية ويف م

زايدة النفقات العسكرية، فانتقلت مصر يف نظام تسلحها من املعسكر الشرقي 

املتمثل يف "االحتاد السوفييت سابقاً" إىل املعسكر الغريب "املتمثل يف الدول 

 181األوروبية وأمريكا"، بغرض بناء ترسانة عسكرية متكاملة ومتجانسة.

احلرب بني الدولتني إثر اشتباكات : بدت 183الصراع العراقي _ اإليراين .3

م، قبل أن يتدخل اجليش العراقي يف 1981حدودية مسلحة يف بداية سنة 

"شط العرب" الذي تنازل عنه الرئيس  م الستعادة املمر املائي1981سبتمرب 

م، واستمرت احلرب 1975العراقي السابق "صدام حسني" لصاحل إيران سنة 

فات بني الدولتني بشأن تسوية بعض مدة مثان سنوات، ونشأت عدة خال

القضااي العالقة بينهما، ورأت إيران أنه يتوجب على العراق دفع تعويضات 

                                                           
ركز دراسات بريوت: م،م1991م_1971الفارسي، عبد الرزاق، السالح واخلبز:اإلنفاق العسكري يف الوطن العريب . 181

 .335_332م، ص 1992الوحدة العربية، 
، )ابريل 126حممود، أمحد إبراهيم،" التنافس اإلسرتاتيجي بني إيران والعراق يف اخلليج"، جملة السياسة الدولية، العدد . 183

 .133م(، ص1999
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( الذي أوقف احلرب، والذي 598احلرب، مبوجب قرار جملس األمن رقم )

يشري إىل قيام الطرف املتسبب يف احلرب بدفع تعويضات مالية إىل الطرف 

 األخر.

: أتزم الصراع بني الدولتني نتيجًة لوجود أانبيب 182ريالصراع العراقي _ السو  .2

النفط العراقية املارة عرب سوراي، وكذلك حول القضية الكردية ومسألة املياه، 

حيث بدأ هذا النزاع منذ اهتام الرئيس العراقي السابق " صدام حسني" حكومة 

 تني. م، مما أثر على العالقات بني الدول1976سوراي مبحاولة اغتياله سنة 

وقعت اشتباكات مسلحة بني اجليشني العراقي  :184الصراع العراقي _ الكوييت  .4

م، وكان سبب الصراع حول جزيريت "وارية 1972 والكوييت شهر مارس سنة

وبوبيان"، وظلت العالقات متوترة بني البلدين رغم احملاوالت الدبلوماسية 

ت بينهما بنفس الوترية واجلهود املكثفة حلل الصراع بينهما، واستمرت العالقا

م، والذي انتهى بتدخل قوات 1991إىل غاية غزو العراق للكويت سنة 

 التحالف الغربية. 

 

                                                           
اجلزائر: منشورات املؤسسة م، 1985م_1945وتطور النظام اإلقليمي العريب  ، عبد القادر، النزاعات العربيةحممودي .182

 . 376_375م، ص 3113الوطنية لالتصال للنشر، 
 .375املرجع السابق نفسه، ص. 184
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 رابعاً : استغالل الدول النووية الكربى للهيئات واملنظمات الدولية مبا خيدم مصاْلها.

مبا خيدم مصاحلها ملنظمة األمم املتحدة ها ؤ وحلفامثلما تستخدم الوالايت املتحدة األمريكية 

وتطلعاهتا اإلسرتاتيجية، واستعماهلا سياسة الكيل مبكيالني يف قراراهتا الصادرة ضد الدول 

ضاربة بقواعد وأحكام القانون الدويل اليت ترتكز على العدل واملساواة بني  185اإلسالمية،

الذرية مبا  الدول األعضاء عرض احلائط، فضاًل عن استغالل قرارات الوكالة الدولية للطاقة

يتماشى مع تطلعاهتا وطموحاهتا اإلسرتاتيجية، ومبا خيدم مصاحل بعض الدول كإسرائيل اليت 

مما أدى بدوره إىل وجود تنافس وتسابق إىل  186ظلت حمافظة على سياسة الغموض النووي،

التسليح النووي من قبل أغلب دول العامل وخصوصًا الدول اإلسالمية كباكستان، إيران، 

، وغريها من الدول اإلسالمية، بغرض الدفاع عن نفسها يف حال ما مت االعتداء عليها، تركيا

 و عماًل مببدأ املعاملة ابملثل املعرتف به شرعاً وقانوانً.

 .ألغلب دول املنطقة خامساً:نقص مصادر الطاقة

من األردن وسوراي ومصر واملغرب والسعودية، فضاًل عن دول إسالمية  كلحيث عربت  

ى يف منطقة اخلليج العريب على اهتمامها بتطوير الربامج النووية كحل لنقص مصادر أخر 

                                                           
185.Mandelbaum Michael. Lessons of The Next Nuclear War. Foreing Affairs, March_ April 
1995. 

بيلز وآخرون، التسلح ونزع السالح واألمن م، 3115. كايل، شانون.ن، وكريستني، هانس.م، القوى النووية العاملية 186
 .856م، ص3115الدويل: الكتاب السنوي، 
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مما دعا ذلك األوساط الدولية والغربية إلعالن انقوس اخلطر خوفًا من قيام 187الطاقة لديها،

الدول السابقة ابلتسلح النووي وامتالك القدرة النووية، إىل جانب التوتر الذي تعيشه اآلن 

العربية يف املنطقة نتيجة انعدام االستقرار واألمن وتزايد الصراعات والنزاعات أغلب الدول 

 السياسية الداخلية بسبب ما يسمى ابلربيع العريب.

 :يع األطراف يف املعادالت الدوليةالتوازن بني مج سادساً:

مما ال شك فيه أن امتالك األسلحة النووية ميثل إحدى الضماانت اليت متنع العدو من 

استخدامها، ألهنا حتدث توازاًن بني الطرفني، وهذا ما يدعو له اجلهاد يف اإلسالم، حيث 

وال يراد منه  188،تعاىل يستخدم السالح للتغلب على العدو من أجل إعالء كلمة  هلل

على سبيل يكون حتصيل هذه األسلحة واختاذها  إنّ  العدوان أو اإلابدة اجلماعية، حيث

وهي اإلسرتاتيجية اإلسالمية، واليت من خصائصها أهنا ذات طابع  التخويف وردع املعتدين

دوان، فقد أكد بعض سيكون خاسرًا إذا بدأ العنه أهجومي، هبدف إقناع العدو 

أندريه بوفر: " أن العقيدة العسكرية ذات الطابع الدفاعي  يذكر ،هذا املبدأني اإلسرتاتيجي

مفتاح ن أل، إال إذا توفرت هلا القوة اهلجومية، لن تكون هلا إال قيمة ضعيفة يف الردع تالبح

ونضيف إىل ذلك أن هذه اإلسرتاتيجية تعتمد فضاًل عن 189الردع هو القوة على التهديد "،

                                                           
 . 14م، ص3112.تقارير دولية حول االنتشار النووي، صادرة عن جامعة جورج اتون:قطر، 187
 .115_114م، ص 1991. األرمنازي، اجنيب، الشرع الدويل يف اإلسالم، دار رايض الريس للنشر، 188
 .97م، ص1972تراتون، أندرو، األسلحة احلديثة، ترمجة: أكرم ديري، دار الطليعة، بريوت، بوفر، أندريه، .189
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إظهار القوة، لعنصرين من عناصر إسرتاتيجية الردع اإلسالمية ومها احلركة و املفاجأة، وهذان 

فالرابط هو احلراسة واالستعداد  191الكرمي،ن آالقر رابط اخليل يف بالعنصران يعرب عنهما 

 واخليل يشري إىل اخلفة وسرعة احلركة و املباغتة. للقتال الفوري عند اخلطر،

 

 

 

 

الدول اإلسالمية اليت متتلك األسلحة والقدرات النووية يف املطلب الثالث: 

 منطقة الشرق األوسط

 أوال": دولة تركيا.

األسلحة ونزع السالح، بسبب وجودها يف تعلق تركيا أمهية خاصة على حتديد 

منطقة توتر دويل، فمن جهة كوراي الشمالية، ومن جهة أخرى إيران، والوضع األمين املتأزم يف 

دول اجلوار العراق وسوراي، وتعد تركيا املشاركة النشطة يف اجلهود الدولية يف جمال احلد من 

                                                           
 م.3117رسالة ماجستري ، اجلامعة اإلسالمية غزة، ،األمن العسكري يف السنة النبوية . هناد يوسف الثالتيين ،191
 م،1978، بريوت:دار الفكر، 1طشهاب الدين حممد، روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي، .انظر: اآللوسي، 191

(5/11/34.) 
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ت الصلة وتنفيذها الكامل، فضاًل عن التسليح النووي، وااللتزام ابملعاهدات الدولية ذا

احلفاظ على التنسيق فيما بني املؤسسات الدولية ذات الصلة، وهي عناصر هامة يف سياسة 

 األمن القومي الرتكي.

م، ويف 1979فقد أصبحت تركيا طرفًا يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف سنة 

م، وأصبحت 1996م، ويف سنة 3111معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف سنة 

ضوابط تصدير األسلحة التقليدية واملعدات  العضو املؤسس لرتتيب "واسنار" بشأن

كما انضمت إىل نظام مراقبة تكنولوجيا  191والتكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج.

 م،  وجمموعة موردي املواد النووية،1999م، وجلنة" زانغر" يف سنة 1997الصواريخ يف سنة 

اليت تسعى إىل ضمان عدم مسامهة الصادرات يف تطوير أسلحة كيماوية أو سرتاليا أوجمموعة 

 193م.3111بيولوجية يف عام 

وأوضح غوركان كومبار أوغلو " رئيس اجلمعية الدولية القتصادايت الطاقة يف تركيا" 

عضويتها بربانمج أبنه ميكن اقتفاء أثر مساعي تركيا للحصول على الطاقة النووية إىل فرتة 

، ففي العام التايل ملشاركتها يف هذا الربانمج، 192م1955"الذرة من أجل السالم" عام 

ميجاواط سنة  1أتسست جلنة الطاقة الذرية يف تركيا، وبدأ تشغيل مفاعل أحباث بقدرة 

                                                           
 www.mfa.gov.tr ،م11/7/3116بتاريخ ، السالح ونزعة األسلح لتحديد تركيا هنجانظر: . 191

 املرجع نفسه.. 193
من أجل إنشاء مفاعل نووي صغري يف مركز  مع الوالايت املتحدة األمريكية الربانمج وقعت تركيا اتفاق مبدأي  يف هذا. 192

 م.1977البحوث النووية والتدريب إبسطنبول، واستمر العمل به لسنة 
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م، ومت عمل دراسات بغرض إنشاء حمطة طاقة نووية ترتاوح قدرهتا ما بني  1963

 194اط، ومفاعل يعمل ابملياه الثقيلة.ميجاو  411_211

ومن املالحظ أن عدم سعي تركيا حاليًا يف امتالك سالح نووي، نتيجة الرتباطها 

األمين والعسكري مع حلف الناتو، حيث تستضيف تركيا على أراضيها قنابل نووية للحلف، 

الح نووي مما يشكل عامل ردع قوي وكاٍف للدولة الرتكية، وجيعلها تستغين عن امتالك س

بتكلفة كبرية ومرهقة اقتصاداًي وسياسيًا هلا، كما أنه إذا سعت احلكومة الرتكية إىل احلصول 

على أسلحة نووية خاصة هبا، فهذا من شأنه أن يُعرضها للخطر، يف أن يتحول حلف الناتو 

ية فضاًل عن أن هلا اتفاقية حتفظات نووية شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذر  195ضدها،

تصدت مبوجبها مبنع انتشار أي نشاطات نووية يف تركيا، وهي أيضـاً عضو يف معاهدة حظـر 

  196تزام الكامل بعدم إجراء أي جتارب نووية.لالتجارب النووية وقد تعهدت مبوجبها ابال

ومن ذلك نرى أن تركيا مل تذهب بعيدًا يف تنمية طموحاهتا النووية، حىت على 

اتيجي، وترى احلكومة أن القوى العظمى ال تلتزم ابملواثيق الدولية املستوى العسكري اإلسرت 

 197اليت تعرتف حبق الدول غري النووية يف القيام ابلتطور النووي ألغراض سلمية دون متييز.

                                                           
تقدمي: طارق راشد عليان، جملة السياسة الدولية، أوجلن، سنان، مستقبل الربانمج النووي الرتكي،، بريكوفيتش، جورج. 194

 م.3/6/3116تصدر عن مؤسسة األهرام، بتاريخ 
كوفيتش، جورج، أوجلن، سنان، مستقبل الربانمج النووي الرتكي، عرض: أمحد عبد العليم، الصادر عن مؤسسة  بري . 195

 .  3115كارنيجي للسالم الدويل، مارس 
 م.7/1/3116. العالف، إبراهيم خليل، القدرات النووية الرتكية وأمن الشرق األوسط، نشرت بتاريخ 196
 .36/11/3113اإلسالمية وصعود اإلسالميني، جملة البيان، نشرت بتاريخ  أبو دقة، أمحد، القدرات النووية. 197
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 اثنياً: السعودية.

إن السعودية أتيت يف مقدمة دول منطقة الشرق األوسط اليت سعت إىل التسلح النووي منذ 

ستينيات القرن املاضي ومبساعدة من الوالايت املتحدة األمريكية، حيث كانت السعودية رابع 

من حجم التجارة العسكرية  %923دولة يف منطقة الشرق األوسط تستورد السالح، وبنسبة 

فقد اهتمت بشؤون التسلح بغرض تعزيز أمنها وردع املخاطر 198ط آنذاك.يف الشرق األوس

وفيما خيص الصواريخ احلربية  م،1981اليت هتددها منذ حرب اخلليج األوىل سنة 

واإلسرتاتيجية فقد كانت أكرب صفقة هلا يف هناية الثمانينيات مع الصني، حيث استلمت 

ووصلت نفقات 199كم،3811ل إىل مبوجبها السعودية صواريخ ابليستية ذات مدى يص

 19391 م( إىل3114م_1995الدفاع العسكري للمملكة يف الفرتة املمتدة ما بني )

 311مليون دوالر.

كما أحملت اململكة إىل عدم ختليها عن حقها يف ختصيب اليورانيوم، فهي تستهلك 

لوقت فإن مليون برميل من النفط يومياً، أي ربع إنتاجها تقريباً، ومع مرور ا 328َنو 

                                                           
م"، جملة 1991م_1951سامل، عالء، "السوق الدولية لتجارة السالح: دراسة يف نفقات التسلح التقليدي من . 198

 .  194م(، ص1995، )يوليو 131السياسة الدولية، العدد 
يف الشرق األوسط وانعكاساهتا على استقرار املنطقة، رسالة ماجستري، كلية العلوم  املشكلة النوويةشوقي، عرجون، . 199

 .48م، ص3117السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 
 .536_516سكونز، وآخرون، ص. 311
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ومعىن ذلك أهنا  311، %7االستهالك احمللي للنفط والغاز يزيد بوترية سنوية تصل إىل 

ستسرع يف البحث عن وسائل بديلة إلنتاج الطاقة. كما قامت اململكة مع الوالايت املتحدة 

تزويدها ابلكفاءات واخلربات الالزمة واملواد النووية، حيث وقعت ببحث إمكانية األمريكية 

م التزمت اململكة مبقتضاها بعدم االنشغال بنشاطات حساسة يف 3118ة تفاهم عام مذكر 

اجملال النووي، لكن بعض املختصني الدوليني يرون أن اململكة السعودية هلا عالقات عسكرية 

م 3111ويف سنة 313قوية مع ابكستان، مما يرجح أن تعتمد عليها يف جمال اخلربات النووية،

 .312ك عبد  هلل النووية للطاقة الذرية واملتجددةمت إنشاء مدينة املل

ونتيجة للعالقات اإلقليمية املتوترة بني السعودية وإيران، قامت األوىل بعدة إجراءات فيما 

 :_واملتمثلة فيما يلي   314خيص برانجمها النووي

حصلت إيران على سالح نووي،  " إذاأشار األمري تركي الفيصل أنه:م، 3113يف يناير )) 

إن ذلك  جيرب اململكة العربية السعودية ملتابعة السياسات اليت ميكن أن تؤدي إىل عواقب ال 

، كما وقع امللك عبد  هلل يف نفس السنة اتفاقًا مع الصني، بغرض "حصر هلا، ورمبا مثرية

                                                           
ادر عن مركز ليبمان، توماس، املستقبل النووي للملكة العربية السعودية، " املسألة النووية يف الشرق األوسط"، ص. 311

 .11م، ص3113الدراسات الدولية واإلقليمية، جامعة جورج اتون ، قطر، 
 املرجع السابق نفسه.. 313
م، هبدف تطوير الطاقة النووية والشمسية، ودخلت هذه املؤسسة يف 3111هي مؤسسة أنشأها امللك عبد  هلل يف عام . 312

ليبمان، توماس، املستقبل النووي للملكة سا وروسيا، انظر:عمليات ختطيط وتشاور واتفاقات مع شركات يف فنلندا وفرن
 .13مرجع سبق ذكره، ص العربية السعودية،

-7-15ردود الفعل والتصرحيات بشأن امللف النووي اإليراين . 314
3115.http://www.asharqalarabi.org.uk  
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م، 3113فرباير  مث يف  ،التعاون يف جمال تطوير واستخدام الطاقة الذرية لألغراض السلمية

نقلت صحيفة "لندن تيمز" قوله: إن الرايض ستطلق "برانجماً لألسلحة النووية ذي شقني" إن 

م، قالت 3112نوفمرب  ، وبعد ذلك يفطهران اجنحت يف احلصول على السالح النووي

 " إن احلكومة السعودية قد استثمرت يف مشاريع األسلحة النووية الباكستانية،BBCإذاعة"

وميكنها احلصول على قنابل ذرية، وقد تكون قادرة على نشر مثل هذه األجهزة بسرعة أكرب 

 .315حىت من إيران

 مع العمل املتجددة الطاقة و النووية  هلل عبد امللك مدينة بدأت م،3114مايو  يفمن مث 

 الفنلندية

(KA-CARE)  النووية السالمة وهيئة (STUK) ملصنع،ا عمال وتدريب لتجنيد 

 السعودية العربية اململكة م، وقعت3115يف مارس  ، عندهاالنووية السالمة معايري ووضع

الشمالية، حيث قال بعض املسئولني السعوديني  كوراي مع لسريا النووي التعاون اتفاقية

 ميكن الشيء به، تقوم إيران كانت إذا النووية، ولكن األسلحة خالية من منطقة نفضل "َنن

 م،3115مايو  يف ، عالوة على ذلك" الدويل اجملتمع حىت وال أيضاً، ذلك فعل من مينعنا أن

                                                           
http://army-tech.net/forum/index.اثين قوة نووية يف منطقة الشرق األوسط، 7 نوفمرب  السعودية 

  3116.205 انظر 
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 ابكستان مع اتفاقاً  أبرمت قد السعودية العربية اململكة أن األمريكيني املسئولني كبار كشف

 .316نووية أسلحة لشراء

يف يونيو  النووية الطاقة تطويرعلى  للتعاون روسيا مع اتفاقية السعودية العربية اململكة وقعتو 

 على عزمها عن السعودية العربية اململكة أعلنت م،3115يوليو  يف و اتبعتهام،3115

 317.((سنوات عشر غضون عسكري" يف نووي تطوير "برانمج

السعي لنا يتضح  بيانه من التصرحيات الدولية للمملكة العربية السعودية،  مما سبق

القدرات النووية، ابلرغم من أهنا من الدول احلثيث الذي تقوم به اململكة يف احلصول على 

سعيها يف  نرى ذلك جلياً م، و 1968املوقعة على اتفاقية عدم انتشار األسلحة النووية لسنة 

إذا قامت دول املنطقة بذلك _ نقصد  احصول على القدرات النووية اإلسرتاتيجية مسموحلل

سرتاتيجي يف املنطقة، وامتالك إيران_ إذًا عليها أن تقوم بذلك أيضًا لتحقيق الردع اإل

 القدرات اإلسرتاتيجية الالزمة لدفع أي خطر يهددها أو يهدد أمنها القومي.

 اثلثاً: دولة إيران.

يرى قادة إيران ضرورة تعزيز قدراهتم يف اجملال النووي لألغراض السلمية، ويعتربونه حقًا ال 

يجية بعيدة املدى ملواجهة التحدايت ميكن التنازل عنه، ويسعون لتطوير صوارخيهم اإلسرتات

واألخطار اليت قد تواجههم من قبل الدول يف املنطقة اإلقليمية اجملاورة إليران، أو الدول 

                                                           
 نفس املرجع السابق.. 316 

  207. املرجع نفسه.
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وتعترب إيران حاليًا من الدول اليت تتوفر فيها قدرات صاروخية متطورة يف منطقة  318الغربية.

سعت لتطوير منظومتها هنا إن اهتمامها ابجملال النووي، حيث الشرق األوسط، فضاًل ع

خاضتها مع العراق يف الثمانينيات، لذا اعتمدت منذ سنة  يتالالصاروخية منذ احلرب 

م على كوراي الشمالية يف استرياد املدفعية والصواريخ وتكنولوجيا صنعها، كما 1981

ع اعتمدت على الصني يف استرياد الصواريخ الباليستية وقذائف املدفعية، كما تعاونت م

 319روسيا أيضاً.

إيران المتالك القدرة النووية، جعلها ختوض معركة سياسية حادة مع الوالايت توجه و 

املتحدة األمريكية وحلفائها، الذين عملوا على فرض عقوابت سياسية واقتصادية، وهتديدها 

ابللجوء إىل جملس األمن إلجبارها على التوقف عن السري يف تطوير برانجمها النووي، 

  311ضاعه ملراقبة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وإخ

ستواجه بعض املصاعب يف التعامل مع تعقيدات التكنولوجيا  إيران لذا يبدو أن

سيعمل بدوره وهذا هذا ابلتوازي مع الضغوط األمريكية املتواصلة يف كل االجتاهات،  النووية،

النووي الدويل، كقوة قادرة على صنع ونشر النادي  لدخولأخرى على أتخري إيران لسنوات 

 هذا السالح.

                                                           
 م(.3112، )مارس 124عبد احلكيم، معني، إيران والوصول ملرحلة الردع اإلسرتاتيجي، جملة الوحدة اإلسالمية، العدد . 318
يف الشرق األوسط وانعكاساهتا على استقرار املنطقة، رسالة ماجستري، كلية العلوم  شوقي، عرجون، املشكلة النووية. 319

 .51م، ص3117السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 
 .يم، معني، مرجع سبق ذكرهعبد احلك. 311
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انتشار األسلحة النووية يف منطقة الشرق  ملنعاجلهود اإلقليمية  :املبحث الثاين
 .األوسط

رغم أن املواقف العربية اشرتكت كلها يف الرفض القاطع لفكرة امتالك إسرائيل 

معاجلتها هلذه املشكلة، فهناك دول يف بني الدول  ااختالفللسالح النووي، إال أن هناك 

بذلت جهدًا لتبين احلل الدبلوماسي مثل مصر، اليت لعبت دورًا مهمًا يف اقرتاح مبادرات 

وهناك دول سعت لتحقيق التوازن  311دولية إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية،

ومن خالل هذا املبحث  اإلسرتاتيجي يف املنطقة وبناء قوة عسكرية مثل ليبيا، العراق، وإيران.

سيتم توضيح هذه اجلهود واالجتاهات اليت ذهبت إليها دول منطقة الشرق األوسط إلجياد 

 حل لالنتشار النووي.   

 املطلب األول: جهود الدول الفردية يف املنطقة. 

تعترب مصر من أهم الدول اليت لعبت دورا حيواي يف الدعوة إلنشاء منطقة خالية من السالح 

حيث لعبت دورًا كبريًا على املستوى الدبلوماسي يف املنطقة، وكانت بداية هذه  وي،النو 

م، حيث بدأت مصر توضح 1974اجلهود االقرتاح الثنائي الذي مجعها مع إيران سنة 

                                                           
وية دولية تتم بناًء على اتفاق دويل ثنائي أو مجاعي، يقصد مبصطلح املناطق اخلالية من األسلحة النووية هي:" كل تس .211

يهدف إىل إبعاد إقليم معني، سواء ملدة مؤقتة أو غري حمدودة عن حيازة األسلحة النووية، حتقيقاً هلدف منع االنتشار وحتقيق 
الح النووي، جملة السلم واألمن يف هذا اإلقليم"، انظر: عبد اجمليد، وحيد، إعالن الشرق األوسط منطقة منزوعة الس

 م.1978(، يوليو 52السياسة الدولية، العدد)
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توجهاهتا وقلقها الشديد جتاه التسلح النووي اإلسرائيلي، بغرض حشد الرأي العام الدويل 

 سبات، منها:ضده، وكان ذلك يف عدة منا

أبريل  8مبادرة الرئيس املصري السابق "حسين مبارك" اليت تقدم هبا يف  .1

م، واليت تتضمن مشروعًا إلقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار 1991

 الشامل يف الشرق األوسط، ويتضمن هذا املشروع عدة نقاط:

لبيولوجية( يف الشرق _ ضرورة حترمي مجيع أسلحة الدمار الشامل ) النووية والكيميائية وا

 األوسط.

 _ تقوم مجيع الدول يف املنطقة بتقدمي تعهدات متساوية ومبادلة هبذا الشأن.

 _ ضرورة وضع إجراءات وأساليب لضمان التزام مجيع الدول ابالتفاق الكامل.

م، جمموعة من 1994يوليو  4قدم وزير اخلارجية املصري "عمرو موسى" يف  .3

م مبادرة الرئيس"حسين مبارك" يف جمال بناء الثقة، املقرتحات املصرية لتدعي

 وجاء فيها:

_ دعوة الدول الرئيسية املصدرة للسالح، خاصة الدول دائمة العضوية يف جملس 

األمن، إضافة إىل إسرائيل والدول العربية إىل التأييد الواضح وغري املشروط إلقامة 

 .هذه املنطقة، وتعهدها بعدم اختاذ خطوات تعرقل ذلك

_ دعوة هذه الدول لضمان انضمام كافة دول الشرق األوسط إىل املعاهدة وإىل 

 نظام التفتيش النووي الدويل.
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_ دعوة دول املنطقة اليت مل تكن قد فعلت ذلك إىل اإلعالن عن تعدها : ) بعدم 

استخدام أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل، وعدم إنتاج أو احلصول على 

صاحلة لالستخدام  313وعدم إنتاج أو احلصول على مواد نوويةأسلحة نووية، 

 العسكري، و أخرياً قبول نظام التفتيش الدويل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية(.

على زايرة بعض املوافقة  طلب " عمرو موسى" من نظريه اإلسرائيلي "برييز" .2

" إذا افرتضنا أن املتخصصني املصريني ملوقع دميونة، ورفض "برييز" بقوله :

موسى وصل إىل دميونة ومل جيد السالح النووي، عندها ستضيع منا كل 

 312إسرتاتيجية الردع اليت عملنا هلا طوال الفرتة املاضية".

م، بقوله: " 1995أعرب "عمرو موسى" عقب مؤمتر التمديد واملراجعة لسنة  .4

اقة الذرية إن وجود برانمج نووي خارج إطار ضماانت الوكالة الدولية للط

وعلى حدودان الشرقية نعتربه وضعية خطرية،....والبد على إسرائيل أن تنضم 

إىل املفاوضات الدولية، وإىل معاهدة عدم االنتشار النووي، وأن تضع كل 

 314منشآهتا النووية حتت رقابة الوكالة".

                                                           
يقصد ابملواد النووية: " هي أي وقود نووي قادر على أن يولد طاقة وحدة أو مع مواد أخرى ابنشطار نووي متسلسل  .212

املسؤولية املدنية عن  م، بشأن1997ذايت خارج املفاعل النووي، والنواتج أو النفاايت املشعة"، راجع: اتفاقية فيينا لسنة 
 /ح( من االتفاقية.1األضرار النووية، مادة )

م"، السياسة 1998م_ 1981"الدبلوماسية املصرية وقضااي نزع السالح يف األمم املتحدة عبد الرمحن عبد العال،. 312
 .45م(، ص3111، )أبريل 144الدولية، العدد 

214
 .Karem, op, cit, p 627. 
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أغسطس  6وجهت مصر رسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ  .5

فيها أهنا ملتزمة إبنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية،  م، أكدت1997

وابعتبارها دولة طرف يف معاهدة عدم االنتشار النووي، فقد أبدت بوضوح 

رفضها للخيار النووي، الذي ترى أنه يشكل هتديدًا خطريًا يف منطقة الشرق 

 315األوسط.

أن السالم والعالقات كما رفضت يف هذه الرسالة املوقف اإلسرائيلي املتعلق بكون 

االقتصادية املكتملة النمو بني مجيع الدول، هي شرط أساسي إلنشاء هذه املنطقة، كما أنه 

ال ميكن حتقيق السالم الذي تصبو إليه إسرائيل يف ظل منطقة متفجرة، وحتت هتديد اخلطر 

 316النووي اإلسرائيلي.

املذكورة أعاله حملاولة التخلص مما سبق، أنه وابلرغم من كل املبادرات املصرية ص لخن

من األسلحة النووية والتهديد النووي اإلسرائيلي يف منطقة الشرق األوسط، إال أهنا ابءت 

 ابلفشل لعدة أسباب وعوامل تتمثل يف:

املتكرر ملعاجلة موضوع التسلح النووي يف املنطقة، وربطه بشروط إسرائيل رفض _ 

اعرتافها مبعاهدة عدم االنتشار النووي، مسبقة يصعب حتقيقها، إضافة إىل عدم 

 ونظام الضماانت يف الوكالة الدولية.

                                                           
 .55ذكره، صعبد العال، مرجع سبق  .315
م، 1995، ربيع 33أمحد، حممد سيد، " مصر وإسرائيل واملعاهدة النووية"، الدراسات الفلسطينية، العدد . 316
  .73_71ص
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_ السلوك السليب الذي اتبعته الدول عند تصويتها يف إطار منظمة األمم املتحدة 

أو الوكالة الدولية، والذي متيز ابلتبعية واهليمنة األمريكية خاصة والغربية عموماً، مما 

إلسرائيل، خاصًة يف الشؤون املتعلقة أبمنها القومي، مما  يشري إىل االَنياز الكامل

 الضغط على إسرائيل.لى عأدى إىل فشل محل اجملتمع الدويل 

_ استمرار مصر يف تقدمي التنازالت حول املشروع، حيث كانت الوفود املصرية يف 

األمم املتحدة تقوم بتقدمي تعديالت على مشروع إخالء املنطقة من األسلحة 

ية "وضع صيغ منقحة"، مما سبب يف حتفظ بعض الدول العربية مثل ليبيا النوو 

م، وخصوصًا عندما غريت مصر عنوان مشروع القرار املقدم 1994والعراق سنة 

إىل األمم املتحدة من )التسلح النووي اإلسرائيلي( إىل ) حظر االنتشار النووي يف 

دت شروطها األولية العتقادها الشرق األوسط(، وهذا يعد اجناحاً إلسرائيل اليت أك

 إبمكانية التنازل العريب هلا.

 املطلب الثاين : جهود جامعة الدول العربية يف املنطقة.

لقد تبنت اجلامعة عدة قرارات فيما يتعلق ابنتشار األسلحة النووية يف منطقة الشرق 
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 12يت عقدت يف ( ال98( الصادر يف الدورة )5323قرار اجلامعة رقم ) .1

وتضمن هذا القرار تنسيق مواقف الدول العربية جتاه  317م،1993سبتمرب 

 أسلحة الدمار الشامل، وأيضاً بذل اجلهود إلخالء املنطقة من تلك األسلحة.

والذي تضمن  318م،1992( يف الدورة العادية لسنة 5385قرار اجلامعة رقم ) .3

ة خبصوص حتويل املنطقة إىل أتكيدًا على القرار السابق، وإعداد دراسة فني

 منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

 31( اليت عقدت يف 111( الصادر عن الدورة )5225قرار اجلامعة رقم ) .2

م، وتضمن أتكيدًا للقرارين السابقني، فضاًل عن تكثيف 1992سبتمرب 

 اجلهود يف منظمة األمم املتحدة من أجل إعالن إنشاء هذه املنطقة.

قدم للجمعية العامة لألمم املو  319م،1995امعة الصادر يف سنة قرار اجل .4

املتحدة على إثر انعقاد مؤمتر املراجعة والتمديد ملعاهدة عدم االنتشار النووي، 

وتضمن هذا القرار مثانية نقاط أساسية، تتعلق بتقدمي اقرتاحات وحلول 

ربية من قبل للمشكلة النووية يف املنطقة، والتهديد الذي تواجهه الدول الع

( من القرار تنبيهًا وتنويهًا خلطورة السياسة 2إسرائيل، حيث تضمنت النقطة )

                                                           
 .152شوقي، عرجون، مرجع سبق ذكره، ص. 212
 .154. املرجع نفسه، ص211
م"، معلومات دولية، العدد 1995انظر: "قرار جملس جامعة الدول العربية املقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة . 219
  .53م(، ص1995، )مايو 35
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النووية اإلسرائيلية وكذلك برانجمها النووي اخلارج عن النظام الدويل، وأن ذلك 

من مصداقية معاهدة عدم  هليقلت لألمن القومي، فضاًل عن ايشكل هتديد

تكريس األمر الواقع إبلزام دول الشرق  االنتشار النووي وعامليتها، كما أن

عدا إسرائيل بنظام منع االنتشار النووي، يشكل خلاًل خطرياً  األوسط ما

 331يهدد أمن املنطقة واستقرارها.

مما سبق بيانه نالحظ أن معظم املبادرات العربية املشرتكة يف جامعة الدول العربية 

اسياً، بسبب استمرار اهليمنة األمريكية دبلومدم وجود دعم دويل فعال سياسيًا و متيزت بع

للهيئات الدولية، ومحايتها املطلقة إلسرائيل، كما أن مبادرات اجلامعة العربية ال تتجاوز 

التنديد وإصدار البياانت والقرارات اليت لن تؤثر يف السياسة والنهج اإلسرائيلي يف جمال 

تشكل ضعفاً واليت تويها هذه املبادرات التسلح النووي، فضاًل عن التنازالت املستمرة اليت حت

 ابلنسبة للطرف العريب، واجناحاً للسياسة النووية اإلسرائيلية.

                                                           
 املرجع السابق نفسه. .331
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الشرق  انتشار األسلحة النووية يف منطقةملنع اجلهود الدولية  :املبحث الثالث
 األوسط.

لقد أاثرت مشكلة انتشار األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط جداًل واسعًا على 

وإخالء املنطقة  331املستوى الدويل، واختلفت اآلراء الدولية حول قضية نزع السالح النووي

من هذه األسلحة، بسبب األخطار اليت ترتتب عن انتشار هذه األسلحة واستخدامها 

سبب يف ازدايد حدة التوتر تما وهو خطرًا وهتديدًا للسلم واألمن الدوليني، شكل لكوهنا تو 

 .املنطقة والصراعات بني دول

ما قامت به إسرائيل من سياسية السرية والغموض والتعتيم جتاوزا واضحا يعترب و 

الغرب خبصوص هذا  تواطؤأن وعمال يهدم اجلهود الدولية واملواثيق املوقعة ذات الصلة، كما 

دفع هذا ما و  امللف يقضي على مبدأ الثقة، وجيعل قوانني املوازين الدولية معرضة للخطر.

ول كإيران إىل حماولة كسر االحتكار النووي اإلسرائيلي، والعمل على بناء برانجمها بعض الد

النووي اخلاص هبا، ولكن استخدمت ضدها إجراءات قسرية ملنعها من حتقيق ذلك، ورأى 

وسيتم بيان اجلهود الدولية اليت ، البعض ضرورة اللجوء إىل احللول السلمية والدبلوماسية

 شار األسلحة النووية يف املنطقة.   سعت ملواجهة خطر انت

                                                           
عرف مصطلح نزع السالح النووي يف قاموس العلوم السياسية أبن:" تقليص أو إزالة األسلحة النووية املوجودة من . 331

ر: كانتور، روبرت، السياسة الدولية أجل منع الدمار الناتج عن احلرب، يف صورة اندالعها بداًل من جتاهل وقوعه"، انظ
 .345م، ص1989املعاصرة، ترمجة:أمحد ظاهر، عمان: مركز الكتب للنشر، 
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نظمة األمم املتحدة يف مواجهة انتشار مل اجلمعية العامة املطلب األول: جهود

 األسلحة النووية.

قامت منظمة األمم املتحدة إبصدار العديد من القرارات الدولية بغرض مواجهة خطر 

 _وميكننا ذكر هذه القرارات يف التايل: األسلحة النووية، 

أصدرته اجلمعية العامة واملرقم ي ذالانعكس هذا التوجه يف القرار الالحق  .1

املتعلق ابإلجراءات اليت تتخذ من أجل نزع  م،4/11/1954( واملؤرخ يف 818/9)

السالح، وأعلن هذا القرار أن االتفاقية الدولية بصدد نزع السالح جيب أن تنص 

املسلحة واملعدات احلربية على تنظيم وحتديد وختفيض حمسوس جلميع القوات 

)التحرمي املطلق الستخدام وصنع األسلحة النووية وكذلك مجيع  ىعلوأيضاً  القدمية،

 وحتويل األسلحة النووية املوجودة إىل أغراض سلمية(. أنواع أسلحة الدمار الشامل،

اهتمت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة مبباشرة هذا االختصاص منذ أول  .3

م، وبناء على طلب األعضاء الدائمني يف جملس 1946يناير 11هلا يف  اجتماع

اهتمت اجلمعية العامة ببحث التنظيم والتخصيص العام قد األمن ومعهم كندا، ف

وأصدرت اجلمعية العامة توصياهتا هبذا الشأن إىل جملس األمن هبدف  للتسلح،

 ن.إنشاء نظام دويل للرقابة على التسليح يف نطاق جملس األم
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يقضي أبن  333م،1961أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارًا يف سنة  .2

األسلحة الذرية غري مشروعة، ألن استخدام هذه األسلحة يتعارض مع روح ميثاق 

األمم املتحدة، فضاًل عن أن استخدامها يؤدي إىل اتساع نطاق احلرب وحيدث 

 ما أهنا تتعارض مع املبادئ اإلنسانية.آالماً لإلنسانية، وتدمرياً للمدنية دون متييز، ك

مل حترتم هذا القرار، وخاصة ما الدول النووية العظمى إال أن وابلرغم من ذلك، 

م، حبجة أن 1949حدث يف املؤمترات الالحقة اليت هدفت لتطوير اتفاقيات جنيف لسنة 

 ذلك يدخل يف إطار نزع السالح.  

لنووية ال يباح استخدامها إال يف ثالث ويرى بعض اخلرباء الدوليني أن األسلحة ا

 هي:_332حاالت،

 _ حالة القصاص رداً على عدوان بدأ ابستخدامها.

 _حالة الدفاع عن النفس ضد معتد استخدمها.

ضد معتد قًا مليثاق منظمة األمم املتحدة _ حالة منع العدوان واحملافظة على السالم طب

 يستخدم هذه األسلحة.  

م، بندًا على 1974( لسنة 39أدرجت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا ) .4

جدول أعماهلا خبصوص " إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق 

                                                           
 .328الليل، يوسف عبد  هلل، احلرب النووية الذرية، الرايض، مطابع القوات املسلحة بوزارة الدفاع، ص .333
 .328القوات املسلحة بوزارة الدفاع، صالليل، يوسف عبد  هلل، احلرب النووية الذرية، الرايض: مطابع . 332
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من إيران ومصر يف تقدمي مشروع قرار اعتمدته اجلمعية  كلاألوسط"، واشرتكت  

املؤرخ يف ديسمرب  6223/39العامة لألمم املتحدة وأطلق عليه " القرار رقم 

الذي يعمل على دعوة دول املنطقة للعمل على إنشاء منطقة خالية  334"،1974

من األسلحة النووية، ملا يف ذلك من تعزيز لألمن والسلم الدوليني، ودعوة األطراف 

املعنية إىل اإلعالن عن عزمها االمتناع على أساس متبادل عن إنتاج أسلحة نووية أو 

 ى أي َنو آخر. اقتنائها عل

كما دعت اجلمعية العامة إىل عقد دورة استثنائية لنزع السالح وبدأت أعماهلا يف  .5

( دولة، انتهت يف األول من يوليو من 149) يممثلابشرتاك  م،1978مايو  32

نفس العام إىل إصدار إعالن مبادئ وبرانمج عمل لنزع السالح يف العامل يهدف إىل 

وسينتهي 335مليار دوالر سنوايً، 411يكلف الذي لتسلح لوقف السباق اجلنوين 

ويف هذه الدورة أيدت اجلمعية العامة  إذا استمر إىل أن تفين البشرية نفسها بنفسها،

تباع او بد من أجل تسهيل عملية نزع السالح من اختاذ تدابري  الرأي القائل " أبنه ال

وأعربت عن  ما بني الدول،سياسات لتعزيز السلم واألمن الدوليني وبناء الثقة في

                                                           
انظر: تقرير األمني العام لألمم املتحدة "سابقاً" كويف عنان، واخلاص إبنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف . 334

 م.3111( للجمعية العامة لألمم املتحدة، سبتمرب 56منطقة الشرق األوسط، الدورة )
م 1996النووية يف القانون الدول العام،القاهرة:دار النهضة العربية، يونس،حممد مصطفى،،استخدام الطاقة. 335
 .69_68،ص
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اقتناعها أبن االلتزام هبذه التدابري ميكن أن يسهم إىل حد كبري يف متهيد الطريق 

 336".إلحراز مزيد من التقدم يف جمال نزع السالح

( للجمعية العامة قراراً يتعلق إبسرائيل 26أصدرت منظمة األمم املتحدة يف الدورة ) .6

اخلرباء إلعداد دراسة عن التسلح النووي، تقريراً م، حيث قدم فريق من 1981سنة 

ذكر فيه: " أنه ليس مثة شك يف امتالك إسرائيل للقدرة على صناعة أسلحة نووية، 

( لسنة 487تبعه إصدار قرار رقم ) 337ووسائل إطالقها َنو أهداف يف املنطقة"،

غري أهنا م، الذي يلزم إسرائيل إبخضاع منشآهتا النووية للرقابة الدولية، 1981

رفضت تنفيذ القرار، ومل يقم جملس األمن ابختاذ إجراءات إلجبارها على تنفيذ 

 ذلك، بسبب الدعم األمريكي هلا.

م، اقرتحت عشرون دولة معظمها من دول 1985( سنة 41أما يف الدورة رقم ) .7

لسنة  487منطقة الشرق األوسط مشروعًا يطالب ابلتنفيذ الفوري لقرار )

ة التعامل احلاسم مع الرفض اإلسرائيلي املتكرر، وأكد املشروع وضرور  338م(،1981

ضرورة تدخل جملس األمن الختاذ التدابري العاجلة والفعالة ضد إسرائيل، ولكن 

 جملس األمن مل حيرك ساكناً.

                                                           
 .151البشري، الشافعي حممد، مرجع سبق ذكره، ص. 336
 .111عبد الرحيم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص. 337
 .85_84ص م،1987أمحد، إسرائيل والقنبلة الذرية، مصر: مطبعة دار أسامة،  وحلمي، ، حممود،متويل. 338
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 مل تلتزم به إسرائيلو م، حول نفس املضمون، 1995وأعيد اختاذ قرار آخر سنة 

بناًء على  339م،3113امة لألمم املتحدة قرارًا آخر سنة ، كما أصدرت اجلمعية العأيضاً 

مشروع جديد إلقامة منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط، وحث فيها مجيع 

مباشرة األمر جبدية، واختاذ ما يلزم من خطوات لى عاألطراف املعنية ومن بينها إسرائيل 

املنطقة اليت مل تنضم بعد إىل معاهدة عدم عملية وعاجلة لتنفيذ هذا املشروع، ودعوة دول 

 أيضاً ابلفشل.ابءت فقد االنتشار، ولألسف 

وابلرغم من كل القرارات الدولية السابقة للجمعية العامة يتبني أنه مما سبق ذكره، 

ملنظمة األمم املتحدة، إال أن إسرائيل ظلت ترفض وتتنكر لكل قرار يتخذ ضدها، ووقفت 

تخلص من األسلحة النووية يف املنطقة، مما يدل على عدم اعرتافها عائقًا حول مشروع ال

واحرتامها للقانون الدويل من جهة، وإصرارها على مواصلة السري يف برانجمها النووي 

 وانتهاجها سياسية الغموض النووي، من أجل حتقيق تطلعاهتا ومصاحلها اإلقليمية والدولية. 

ية للطاقة الذرية يف مواجهة انتشار األسلحة املطلب الثاين: جهود الوكالة الدول

 .النووية

متت املبادرة الدولية لتأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغرض حتفيز تطوير االستخدام 

الذي  واهلدف من ذلك جتنب العامل املصري ومراقبة املنشآت التابعة هلا، السلمي للطاقة النووية

                                                           
 .141ص ذكره، سبق مرجعشوقي، عرجون، . 339
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واجنازاكي( إثر تعرضهما للقنبلة الذرية،واحلفاظ على األمن والسلم القته مدينتا )هريوشيما 

 321بني الدول يف العامل.

نشأت الوكالة نتيجة عدة جهود دولية برائسة الوالايت املتحدة األمريكية بغرض 

وبدأت هذه احملاوالت  السيطرة على سباق التسلح النووي، وحترمي استخدام األسلحة النووية،

الوزير األول للمملكة  ح املشرتك )لرتومان( رئيس أمريكا آنذاك مع )اقلي(عند صدور التصري

على اتفقوا فيه حيث 321م1945/نوفمرب/15املتحدة و)مكاندي كنز( رئيس كندا، يف 

تعمل على منع  إنشاء جلنة خمتصة يف الطاقة الذرية، وتكون اتبعة ملنظمة األمم املتحدة،

العسكرية، واستغالهلا على نطاق واسع يف األغراض استخدام الطاقة النووية يف األغراض 

ممارسة الرقابة اهلادفة إىل ضمان االستخدام السلمي للمواد  الصناعية والسلمية، فضاًل عن

القابلة لالنشطار، وغريها من املواد واخلدمات واملعدات واملعلومات اليت توفرها الوكالة أو 

أبن ال تستغل بطريقة تعزز أي غرض  تطلب منها أو هي حتت إشرافها أو سيطرهتا،

 323عسكري.

 األمم املتحدة، حكومية ، تعمل حتت إشراف منظمة غريمستقلة فهي منظمة 

ومتت املوافقة على قانوهنا يف  وخرجت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل حيز الوجود
                                                           

عطيه، ممدوح، بدوي، عبد السالم، السالم الشامل أو الدمار الشامل "نزع أسلحة الدمار الشامل"، الصالح  .321
 . 81م، ص1991للدراسات اإلسرتاتيجية واإلنتاج اإلعالمي، ابريس، أكتوبر 

دار عامل القاهرة:الناجتة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، حممد،املسؤولية الدولية عن األضرار فاضل،مسري. 321
 .8_7صم،1967الكتاب،

 من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 7و 2. انظر: املادتني 323
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عقب مؤمتر دويل عقد يف منظمة األمم املتحدة، وأصبح هذا القانون  322م،36/11/1957

 انفذ املفعول.

قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدة مبادرات وتدابري ملعاجلة إشكالية انتشار 

غري أن عدم إلزامية قراراهتا، وتبعيتها للدول الكربى حال  التسليح النووي بني دول العامل،

 هذه اإلشكالية.جتاه فعالة  دون إجياد صرامة

 أهم اإلجراءات اليت اتبعتها الوكالة هبذا اخلصوص من خالل:_  بيانوسيتم 

: عرض املقرتحات واألطروحات واملعاهدات اليت أبرمت من قبل الوكالة مع الفقرة األوىل

جهات دولية أخرى من أجل إرساء األمن والسلم الدوليني وجتنيب دول العامل احلروب 

 كالتايل: _ 324وية، وهيالنو 

م اجتماعها العلمي األول حول 1959عقدت الوكالة الدولية يف أبريل  .1

كما عقد يف سبتمرب من  املسح الذري الطيب ابستخدام النظائر املشعة،

نفس السنة اجتماعها حول املصادر املشعة الكبرية املستخدمة يف 

 الصناعة.

                                                           
 .151م،ص1974:منشأة املعارف والتوزيع،اإلسكندرية،3البشري،الشافعي حممد،املنظمات الدولية،ط .322
 www.IAEA.orgالرمسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،راجع املوقع  .234

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



157 
 

م 1963الذرية يف يونيو اعتمد جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة  .3

وتتخذها  " األساسية للوقاية اإلشعاعية اخلاصة ابلوكالة،ماناأل"معايري 

 الدول أساساً لوضع معايري ولوائح اآلمان الوطنية.

قسماً ت أفأنشقامت الوكالة بتوسيع قدراهتا يف جماالت نقل التكنولوجيا،  .2

منظمة األمم  الشعبة املشرتكة معت أأنشكما  خاصًا ابلتعاون الفين،

املتحدة لألغذية والزراعة، إضافة إىل افتتاح الوكالة للمركز الدويل للفيزايء 

النظرية يف " مدينة تريستا"  إبيطاليا كمركز حبثي وتدرييب خلدمة علماء 

 الدول النامية.

حول البيئة البشرية يف  ام مؤمتر 1973عقدت منظمة األمم املتحدة يف  .4

وجرت مناقشات  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ابالشرتاك مع "ستوكهومل"

كما طرحت الوكالة  متعددة احملاور يف هذا املؤمتر تتضمن الطاقة النووية،

الدولية التفاقيتها األوىل من أجل أتسيس تعاون فين إقليمي يف اجملال 

 وهي اتفاقية التعاون اإلقليمي لدول آسيا ومنطقة احمليط اهلادي.  النووي،

م شبكة 1976الوكالة ابالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية سنة ت أأنش .5

عاملية ملعامل قياس اجلرعة اإلشعاعية، هبدف تطوير معايري عاملية ألمان 

 جماالت أخرى.عة يف الطب والصناعة، إضافة إىل استخدام املصادر املش
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م ابلتوصل إىل اتفاقية 1977قامت جمموعة دول املوردين النوويني سنة  .6

 تصدر كما  الرقابة على صادرات التكنولوجيا النووية احلساسة، حول

 الوكالة فيما بعد.ا هتنشر قائمة تسمى "إرشادات لندن" اليت 

 ام مؤمتر 1982عقدت الوكالة يف سياتل ابلوالايت املتحدة األمريكية سنة  .7

هامًا اتفق فيه اخلرباء الدوليون على أن تكنولوجيا التخلص اآلمن من 

 النفاايت املشعة قد أصبحت متاحة. 

حدث يف مفاعل ا م مؤمترًا ملراجعة م1986عقدت الوكالة يف أغسطس  .8

السوفييت سابقاً، والذي تعرض يف نفس حتاد اال"تشري نوبيل" الواقع يف 

م، كان من 1986/بريلأ /36  السنة إىل حادث نووي مروع بتاريخ

فضاًل عن خسائر يف  نتائجه تدمر الوحدة الرابعة من املفاعل النووي،

األرواح وحدوث إصاابت خطرية للعاملني فيه، وحدوث تسرب إشعاعي 

عرب احلدود الوطنية، وقامت الوكالة بتقدمي أول تقرير رمسي دويل خبصوص 

 احلادث.

م، اتفاقيتني 1986ء يف الوكالة يف سبتمرب  وبناًء على ذلك أقرت الدول األعضا

أما  نووي،الادث احلابإلبالغ املبكر عن وقوع  :تتعلق األوىل النووي،مان األدوليتني حول 

كما  والتصدي له، ملساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي طارئ،فتتعلق اب: الثانية

 أقرت برانجماً واسعاً يتعلق ابألمان النووي. 
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عدة وفود دولية يف املؤمتر الدويل الذي أقيم يف مقر الوكالة الدولية  مشاركة .9

والذي تعلق حبادث تشري نوبيل  م،1996للطاقة الذرية بفيينا سنة 

 حيث متت دراسة كل املعلومات املتاحة عن العواقب اإلشعاعية. النووي،

م إبقرار بروتوكول منوذجي إضايف 1997قامت الوكالة سنة  .11

نووية"، بغرض التدابري الوقائية "املربمة بني الوكالة والدول غري التفاقيات ال

منع حتويل الطاقة النووية من االستخدامات السلمية إىل أسلحة نووية 

متفجرة أخرى، ويعمل الربوتوكول على تعزيز هذه التدابري، ويتم التوقيع 

ولية يف كل على هذه الربوتوكوالت اإلضافية للتدابري الوقائية مع الوكالة الد

 325دولة على حدة.

اليت اختذهتا الوكالة للتأكد من عدم تطوير  326أهم الضماانت تاستعرض الفقرة الثانية:

وأخرى واليت تنقسم بدورها إىل ضماانت تقليدية  نووية ألنظمة نووية وعسكرية،غري الدول 

  حديثة.

فرتة  شكله موضوع انتشار األسلحة النووية بني الدول وخاصة يف نتيجة ما

واآلاثر املرعبة  القدرة التدمريية اهلائلة لتلك األسلحة، الستينيات من القرن املاضي، بسبب

                                                           
حسني، خليل، أسلحة الدمار الشامل يف القانون الدويل العام، مركز الدراسات واألحباث اإلسرتاتيجية، نشرت يف . 325
 م.16/1/3119
من اإلجراءات الفنية تعرف الضماانت النووية وفق تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبهنا: عبارة عن جمموعة  .231

والقانونية، هتدف إىل التحقق من عدم حتريف املواد واملعدات النووية من االستخدام السلمي إىل االستخدام 
 http://ar.wikipedia.org.العسكري
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إضافة إىل ظهور عدة كتاابت تنبأت وختوفت  واخلطرية الناجتة عن استخدامها يف احلروب،

ك مما أعطى دفعة قوية للتفكري اجلاد آنذا من عامل فوضوي متعدد القوى النووية تلك الفرتة،

األيرلندي" يف سنة  يف إجياد آليات ملنع االنتشار النووي، لذا مت عمل مشروع "االقرتاح

انتشار إجياد قاعدة قانونية دولية تساهم يف إقامة نظام دويل عاملي ملنع  بغرض 327م،1961

 التسلح النووي.

رية بعمل جمموعة ضماانت دولية بناًء على ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذ

 :يه

هي ضماانت متنحها الوكالة وتشمل كافة املواد واملرافق  :ضماانت تقليدية -أ

 وضع ومت ائزة على األسلحة النووية.احلالنووية املعلنة يف دولة من الدول غري 

 لسنة النووي االنتشار عدم معاهدة من كجزء م،1971 سنة الضماانت هذه

 تقدمها اليت البياانت إعالانت الشاملة الضماانت وتشمل  م،1986

وأخرياً  التفتيش الروتيين، إىل جانب عمليات التفتيش املخصص،328الدول،

التفتيش االرتيايب اليت تتوىل الوكالة تنفيذها، وهذه الوثيقة تنطبق على مجيع 

ضايف النموذجي الذي يوفر أطراف املعاهدة لتصل يف النهاية إىل الربوتوكول اإل

تسمح مبوجبها للوكالة ابلتفتيش يف أي  ة،مينحها سلطات غري مسبوقو  للوكالة

                                                           
 .8م،ص3111،ابريل181لية،العددالنووي،جملة السياسة الدو  االنتشارإبراهيم،معاهدة عدم  شاكر،حممد. 327
،ابريل 181منع انتشار األسلحة النووية،جملة السياسة الدولية،العدد معبد السالم،حممد،إشكاليات رمادية أما. 231

 .14م ص3111
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خاصًة إذا ما  وليس ابلضرورة مكان به أنشطة نووية، مكان تراه حمط شبهات،

كانت هناك شكوك حول أنشطة نووية مل تعلن عنها أطراف املعاهدة وقت 

 329التزامها مبعاهدة عدم االنتشار النووي.

ويوجد نوعان أساسيان من اتفاقيات الضماانت اليت تربمها وكالة الطاقة النووية مع 

 الدول غري النووية: 

 .INFCRIC66نظام  .1

تتم عملية التفتيش يف هذا النظام بتحديد قواعد نووية بني الدولة والوكالة يتفق عليها  

ددة أو كافة )نشاطات نووية حم كي يتم إجراء التفتيش عليها، حسب ماهية االتفاق

 ويشمل تفتيش الوكالة املواد النووية الواردة يف اتفاقية الضماانت، بغرض النشاطات(،

 341الدولة املعنية للسالح النووي.از يح التأكد من عدم استخدامها بشكل يؤدي إىل 

  .INFCRIC153نظام  .3

األسلحة نووية واألعضاء يف اتفاقية عدم انتشار الغري نص هذا النظام على أن الدول 

النووية تتعهد بقبول ضماانت، وسيتم الدخول يف مفاوضات خبصوص توقيع اتفاقية 

بشأهنا مع الوكالة لغرض التأكد من مدى احرتام هذه الدول اللتزاماهتا املتعلقة بعدم 

                                                           
 .78م،ص3111:دار األوائل للنشر،األردن،1اجلندي،غسان،الوضع القانوين لألسلحة النووية،ط. 239
 .458م،ص1995التحقيق يف اتفاقيات نزع السالح،جملة السياسة الدولية،ابريل عبد العال،مصطفى،تطور . 241
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كما هتتم ترتيبات الضماانت مبوضوع املواد اخلام واملواد القابلة  حيازة أسلحة نووية،

 341خدمة ألغراض سلمية يف أراضي الدول الغري النووية.لالنشطار واملست

ترخص جمللس احلاكمني ابلوكالة الدولية أال يلجأ إىل  واجلدير ابلذكر أن هذه الوثيقة

فإنه يف  مكان غري معلن يتسم بطابع اإلحلاح، عنالتحكيم إذا اعتقد اجمللس أن التفتيش 

إلقناع الدولة بتسهيل دخول املفتشني هذه احلالة يستخدم اجمللس مجيع الوسائل املتاحة 

 343بدون عوائق.

ابلرغم من تعدد الضماانت واإلجراءات اليت تقوم هبا أنه  ،نلخص مما سبق ذكره

حيث أسندت هذه اإلجراءات  ابلغرض املطلوب منها،تف الوكالة املذكورة، إال أهنا مل 

 م،1968لنووية لسنة نصت عليه معاهدة عدم انتشار األسلحة ا ابلوكالة بناًء على ما

إمنا  ولألسف مل يعمل هبذه اإلجراءات والضماانت كما هو مطلوب على الصعيد الدويل،

حىت اندت عدة مبادرات دولية لغرض حتديث هذه  بقت كما هي عليه معطلة وغري فعالة،

 اإلجراءات والضماانت وتوسيعها حىت حتقق اهلدف املرجو منها.

 ضماانت حديثة.  -ب

                                                           
 .83( من اتفاقية عدم انتشار األسلحة النووية، وانظر: اجلندي،غسان،مرجع سبق ذكره، ص2راجع املادة ).241
 ( .77_33_31الفقرة ) INFCRIC53انظر: وثيقة . 242
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نطاق ضماانت الوكالة بسبب فشل النظام التقليدي "السابق" يف حتقيق  لقد مت توسيع

تبني نظام ضماانت الوكالة احلديث ومها الضماانت ن اسابقتوهناك  النتيجة املرجوة منه،

 وسيتم بياهنما كاآليت:_ ،3+92املتعلقة بنزع األسلحة النووية العراقية، ونظام 

 3+93نظام  .1

بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتجلى مالمح  م،1992سنة مت إنشاء هذا النظام يف 

وتنحصر  الغاية املرجوة منه،حقق تتومسات هذا النظام يف عدة إجراءات جيب احرتامها حىت 

يف وجوب قيام الدول غري النووية األعضاء يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لسنة 

حىت اليت ال تتعلق بنشاطات نووية  شطتها النووية،م بتقدمي معلومات عن كافة أن1986

كما تلتزم الدول املذكورة أبن تكون مرنة يف السماح ملفتشي  342ضمن نظام الضماانت.

يقوموا وميكن للمفتشني الدوليني أن  الوكالة ابلدخول إىل كافة املواقع اليت تطلب زايرهتا،

أبخذ عينات من أتربة الدول املذكورة، لغرض فحصها بدقة للتأكد من عدم إجراء هذه 

 الدول لتجارب نووية. 

ومن أهم نشاطات الوكالة يف منطقة الشرق األوسط لتطبيق نظام الضماانت، الذي 

م، الذي تطالب 3113سبتمرب  31ا بتاريخ هصدرت عنه العديد من القرارات كان أمه

الوكالة الدولية مجيع الدول املعنية يف املنطقة مبباشرة اختاذ اخلطوات الالزمة إلخالء  مبقتضاه

                                                           
الطاقة النووية يف األغراض السلمية، القاهرة: دار النهضة العربية،  نعمان، حممد عبد  هلل حممد، ضماانت استخدام. 342

 .149م، ص3111
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املنطقة من األسلحة النووية بطريقة ميكن التحقق منها بشكل متبادل وفعال، كما دعا القرار 

دول املنطقة  ومن بينها إسرائيل إىل االنضمام ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، كوسيلة 

 344يف إخالء املنطقة من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز السلم واألمن الدوليني.

كما كررت الوكالة الطلب من إسرائيل لفتح منشآهتا النووية يف مفاعل دميونة 

م، وصرح "شارون" أنه 3114ألغراض التفتيش، عقب زايرة " حممد الربادعي" هلا يف يوليو 

ما لديهم من أسلحة الدمار عية" إذا ختلى العرب "ابإلمكان التخلي عن "القدرات الردع

كما أكد أن بالده حتتاج إىل امتالك    345الشامل وطبقوا اتفاق سالم إقليمي تطبيقًا اتماً"،

 كل أنواع القوة العسكرية حلماية أمنها، وأهنا لن تتخلى عن سياسة الغموض النووي.

ابت يف تطبيق أعماهلا يف منطقة وال زالت الوكالة الدولية إىل وقتنا احلايل تواجه صعو 

الشرق األوسط، بسبب الرفض اإلسرائيلي املستمر لألركان الثالثة الرئيسية لعمل الوكالة 

)مراقبة التكنولوجيا النووية، األمان، والتحقق(، مما ساهم يف إضعاف السلطة القانونية 

 346املطلوبة للوكالة لتنفيذ مجيع اإلجراءات والضماانت النووية. 

                                                           
 السالح ونزع التسلح وآخرون، بيلز يف"، 3115 العاملية النووية القوى.م.كريستنسن، " وهانس.ن.كايل، شانون .344

 .856ص، 3115 السنوي الكتاب: الدويل واألمن
 .856صم، 3115 العاملية النووية القوى كايل، ن، شانون، .345
 خالية منطقة إنشاء يف وآثرها والضماانت واملراقبة التحقق يف الذرية للطاقة الدولية الوكالة دور"  فيين، سيزر فيلموس. 346
 .77ص وآخرون، الرحيم عبد"، األوسط الشرق يف الشامل الدمار أسلحة من
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وافقت الدولة العراقية تلقائيًا على  :الضماانت اخلاصة بنزع األسلحة العراقية .3

الذي يقضي بعدم إنتاج أسلحة نووية واالمتناع عن إجراء البحوث  347(687قرار)

 النووية، ونتيجة لذلك القرار قام املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً 

لغرض وضع خطة للتخلص  ة للمواقع النووية العراقية،"حممد الربادعي" بزايرة تفتيشي

 وخطة أخرى ملراقبة امتثال العراق هلذا التحرمي. منها وتدمريها يف حالة وجودها،

ومن أجل حتقيق ذلك قام فريق عمل اتبع للوكالة جبوالت تفتيشية قدر عددها 

هذا توصل و 348م،1996م إىل 1991زايرة يف الفرتة املمتدة من سنة 21حبوايل 

مفادها أن العراق كان يقوم بتطوير جتارب سرية لتخصيب نتيجة إىل الفريق 

اليورانيوم بدون علم الوكالة، ابإلضافة إىل ذلك القول بشروع العراق يف صيف سنة 

أاثر التساؤل ما وهذا  م بربانمج يرمي إلنتاج قنبلة نووية يف وقت سريع،1991

ص تورط الوكالة املذكورة يف الكشف عن واالستغراب الدويل إن صح القول فيما خي

 األسلحة النووية العراقية والسبب احلقيقي وراء قيامها هبذا العمل!!

واليت  ملقاصد الوكالة نفسها، ةالوكالة قامت بذلك خمالفأن وكان السبب يف ذلك 

كرية تدعو إىل رعاية االستخدام السلمي للطاقة النووية، واستبعادها للنشاطات النووية العس

يف عملية  ةشاركابملعلى قيام الوكالة الدولية  (687من دائرة اهتمامها، حيث نص القرار )

                                                           
 .85اجلندي، مرجع سبق ذكره، . 347
 .86املرجع نفسه، ص. 348
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ميكن أن حيتل  وهذا ال 349حبث عسكرية واإلشراف على نشاطات عسكرية يف العراق،

األولوية لنظام ضماانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألهنا ال متلك مثل هذا االختصاص 

ويف حقيقة األمر وضعت املواد النووية العراقية حتت إشراف  كانيات،ومثل هذه اإلم

 مؤسسات فرنسية وبريطانية.

متابعة تفاصيل الربانمج النووي العراقي حىت أدق  علىكما إن إصرار الوكالة الدولية 

 حيث كانت جلان التفتيش التابعة للوكالة ال التفاصيل، دل على ضعف طرق عمل الوكالة،

أي بناًء على معلومات أمريكية  بعد موافقة من الوالايت املتحدة األمريكية،تتحرك إال 

أن فريقه مل يعثر  كما صرح "هانز بليكس" كبري مفتشي األسلحة النووية يف العراق، بذلك.

 مداها املدىفوق يولكنه عثر على صواريخ  على أي أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية،

يطلق على هذه الصواريخ اسم "صواريخ الصمود" وقد وافق كم"،  وكان العراق 151"

على تسليمها حماولة منه لتفادي الصراع وتدمريها  "صدام حسني" الرئيس األسبق للعراق"،

 351من قبل فريق هانز بليكس.

 م، قام الرئيس األمريكي السابق )جورج بوش االبن(3112وبعد حرب العراق سنة 

فيد كي" الذي كتب تقريرًا سلمه إىل الرئيس املذكور سابقاً إبرسال فريق تفتيش برائسة "دي

م، نص فيه أنه:" مل يتم العثور حلد اآلن على أي أثر ألسلحة دمار 3112أكتوبر  2يف 

                                                           
للمؤمتر العام للوكالة،الذي عقد يف الفرتة  25خطاب املدير العام للوكالة الدولية "حممد الربادعي"يف اجللسة انظر: . 349
 م.16/9/1991
 .163ص ذكره، سبق مرجع عرجون، شوقي،. 351
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شامل عراقية"، وأضاف "ديفيد كي" يف استجواب له أمام جملس الشيوخ األمريكي: " أان 

 351ن عليه قبل احلرب".بتصوري َنن جعلنا الوضع يف العراق أخطر مما كا

ابلتايل يظهر جليًا مما سبق ذكره استغالل اإلدارة األمريكية للوكالة الدولية للطاقة و 

دون أن تراعي حق الدول  الذرية يف حتقيق مساعيها وطموحاهتا من أجل اهليمنة الدولية،

لية تعمل وابلتايل أصبحت الوكالة الدولية أداة دو  األخرى يف الدفاع عن أرضها وسيادهتا،

وبدأ العمل الذي تقوم به يفقد مصداقيته على  لصاحل حتقيق غاايت دول كربى معينة،

، ابلرغم من عدم وجود يف القانون الدويل العام ما جييز انتهاك سيادة مستوى اجملتمع الدويل

الدولة وإعالن حرب عليها حبجة امتالك سالح نووي، فاحلرب يف العراق ال تستند على 

 دولية، وإمنا احلديث عن السالح النووي إلعطاء مربر لشعوهبم دون سند قانوين.مشروعية 

ومما سبق بيانه وابلنظر إىل الضماانت احلديثة السابقة، واليت اختذهتا الوكالة حىت 

تضمن استخدام الدول غري النووية للطاقة النووية يف األغراض السلمية، ومتنع انتشار التسلح 

لعملها وخاصة فيما يتعلق ها ئأدايتضح لنا ضعف الوكالة يف  افة،النووي بني الدول ك

عند  ابلضماانت اليت تقوم هبا لتحقيق غايتها، واليت تتمثل يف مراقبة املنشآت الدولية

تغض النظر عن بعض هنا إمن حيث  استخدامها للطاقة الذرية يف األغراض السلمية،

تقوم به يف مفاعلها النووي املعروف ابسم  ماوع املمارسات الدولية لبعض الدول كإسرائيل،

                                                           
 .163ص السابق، املرجع نفس .351
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حيث تقوم ابلعديد من التجارب النووية وصناعة األسلحة النووية  "مفاعل دميونة"،

 واستخدامها لألسلحة الفسفورية احملرمة دولياً يف قطاع غزة لدولة فلسطني احملتلة.

 : جهود حمكمة العدل الدولية. املطلب الثالث

ولية أحد أجهزة منظمة األمم املتحدة، املختصة ابلنظر يف املنازعات تعد حمكمة العدل الد

الدولية اليت تقوم بني الدول األطراف يف املنظمة، وابلتايل تعد احملكمة اجلهاز القضائي 

 أمام احملكمة للفصل فيها. ىالشكاو للمنظمة، ومن حق الدول األطراف يف املنظمة تقدمي 

353 

لية فتوى بشأن مشروعية التهديد أو استخدام العدل الدو  ةلقد أصدرت حمكم

والذي مبوجبه اعرتفت احملكمة خبصائص السالح 352م،8/7/1996 األسلحة النووية بتاريخ

، كما ركزت الفتوى على أن القوة التدمريية لألسلحة النووية ال ميكن احتوائها يف  354النووي

األسلحة النووية يتعارض مع ، وتوصلت احملكمة إىل: "أن استخدام  355أي مكان أو وقت

قواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق يف القوات املسلحة، وال سيما مبادئ وقواعد القانون 

 .356اإلنساين"

                                                           
 .49. البشري، الشافعي حممد، مرجع سبق ذكره، ص.353
 م.8/7/1996الدولية خبصوص "مشروعية التهديد أو استخدام األسلحة النووية"، تقارير حمكمة العدل الدولية بتاريخ . فتوى حمكمة العدل 352
 .25. املرجع نفسه، الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية خبصوص األسلحة النووية، فقرة 354

255 Maresca, Louis, and Mitchell, Eleanor, The human cost of nuclear weapons, ' 

International Review of the Red Cross, (2015), 97 (899), p 623.  
 (. 3ه  ) 115م، مرجع سابق، فقرة 1996. الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية خبصوص األسلحة النووية سنة 356

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



169 
 

واجلدير ابلذكر هنا أن احملكمة تركت مسألة األسلحة النووية مفتوحة، حيث مل تنص 

إمنا يكون استخدام الدولة  صراحة على أن األسلحة النووية غري قانونية يف مجيع الظروف،

لألسلحة النووية مشروعًا يف حالة الدفاع عن النفس، وأن بقاء الدولة دون استخدامها 

، وابلتايل ليس هناك حظر الستخدام هذه األسلحة، يف حني أن ذلك 357سيعرضها للخطر

ة مل للمادة الثانية من ميثاق منظمة األمم املتحدة، واحملكم 4يتعارض مع أحكام الفقرة 

تتوصل إىل قرار يشرع أو حيرم استخدام األسلحة النووية، خاصًة عندما تتعرض الدولة 

 358للخطر.

 نتوايحيالدويل وقانون املعاهدات ال العرف كما أشارت حمكمة العدل الدولية أبن 

لتهديد أو استخدام األسلحة النووية أو أي سالح آخر ابعلى أي وصفة حمددة ملنح اإلذن 

و يف ظروف معينة، وال سيما من ممارسة حق الدفاع املشروع عن النفس، حيث يف العام أ

تبني ممارسات الدول أن مشروعية استخدام أسلحة معينة على هذا النحو ال تنجم عن عدم 

 359وجود ترخيص ولكن وضعت بداًل من حيث احلظر.

ة حظر من هذا القبيل من اللجوء إىل األسلح ملعرفة هل يوجداحملكمة  سعتو  

يف قانون املعاهدات!! وفيما يتعلق ببعض معاهدات حمددة التعامل مع عليه  منصوصالنووية 

الحظت احملكمة أن هذه املعاهدات  حيازة وتصنيع وحيازة ونشر واختبار األسلحة النووية،
                                                           

257 .Maresca, Louis, p 623 

 .71_71ص ،(م1996 لسنة 31) رقم جملد السالح، نزع شؤون مركز نيويورك، السالح، لنزع املتحدة األمم حولية. 358
259 .Bekker. Pieter. H .F, Advisory Opinions of the World Court on the Legality of Nuclear 

Weapons, Issue 5, volume 1, 1996.  
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"نقطة للقلق املتزايد يف اجملتمع الدويل" فيما يتعلق ابألسلحة النووية، " وابلتايل ميكن تشكل 

ن ينظر إليها على أهنا ينذر احلظر العام يف املستقبل من استخدام هذه األسلحة، لكنها ال أ

ظر احلكما أن تلك املعاهدات ال ترقى إىل   361تشكل مثل هذا احلظر يف حد ذاهتا"،

 عاملي على التهديد أو استخدام األسلحة النووية يف حد ذاهتا.الشامل و الالتقليدي 

العديد من ن إت فتوى ومالحظات احملكمة مثرية للجدل، حيث يومبرور الوقت بق

تتعد ت يف إطار املناقشة ومل يالفقهاء الدوليني قاموا بتقدمي مذكرات ابخلصوص، ولكن بق

 ومنهم:_361ذلك،

حيث أوضح أن احملكمة ال تدعو فقط إىل متابعة املفاوضات حبسن  الفقيه فوجيتا: .1

ا تشدد أيضًا على إمتام املفاوضات حول نزع نية إلزالة األسلحة النووية، بل إهن

السالح النووي من كل جوانبه، وقال:" لقد فهم دائمًا نزع السالح النووي الكامل 

 حتت رقابة دولية صارمة وفعالة على أنه اهلدف النهائي من اتفاقيات نزع السالح". 

خلصوص:" إن "مستشار قانوين لوزارة الدفاع األمريكية" قال اب الفقيه جون ماكتيل .3

االلتزام الذي تذكر به احملكمة اجملتمع الدويل ال ميكن أن يكون حمل استغراب ابلرغم 

 من عظم وتعقد العمل الواجب تنفيذه للتوصل إىل هناية املفاوضات".

                                                           
 نفس املرجع السابق.. 361
 .67_66. اجلندي، مرجع سبق ذكره، ص 361
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" مدير الشؤون القانونية يف وزارة اخلارجية الفرنسية" قال  الفقيه دوبري شامبو .2

ة أن تعطي رأيها يف مسائل التفاوض إلزالة ابخلصوص:" مل يطلب من احملكم

 األسلحة النووية".

بيانه من اآلراء الفقهية السابقة هو التعجب واالستغراب من وراء القرارات ومما سبق 

ألسلحة حكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم حظر االصادرة من الوكاالت الدولية كم

الكربى كالوالايت املتحدة األمريكية وإسرائيل النووية، مما يؤكد لنا تالعب الدول النووية 

ابلوكاالت واملنظمات الدولية واستغالهلا مبا حيقق هلا أهدافها وأطماعها اإلسرتاتيجية يف 

 منطقة الشرق األوسط.

 

موقف وحكم الشريعة اإلسالمية من إنتاج واستخدام األسلحة  :رابع الفصل ال

 "الفتاكة" يف اْلرب. النووية

 األول: ماهية مصطلح اجلهاد واْلرب يف الشريعة اإلسالمية.املبحث 

 .املطلب األول: التعريف ابجلهاد واحلرب يف الشريعة اإلسالمية 

 .املطلب الثاين: أهداف ودوافع القتال يف الشريعة اإلسالمية 

 .املطلب الثالث:  مدى مشروعية احلرب يف الشريعة اإلسالمية 
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واستخدام األسلحة الفتاكة يف القرآن الكرمي والسنة املبحث الثاين: مشروعية إنتاج 

 النبوية الشريفة.

 .املطلب األول: نبذة اترخيية عن األسلحة الفتاكة املستخدمة يف الغزوات اإلسالمية 

  املطلب الثاين: حكم القرآن الكرمي والسنة النبوية يف إنتاج واستخدام األسلحة

 الفتاكة.

 فقهاء حول استخدام األسلحة الفتاكة يف اْلرب. وأحكام الراء آاملبحث الثالث: 

 .املطلب األول: رأي املذاهب األربعة يف استخدام األسلحة الفتاكة 

  .املطلب الثاين: رأي الفقهاء املسلمني املعاصرين يف استخدام األسلحة الفتاكة 

 رأي الباحثة. الثالث: املطلب 

 استخدام األسلحة النووية.املبحث الرابع: الضوابط الشرعية اإلسالمية يف 

   .املطلب األول: مبدأ الردع النووي اإلسرتاتيجي 

   ستخدام األسلحة ال "الدفاع الشرعي اخلاص ": مبدأ دفع الصائل املطلب الثاين

 النووية.

   إنتاج واستخدام األسلحة النووية. املطلب الثالث: مبدأ املعاملة ابملثل يف 

   احلربية واملصلحة يف استخدام األسلحة النووية. املطلب الرابع: مبدأ الضرورة 
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 ماهية مصطلح اجلهاد واْلرب يف الشريعة اإلسالمية. :املبحث األول

مجيع  أن، وواقع حال التاريخ اإلسالمي يف احلروب، يتبني 363عند دراسة واقع الغزوات

العمق اإلسالمي ن ألكانت دفاعية، تكن هجومية، وإمنا  مل ى  هلل عليه وسلم غزوات النيب صل

علم ومعرفة وحكمة وأخالق، وهذا هو  إىلحيتاج وإمنا سيف  إىليف تبليغ الدعوة ال حيتاج 

  الذي انتشر بسببه اإلسالم يف جل بقاع الدنيا.

وإمنا للدفاع عنه، ودفع الظلم واالعتداء، حيث  مل تكن احلرب للعدوان يف اإلسالم،

تعريف من أنواع اجلهاد يف الدين اإلسالمي احلنيف، إذا مت األخذ يف االعتبار  انوععد ي

اجلهاد العام كما ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة سابقاً، واملقصود به إتعاب 

ْم َواَل َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللِا الاِذيَن يـَُقاتُِلوَنكُ وجل، قال تعاىل:_  النفس يف طاعة  هلل عز

احلرب يف الشريعة اإلسالمية ليست غاية يف فإذًا  .362تـَْعَتُدوا ِإنا اَّللاَ اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

يف األرض، ورفع الظلم والعدوان، ومحاية داير عز وجّل حد ذاهتا ولكنها إلعالء كلمة  هلل 

 364التفوق الدويل.للغلبة والقهر، وإظهار النفوذ و  املسلمني وكرامتهم وحرماهتم، ال

ويف هذا املبحث سيتم توضيح ماهية احلرب واجلهاد يف أحكام الشريعة اإلسالمية 

)مطلب أول(، وإبراز الدوافع واألسباب اليت من أجلها شرع القتال واجلهاد يف الشريعة 

                                                           
)) الغزوات مجع غزوة، ويقصد هبا لغتاً: مصدر مرة، فهي املرة من الغزو، ويقال عزا الشيء غزواً تعرف الغزوات أبهنا: . 363 

مبعىن: أراده وطلبه، أما املعىن اإلصطالحي للغزوات: هي اجليش الذي خيرج من بالده أو موطنه، قاصداً قتال أهل الكفر 
   .  1352، ص 3، ج1بريوت: مكتبة لبنان، طموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  ومواجهتهم((. انظر:

 .191، آية : سورة البقرة. 362
 .38ص اإلسالم، يف الدولية العالقات الزحيلي،. 364
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اإلسالمية )مطلب اثن(، وبيان مدى مشروعية احلرب وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية يف 

 اثلث(.)مطلب 

 املطلب األول: التعريف ابجلهاد واْلرب يف الشريعة اإلسالمية.

تؤيده عشرات  ذا األمرإن األصل يف عالقات املسلمني مع غريهم السلم ال احلرب، وه

 وتعاىل :_  وذلك لقوله سبحانه365،األدلة، ومقاصد الشارع 

 ْلِم َكافا اَي َأيُـَّها ًة َواَل تـَتاِبُعوا ُخطَُواِت الشاْيطَاِن ِإناُه َلُكْم الاِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِ 

َوِإْن َجَنُحوا لِلساْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتـَوَكاْل َعَلى اَّللِا ِإناُه ُهَو  واآلية:.366ُمِبنين َعُدوٌّ 

والسالم الذي  لسلم يف اآلية الكرمية السابقة الصلحُ املقصود ابو  .367الساِميُع اْلَعِليمُ 

 368هو أساس اإلسالم، واللفظ يشمل معانيه اليت يقتضيها املقام.

 يف العالقات اخلارجية، لقول النيب _عليهالسابق األصل  تؤكدكما أن السنة النبوية 

 َفِإَذا اْلَعاِفَيَة، اَّللاَ  َواْسأَُلوا اْلَعُدو ِ  ِلَقاءَ  تـََتَمنـاْوا اَل  النااسُ  َأيُـَّها ايَ  ))الصالة والسالم_ : 

 369((.السُُّيوفِ  ِظاَللِ  حَتْتَ  اجْلَناةَ  َأنا  َواْعَلُموا فَاْصرِبُوا َلِقيُتُموُهمْ 

                                                           
 .37م، ص3111، العالقات الدولية يف اإلسالم، دمشق، درا املكتيب، ة. الزحيلي، وهب365
 .318سورة البقرة، آية:  . 366
 .61. سورة األنفال، آية:212
 .3/356تفسري املنار،  رضا، رشيد،. 211
 .37عن الزحيلي، صرواه البخاري ومسلم، نقال .219
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يف القرآن الكرمي مل يشرع إال للدفاع عن النفس،  371إن القتالف ،ذلكوزايدة على 

عتداء ومحاية الدعوة اإلسالمية من أن تقف الفتنة يف طريقها، مع النهي الصريح عن اال

يف بعض األحيان، وإن احلرب سيئة يف نفسها كما يرى علماء التوحيد،  إلحسانابواألمر 

حيتاج إليه الناس يف معايشهم من نعم  هلل  وجل_ وختريب ما ألن فيها هالك خلق  هلل _عز

_عز وجل_ فهي شر كبري ولكن هذا الشر يتحمل للغاية احلميدة اليت تبتغي من وراءه 

 371 هلل_ سبحانه وتعاىل_ والقضاء على فساد املشركني وبغيهم يف األرض.إعالًء لكلمة 

إن فريضة اجلهاد يف اإلسالم، وإعداد القوة املناسبة، وبث الروح اجلهادية يف 

املسلمني، أمر مشروع ودائم الفرضية، وال جيوز أبي حال من األحوال تعطيل اجلهاد، ألنه 

رد وهو ألمر استثنائي أو اضطراري  يرجعسالم ذروة سنام اإلسالم، ولكن تشريعه يف اإل

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل :_وتعاىللقوله _سبحانه  373العدوان، ومحاية املصاحل اإلسالمية،

ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم  رن َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشيـْ ًئا َوُهَو َخيـْ َوُهَو ُكْرهن َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ

ُ يـَْعَلُم َوَأنـُْتْم اَل تـَْعَلُمونَ   .372َواَّللا

 : : تعريف اجلهاد يف اللغة العربيةأوالً 

                                                           
 .يعرف القتال عند العلماء املسلمني أبنه عبارة عن ثالث )اجلهاد، والسري ،والغزو(، فالقتال يشمل األنواع الثالثة.221

تقريراً، أما الغزو: هو قصد العدو للقتال خص وهو قتال  فعاًل أو ويقصد ابلسري: الطرائق املأمور هبا يف غزو الكفار قواًل أو
 .18/45، وتكملة اجملموع:4/377مهام: ألبنالكفار، انظر يف ذلك : فتح القدير 

 .116ص اإلسالم،الشرع الدويل يف اجنيب،  ،األرمنازي. 371
 . 35ص  اإلسالم،ـ الزحيلي،العالقات الدولية يف222
 .316. سورة البقرة، آية: 223
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و من اجلهاد : مصدر جاهد جهادًا وجماهدة، قاتل العدو وجاهد يف سبيل  هلل، وه

 السري فوق طاقتها.يقال: أجهد دابته إذا محل عليها يف  اجلهد، أي: املشقة والطاقة.

و"اجلهد" ابلضم والفتح مبعىن "تكرر لفظ اجلهد  374الوسع والطاقة.واجلهد _ابلضم_ 

واجلهد يف احلديث كثرياً، وهو ابلضم الوسع والطاقة، وابلفتح املشقة، وقيل املبالغة 

  375".غري الوالغاية، وقيل مها لغتان يف الوسع والطاقة، فأما يف املشقة والغاية فالفتح 

بذل الوسع يف قتال الكفار أو غريهم، فهو عام  ففي اجلهاد مشقة، وتعب، ومبالغة يف

 يشمل األقوال واألفعال.

وجاء يف لسان العرب " اجلهاد: املبالغة واستفراغ الوسع يف احلرب، أو اللسان، أو 

، أما جاهد: فرياد به قتال العدو، ويقال: جاهد العدو جماهدة 376ما أطاق من شيء"

لضيق والشدة، ويقال: جهيد العيش جهدًا ضاق وأما جهد فرياد به ا 377وجهادًا أي قاتله.

من ذلك تعوذه  378ما يف الوسع.ل ذبواشتد فهو جهيد، وأما اجتهد وجتاهد فرياد هبما: 

 379_عليه أفضل الصالة والسالم_ بقوله : " أعوذ بك من جهد البالء، أي احلالة الشاقة"

                                                           
،واملصباح املنري للفيومي  2/269عباد البنواحمليط يف اللغة  )جهد(، مادة 2/124منظور بناللعرب لسان ا. 224
 .مادة )جهد(113ص
 ، ابب اجليم واهلاء.1/191. ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج222
 .مادة )جهد(2/125لسان العرب . 221
 مادة )جهد(. 1/143. املعجم الوسيط ج222
 .مادة )جهد( 1/143املعجم الوسيط،جإبراهيم، وآخرون،مصطفى، . 221
 .7/155بخاري يف جامعه الصحيح،يف ابب التعوذ من جهد البالء،جال. أخرجه اإلمام 229
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املبالغة واستفراغ ما إذًا نلخص مما سبق ذكره أن اجلهاد يف اللغة العربية يقصد به: 

وجاء يف املقدمات واملمهدات: " فكل من أتعب نفسه  يف الوسع والطاقة من قول أو فعل.

يف ذات  هلل فقد جاهد يف سبيله، إال أن اجلهاد يف سبيل  هلل إذا أطلق فال يقع إال على 

 381رون".جماهدة الكفار ابلسيف حىت يدخلوا يف اإلسالم، أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغ

اجلهاد هو وسيلة شرعت يف اإلسالم لرد االعتداء، ودفع الظلم، ومحاية فإذًا 

وَنو ذلك مما تقتضيه املصلحة  381،عز وجلّ  املستضعفني، ورد العدوان عن الدعاة إىل  هلل

ًئا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرهن َلُكْم َوَعَسى َأْن :  لقوله تعاىل بتقدير احلاكم. َتْكَرُهوا َشيـْ

ُ يـَْعَلُم َوَأنـُْتْم اَل تـَْعَلُمونَ  ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواَّللا رن َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشيـْ   .383َوُهَو َخيـْ

جهاد الكفار مل يشرع إال للضرورة، كاعتدائهم على املسلمني، ن أإىل ذلك كما يضاف 

اجلزية عن يد وهم صاغرون، وظلمهم وجل، ورفضهم دفع  وصدهم عن سبيل  هلل عز

" من  _ هبذا اخلصوص:تعاىل ة_رمحه  هلليميللمستضعفني من املسلمني، قال اإلمام ابن ت

ابلربهان واآلايت، ملا احتيج للقتال، منوا آاملعلوم أن القتال إمنا شرع للضرورة، ولو أن الناس 

للضرورة مشروع فهاد: ، وأما اجلمطلقًا وجواًب أصلياً واجب فبيان آايت اإلسالم وبراهينه 

                                                           
 .1/243. ابن رشد، املقدمات واملمهدات، 381
 .36الزحيلي، العالقات الدولية يف اإلسالم، ص. 381
 .316سورة البقرة، آية:  .383
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ُ   لقوله تعاىل:_  382". ُهْم َمَوداًة َواَّللا َنُكْم َوبـَنْيَ الاِذيَن َعاَديـُْتْم ِمنـْ َعَسى اَّللاُ َأْن ََيَْعَل بـَيـْ

َهاُكُم اَّللاُ َعِن الاِذيَن َلَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الد ِ 2َقِديرن َواَّللاُ َغُفورن َرِحيمن ) يِن َوَلَْ خُيْرُِجوُكْم ( اَل يـَنـْ

َهاُكُم اَّللاُ َعِن 1ِمْن ِداَيرُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنا اَّللاَ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي ) َا يـَنـْ ( ِإَّنا

يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِداَيرُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجكُ  ْم َأْن تـََولاْوُهْم َوَمْن الاِذيَن قَاتـَُلوُكْم يف الدِ 

ُْم فَُأولَِئَك ُهُم الظااِلُموَن )  . 384(9يـَتَـَوهلا

نلخص مما سبق ذكره أن لفظ اجلهاد يف النصوص القرآنية واألحاديث النبوية 

وجل ويرضاه،  اللغوي، إذ هي تعم قتال الكفار وغريه مما حيبه  هلل عز اهمعنالشريفة أعم من 

عند فقهاء املسلمني مبقاتلة الكفار، وبذل اجلهد يف حرهبم حىت  خصصلفظ اجلهاد ولكن 

وجل ويدخلوا يف دينه، ويعد هذا اجلهاد األصعب مما تتحمله النفوس  يذعنوا ألوامر  هلل عز

فهو استعمال للفظ يف أبرز وجل، ففيه بذل النفس واملال،  يف سبيل إعالء كلمته ودينه عز

 :يف التايل ، كمامعانيه

املفهوم اللغوي للجهاد يتوافق مع املعىن العام ملفهوم الشريعة بل املعىن الشرعي أعم _ 

 منه.

                                                           
م( ، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيق : 1999ه_1419عباس، أمحد بن عبد احلليم، )ال أبوابن متيمة، . 382

 . 328، السعودية : دار العاصمة، ص3على بن حسن وآخرون، ط
 .9، 8، 7 :اآلايت، املمتحنة. سورة 214
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_ اجلهاد هو بذل اجلهد يف العمل، وبذل الطاقة لتحقيق املقصود وهو يتوافق مع 

تقسيمات اجلهاد إىل أربعة أقسام، جهاد النفس، وجهاد املنافقني، وجهاد الشياطني ، 

 وجهاد الكفار.

 : تعريف اْلرب يف اللغة العربية.اثنياً 

، والذي حققه 385قتال العدو بداية احلرب واجلهاد والغزو يف اللغة هلا مدلول واحد وهو

" الرتامي ابلسهام مث املطاعنة ابلرماح مث اجملالدة ابلسيوف  احلرب هي:  السهيلي ابلقول أن

ب أنثى وأصلها الصفة كأهنا مقاتلة مث املعانقة واملصارعة إذا تزامحوا، وذكر يف اللسان أن احلر 

 386حرب"، هذا قول السريايف.

 ،وتصريف فعل حرب: حاربه حماربة وحرااًب وحتاربوا، واحرتبوا وحاربوا مبعىن واحد

ورجل حرب وحمرب بكسر امليم حمراب: شديد احلرب شجاع، وقيل رجل حمرب: أي حمارب 

  387حرب فالن أي حاربه.أان حرب ملن حاربين: أي عدو، وفالن  لعدوه، ويقال:

واحلرب بفتح الراء أن يسلب الرجل ماله، يقال: حربه حيربه إذا  ،388لحسواحملارب امل

أخذ ماله، فهو حمروب وحريب من قوم حريب، وحريبته ماله الذي سلبه ال يسمى بذلك إال 

وقيل: حريبة الرجل ماله الذي يعيش به، تقول: حربه حيربه حراب إذا أخذ ماله  ،بعد أن يسلبه

                                                           
 . 439ص4،ج227ص1ج، القاموس احمليط. 385
 .27ص اإلسالم،قواعد احلرب يف  عواض، الوذيناين،. 211
، وترتيب القاموس: 1/315، واتج العروس: 1/346/347، الصحاح للجوهري :1/313/312لسان العرب . 212

1/611/611. 
 يقصد "ابحملارب املسلح": قاطع الطريق، انظر يف ذلك لسان العرب، مرجع سبق ذكره.. 388 
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وتركه بال شيء، وقال األزهري: حرب فالن حراب فاحلرب أن يؤخذ ماله كله فهو رجل 

حرب، أي نزل به احلرب وهو حمروب حريب واحملروب الذي سلب حريبته، ويطلق احلرب 

ق احملراب على عرين األسد وعلى املوضع الذي على شدة الغضب وعلى معان أخرى، ويطل

ينفرد فيه امللك واإلمام وعلى معان أخرى، وابجلملة فاملادة متضمنة معىن العداوة واملنعة 

 .واالنفراد والبعد واالعتداء

وقد أييت لفظ )حرب( يف اللغة العربية مبعىن الويل واهلالك، وذلك عند حتريك احلاء 

ن يف مقدمته " إن احلروب وأنواع املقاتلة مل تزل واقعة يف اخلليقة ويقول ابن خلدو  389والراء.

منذ برأها  هلل، وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب، لكل منهم أهل عصبيته، 

فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان، إحدامها تطلب االنتقام واألخرى تدافع، كانت 

عنه أمة وال جيل، وسبب هذا االنتقام يف األكثر ختلو  احلرب وهي أمر طبيعي يف البشر ال

إما غرية أو منافسة وإما عدوان، وإما غضب هلل ودينه وإما غضب للملك وسعي يف متهيده، 

 جيري بني القبائل املتجاورة والعشائر املتناظرة، والثاين وهو العدوان أكثر ما فاألول أكثر ما

قفر، كالعرب والرتك والرتكمان واألكراد وأشباههم، يكون من األمم الوحشية الساكنني ابل

ألهنم جعلوا أرزاقهم يف رماحهم ومعاشهم فيما أبيدي غريهم، ومن دافعهم عن متاعه آذنوه 

ابحلرب، وال بغية هلم فيما وراء ذلك رتبة وال ملك، وإمنا مههم ونصب أعينهم غلب الناس 

عة ابجلهاد، والرابع هو حروب الدول مع على ما يف أيديهم، والثالث هو املسمى يف الشري
                                                           

 . مادة )حرب( 1/174وآخرون، املعجم الوسيط، ج ، إبراهيم،مصطفى. 389
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فهذه أربعة أصناف من احلروب الصنفان األوالن   391اخلارجني عليها واملانعني لطاعتها،

منهما حروب بغي وفتنة، والصنفان األخريان حروب جهاد وعدل، وقد حرم اإلسالم 

 391الصنفني األولني وآذن ابلصنفني األخريين".

 ع القتال يف الشريعة اإلسالمية.املطلب الثاين: أهداف ودواف

تتسم مقاصد احلرب يف اإلسالم أبهداف وغاايت نبيلة، ومقاصد ومنافع جسيمة، 

 ختتلف ومقاصد احلروب السياسية، اجلاهلية، اليت يقصد هبا التوسع والسيطرة واإلذالل،

ويذهب للجهاد إذا  توجد عدة أهداف نبيلة وغاايت سامية للجهاد يف سبيل  هلل تعاىل،و 

فاحلرب  تعذرت مجيع الوسائل السلمية، ألنه شرع من ابب الوسائل ال من ابب املقاصد،

العسكرية اإلسالمية تتميز بكوهنا ال هتدف لعداوات عرقية، وليست ألغراض توسعية أو 

سياسية، كما هو احلال يف احلرب الكافرة، إمنا هتدف احلرب اإلسالمية إىل األهداف 

 ية:_التال

 .أواًل: اهلدف األعظم واألمسى للجهاد هو إعالء كلمة هللا تعاىل يف األرض

، فإن الوصول إىل الناس لتبليغ الدين مير تعاىل ألن اإلنسان مفطور على التوحيد، وعبادة  هلل

مبراحل، أوهلا الدعوة واملوعظة احلسن، فإن تعسر ذلك بسبب الزعماء، والرؤساء، والطغاة 

                                                           
 . 16ص اإلسالم، الشرع الدويل يف  اجنيب، األرمنازي،. 291
 .17ص. املرجع نفسه، 291
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، ليس _عز وجّل_ مينعون الدين من وصوله للناس، يستوجب اجلهاد يف سبيل  هللالذين 

  إلرغام الناس على الدين، بل لتمكني الناس من التعرف على الدين، واالستماع إىل الوحي.

اجلهاد ببذل الطاقة والوسع يف يكون اجلهاد، حيث  يعد هذا اهلدف أهم أهداف

 األرض، وذلك بقتال الكفار حىت يسلموا فيكونوا سبيل كلمة  هلل _سبحانه وتعاىل_ يف

إخواننا يف الدين اإلسالمي، وينضموا إىل الكيان اإلسالمي القائم على  املبادئ العليا 

والسامية والنبيلة اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية، يف حالة امتناعهم عن الدخول يف دين 

وخيضعوا حلكم اإلسالم يف األرض مع  اجلزية وهم صاغرون، نيعطو إهنم وجل_ ف  هلل_عز

 :_ما يلي بقائهم على دينهم، وهلم احلماية والعدل يف معاملتهم، ويدل على هذا اهلدف 

 القرآن الكرمي. .1

يُن َّلِلِا فَِإِن انـْتَـَهْوا َفاَل لقوله تعاىل :_        َنةن َوَيُكوَن الدِ  َوقَاتُِلوُهْم َحَّتا اَل َتُكوَن ِفتـْ

قَاتُِلوا الاِذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن اِبَّللِا َواَل وقوله تعاىل :_  .393ِإالا َعَلى الظااِلِمنيَ ُعْدَواَن 

ا اِبْليَـْوِم اآْلِخِر َواَل ُُيَر ُِموَن َما َحراَم اَّللاُ َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن اْْلَقِ  ِمَن الاِذيَن ُأوتُو 

وقوله _عز وجل :_  .392ْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ اْلِكَتاَب َحَّتا يـُْعطُوا اجلِْ 

 يُن َّلِلِا فَِإِن انـْتَـَهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالا َعَلى َنةن َوَيُكوَن الدِ  َوقَاتُِلوُهْم َحَّتا اَل َتُكوَن ِفتـْ

                                                           
 .192 ، آية رقم:سورة البقرة. 393

 .39 ، آية رقم:سورة التوبة.392
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ل واملراد بقاتلوهم قصدًا منكم إىل زوال الكفر، ألن الواجب على املقات .394الظااِلِمنيَ 

للكفار أن يكون مراده هذا، ولذلك مىت ظن أن من يقاتله يقلع عن الكفر بغري القتال 

  395وجب العدول عنه.

أمر من  هلل َعزَّ َوَجلَّ ابلقتال، والقتال مفاعلة حتدث بني  )وهذا :الشعراويقال و 

يتبادر إىل « قتال»اثنني أو أكثر، أي اشتباك بني مقاتل ومقاتل. ولذلك عندما تسمع كلمة 

وعندما يقول احلق  ذهنك وجود طرفني اثنني وليس طرفًا واحدا، أو بني فريق وفريق آخر.

فهم أن هذا أمر للمؤمنني ليقاتلوا الكفار، وال بد أن يكون سبحانه وتعاىل: }َوقَاتُِلوُهْم{ ن

الكفار قد فعلوا شيئا يستحق أن يُقاتلوا عليه، أو أهنم يبيتون للمؤمنني القتال وعلى املؤمنني 

؛ أي «قاتلوهم»عاىل: اقتلوهم بل قال: أن يواجهوهم ويقاتلوهم. ومل يقل  هلل سبحانه وت

لتفاعل معناه أن احلدث ال أييت من طرف واحد بل ال بد من وا ،مواجهة فيها مفاعلة القتال

أي أنك قابلت شخصاً، وهو قابلك أيضاً، وهذه « قابلت»فأنت تقول:  ،مقابل معه

                                                           
يقصد ابلفتنة يف اآلية مبعىن الشرك والكفر،ويكون الدين هلل إبخالص التوحيد، فال ، و 29 األنفال، آية رقم:سورة . 294

يعبد من دونه أحد، وتضمحل عبادة األواثن واآلهلة، فإن انتهوا عن الشرك والكفر الذي تقاتلوهنم عليه إما ابإلسالم، أو 
، 3/311للطربي ،، وجامع البيان3/251للقرطيب، ،من اجلامع ألحكام القرآنانظر: عليهم وقتاهلم،  االعتداءاجلزية،فدعوا 

 .3/396ج و ، 1/316كثري   ألبن، وتفسري القرآن العظيم 6/345وج 
 .5/145التفسري الكبري، . الرازي،292

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



184 
 

وهنا قال احلق  396،أي أنك اشرتكت أنت وآخر يف عمل ما« شاركت»أو تقول:  ،مفاعلة

َنةن  _سبحانه وتعاىل:  .397َوقَاتُِلوُهْم حَّت الَ َتُكوَن ِفتـْ

 السنة النبوية الشريفة. .2

دلت السنة بواقع احلال، ولسان املقال للنيب صلى  هلل عليه وسلم على هذا القصد مبا ال 

 جمال للشك، وذلك على النحو التايل:معه  يبقى

وعشرين غزوة، فقد كانت  ستايف غزواته اليت جتاوزت  صلى  هلل عليه وسلم _ فعل النيب

ونبذ الفرقة _تعاىل_ كلمة  هلل   إعالءد نبيل وهو كلها تصب يف هدف واحد ومقص

 والطبقية والعنصرية، وجعل الغاية واحدة.

 :_، ومنهااليت تعد منهجا واضحا يف هذا الباب وإرشاداته_  الكثري من أقواله 

  عن فضالة بن عبيد رضي  هلل عنه_ قال: قال رسول  هلل _عليه الصالة

...اجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة  هلل، واملهاجر والسالم_ يف حجة الوداع:" 

 398من هجر اخلطااي والذنوب".

                                                           
البوطي، حممد سعيد، اجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه وكيف منارسه، (،  1418املتوىف: . الشعراوي، حممد متويل، )396

 م. 1992املعاصر، القاهرة: دار الفكر 
 .29سورة األنفال، آية: .292
(، وصححه ابن حبان يف اإلحسان برتتيب 32841أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )مسند فضالة بن عبيد(، ح رقم ). 291

(، وصححه 34(، وصححه احلاكم يف املستدرك ، كتاب اإلميان،ح رقم )4843صحيح ابن حبان، ابب اهلجرة،ح رقم )
 (.549لة األحاديث الصحيحة، ح رقم )األلباين يف سلس
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 موسى_رضي  هلل عنه_ قال: جاء رجل إىل النيب_عليه الصالة  وعن أيب

الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل لريى  فقال: والسالم_

" من قاتل لتكون   _:مكانه، فمن يف سبيل  هلل؟ قال _عليه الصالة والسالم

 399كلمة  هلل هي العليا فهو يف سبيل  هلل".

 رسول  اي فقال : كما سأل رجل النيب_عليه الصالة والسالم_ يف حادثة أخرى

شيء له( فأعادها  والذكر ماله؟ قال :)ال  هلل أرأيت رجاًل غزا يلتمس األجر

)ال شيء( مث قال_عليه الصالة والسالم_: " إن  هلل  :كل ذلك يقول ثالاثً،

 211به وجهه ".بتغى او تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً 

 : اإلسالم أئمةرأي  .3

أورد أهل العلم من حيث تكاد تتفق كلمة أئمة الدين قدميا وحديثا على هذا املقصد، 

 اهلدف، منها:_هذا اليت تدّل على السلف واخللف املسلمني العديد من األقوال 

ة_رمحه  هلل_ : ) وإذا كان األصل القتال املشروع هو اجلهاد، يمي_ قال اإلمام ابن ت

ومقصوده هو أن يكون الدين كله هلل، أو تكون كلمة  هلل هي العليا، فمن امتنع من هذا 

 211قوتل ابتفاق املسلمني (.

                                                           
(، ومسلم بشرح 3811البخاري ، كتاب اجلهاد والسري، ابب من قاتل لتكون كلمة  هلل هي العليا، ح رقم ). أخرجه 299

 (.1914النووي، كتاب اإلمارة، ابب من قاتل لتكون كلمة  هلل هي العليا، ح رقم )
 .4/44، وسبل السالم  6/35، سنن النسائي:3/12انظر يف سنن أيب داوود . 211
 .38/214 الفتاوى، جمموع . 311
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)  قال أمام عامل كسرى وجنوده:أنّه _ عنه_ وعن املغرية بن شعبة_رضي  هلل 

اجلزية، وا دتؤ ...فأمران نبينا _عليه الصالة والسالم_ أن نقاتلكم حىت تعبدوا  هلل وحده، أو 

وأخربان نبينا_عليه الصالة والسالم_ عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إىل اجلنة يف نعيم مل 

 213ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم(.

سيد قطب_رمحه  هلل_: ) إن بواعث اجلهاد يف اإلسالم ينبغي أن تلمسها  _ وقال

يف طبيعة اإلسالم ذاته ودوره يف األرض، وأهدافه العليا اليت قررها  هلل، وذكر  هلل أنه أرسل 

من أجلها هذا الرسول هبذه الرسالة وجعلها خامتة الرساالت، إن هذا الدين إعالن عام 

ض من العبودية للعباد، ومن العبودية هلواه...وذلك إبعالن إلوهية  هلل لتحرير اإلنسان يف األر 

وحده...مث مل يكن بد لإلسالم أن ينطلق يف األرض إلزالة الواقع املخالف لذلك اإلعالن 

اليت تعبد الناس لغري  هلل، أي:  الضرابت للقوى السياسيةيوجه ابلبيان وابحلركة جمتمعني، وأن 

 وسلطانه، واليت حتول بينهم وبني االستماع إىل البيان واعتناق العقيدة حتكمهم بغري شريعة  هلل

 212حبرية...(.

يهدف إىل محاية حرية نشر الدعوة اإلسالمية، أمر مشروع اجلهاد يف اإلسالم، فإذاً 

تعاليم القتال يف القرآن الكرمي، تنص على ، و وإىل نشر السالم، وإىل الدفاع عن دار السالم

 .بني الشعوب هود، واحرتام املواثيق، والرتفع عن الظلم والعدوان، وإقرار السالمالوفاء ابلع

                                                           
 (.2159صحيح البخاري،كتاب اجلزية واملوادعة،ابب اجلزية مع أهل الذمة واحلرب، ح رقم ).312
 .1425_2/1422يف ظالل القرآن الكرمي . 313
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 :سلمني ورفع الظلم عن املستضعفنياثنياً: رد العدوان عن امل

من مقاصد الشارع يف مشروعية اجلهاد واحلرب الدفاع عن النفس وصد العدوان، وصد 

صد امق يهالصائل، ورفع الظلم، وهذه املقاصد ليست فقط مقاصد اإلسالم يف اجلهاد، بل 

إن مهمة  ،العدل، ورفع الظلم عن املظلومني لتقريرمجيع الرساالت السماوية، اليت جاءت 

اد ال تتم إذا شرع اجلهاد دفاعاً فقط، إمنا ينبغي أن يكون دفاعاً يف اإلسالم من تشريعه للجه

حالة العدوان على دولة اإلسالم، أو على أي فرد من أفراد الدولة اإلسالمية، ورفع الظلم عن 

فالبد من اهلجوم على منابع الشر والفساد  املستضعفني الواقعني حتت جربوت الكفار.

طع دابر اجلور يف األرض واالستغالل املمقوت، ويكبح مجاح والعدوان يف معاقلهم، حىت يق

الذين تكربوا يف أرض  هلل بغري احلق وجعلوا أنفسهم أراباًب من دون  هلل،  214اآلهلة الكاذبة،

ويعد اجلهاد رداً للعدوان عن املسلمني ورفع الظلم عن املستضعفني فرض عني على كل قادر 

 ألدلة التالية:_ابذلك لويستدل  215وهم يف حاجته.

 القرآن الكرمي._ 1

 : لقوله تعاىل  َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما َنَكثُوا َأمْيَانـَُهْم َومَهُّوا ِبِِْخَراِج الراُسوِل َوُهْم

ُتمْ  ُ َأَحقُّ َأْن خَتَْشْوُه ِإْن ُكنـْ  ختص .216ُمْؤِمِننيَ  بََدُءوُكْم َأواَل َمراٍة َأخَتَْشْونـَُهْم َفاَّللا

                                                           
 .24املاوردي، اجلهاد يف سبيل  هلل،ص. 214
، واحمللى 2/285 القرايف، والذخرية 6/191، والفروع البن مفلح 371،وخمتصر املزين ص6/58بدائع الصنائع انظر: . 215

 .38/258 الفتاوى، وجمموع 5/241البن حزم، ابآلاثر
 .14_12 ، آية رقم:سورة التوبة. 216
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 يف وطعنوا العهد نقضوا الذين خاصةً  ،املشركني قتال السابقة الكرمية اآلايت

تدعوا إىل و  القتال، بدأوا و_ والسالم الصالة عليه_ الرسول وأخرجوا الدين،

 واألسر ابلقتال أبيديكم  هلل يعذهبم تقاتلوهم إن لكنو  منهم، اخلوف عدم

 217.عليهم وينصركم وخيزهم

)يقول تعاىل ذكره للمؤمنني ابهلل ورسوله، حاضًّا هلم على جاء يف تفسري الطربي 

جهاد أعدائهم من املشركني: )أال تقاتلون(، أيها املؤمنون، هؤالء املشركني الذين نقضوا 

)ومهوا إبخراج  أوال": العهد الذي بينكم وبينهم، وطعنوا يف دينكم، وظاهروا عليكم أعداءكم،

، ابلقتال، يعين فعلهم )وهم بدءوكم أول مرة( اثنياً: ،فأخرجوهالرسول(، من بني أظهرهم 

 218.ذلك يوم بدر، وقيل: قتاهلم حلفاء رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم من خزاعة

 وجل وقوله_عز: _  َوَما َلُكْم اَل تـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِا َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن

الر َِجاِل َوالنِ َساِء َواْلِوْلَداِن الاِذيَن يـَُقوُلوَن رَبـاَنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظااَلِِ 

 ويقصد .219اً ِمْن َلُدْنَك َنِصري  َأْهُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل لََنا

 دينكم أهل املستضعفني وعن  هلل سبيل يف تقاتلون ال شأنكم ما: الكرمية ابآلية

                                                           
 .6/221، جامع البيان للطربي 8/81اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب:. 312
، تفسري الطربي،حتقيق حممد أمحد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربيحممد الطربي،  .311

 مـــ..3111شاكر، مؤسسة الرسالة 
 .75 ، آية رقم:سورة النساء.319
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 عن وصدهم فتنتهم، ابتغاء فاستذلوهم الكفار استضعفهم قد الذين وملتكم

 211.دينهم

 _ السنة النبوية الشريفة.3

النفس ورفع الظلم، ففي احلديث )من  نعتنص على مبدأ الدفاع كثرية نصوص نبوية  جاءت 

الدفاع عن النفس واملال واألرض والعرض  أنعلى وهذا يدل  211مات دون ماله فهو شهيد(

 .داخل يف املفهوم العام للجهاد

ما جاء يف فضل الرابط على الثغور حلماية املسلمني ورد العدوان عنهم، ويدل عليه 

صلى  هلل عليه –قال :قال سعد الساعدي_رضي  هلل عنه بنسهل رواه ويف احلديث الذي 

 213:" رابط يوم يف سبيل  هلل خري من الدنيا وما عليها". :-وسلم

_ وقال ابن حجر يف الفتح: "والرابط مالزمة املكان الذي بني املسلمني والكفار 

 212حلراسة املسلمني منهم".

اطل بل نقتل كل من يدعي _ ويقول ابن حزم: أما قوهلم: ) إمنا نقتل من قاتل فب

 214إىل اإلسالم فيأىب حىت يؤمن أو يؤدي اجلزية إن كان كتابياً كما أمر  هلل تعاىل يف القرآن(.

                                                           
 .4/171، جامع البيان للطربي .311

 عنهما.( من حديث عبد  هلل بن عمرو بن العاص رضي  هلل 1/134) 336أخرجه اإلمام مسلم برقم . 211
 (.3893صحيح البخاري مع الفتح، كتاب اجلهاد والسري، ابب فضل رابط يوم يف سبيل  هلل، ح رقم ).312
 .6/117يف فتح الباري  . 313
 .4/398انظر احمللي. 314
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ابجلهاد والقتال إعالًء لكلمة  هلل تعاىل يف  جيوز للمسلم القيامأنه مما سبق  يتبني

سلمني دولة قوية أرضه، ورد العدوان ورفع الظلم، وحىت يتحقق ذلك جيب أن يكون لدى امل

وذات سيادة، ولذلك اجند النيب _عليه الصالة والسالم_  ومن معه من املسلمني، مل يؤمروا 

يرجع ذلك لقلة عددهم وعدهتم وظهور الكفار عليهم، وملا و مبكة،  واابجلهاد عندما كان

ؤمروا أصبحوا ابملدينة وكثر عددهم وعدهتم أتسست الدولة اإلسالمية، وكان هذا مالئماً أن ي

، وأصبح مشروًع هلم ذلك بغرض ابجلهاد يف سبيل  هلل تعاىل ومقاتلة أعداء  هلل يف كل مكان

 .نشر الدعوة اإلسالمية

 املطلب الثالث: مدى مشروعية اْلرب يف الشريعة اإلسالمية.

ن أو بني القرآن الكرمي سنة املدافعة، مدافعة الباطل، وأهل الباطل، والوقوف يف وجه الظلم، 

، ولكنها تتضمن فقط عن طريق احلرب  تكونوالهذه السنة ابقية إىل أن تقوم الساعة، 

 أشياء كثرية، يف تقزمي الباطل، وحماربته، ابلدعوة، والعلم والفكر.

اإلسالم شرع احلرب ونظمها، ألهنا و  ،ومن أساليب املدافعة يف القرآن إعالن احلرب

، وسيظل هذا الشأن اجديد ئاشيأمر معروف للعامل ومالزم للخلق األول، وابلتايل مل يبتدع 

 دام الصراع قائماً بني احلق والباطل، لقوله تعاىل:_ الدائم يف طبيعة احلياة ما
Univ

ers
ity

 of
 M

ala
ya



191 
 

 َمْت َصَواِمُع َوبَِيعن َوَصَلَواتن َوَمَساِجُد يُْذَكُر َوَلْواَل َدْفُع اَّللِا النااَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض هَلُدِ 

َ َلَقِويٌّ َعزِيزن  ُ َمْن يـَْنُصُرُه ِإنا اَّللا  .215ِفيَها اْسُم اَّللِا َكِثريًا َولَيَـْنُصَرنا اَّللا

 أواًل: حكم اْلرب يف القرآن الكرمي والسنة النبوية.

نسانية، وحدد مقاصدها، فاحلرب اإلسالمية ال لقد قام اإلسالم بتهذيب فكرة احلرب اإل

تثريها األطماع السياسية، وال التنازع على املصاحل الدولية، وال القتال هبدف احلصول على 

املغامن واملكاسب، وال القتال يف سبيل تسويد طبقة على طبقة، أو تسويد جنس على جنس، 

وهي  216ملخلوق إىل عبودية اخلالق،وإمنا هي احلرب من أجل اإلنسان وحتريره من عبودية ا

وجل يف األرض، وإقرار منهجه يف احلياة، ومحاية املؤمنني  احلرب بقصد إعالء كلمة  هلل عز

لقوله أن يفتنوا يف دينهم، ومنح احلرية ملن يريد الدخول فيه دون أن جيرفهم الظالل والفساد. 

َنةن وَ  تعاىل: يُن َّلِلِا فَِإِن انـْتَـَهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالا َعَلى َوقَاتُِلوُهْم َحَّتا اَل َتُكوَن ِفتـْ َيُكوَن الدِ 

 217الظااِلِمنيَ 

الرسول الكرمي_ عليه الصالة ن إالسنة النبوية الشريفة ذلك، حيث قد أكدت و 

والسالم_ قد رسم معامل احلرب وبني أهدافها، منها قوله _عليه الصالة والسالم_ عندما 

                                                           
 .41 :ية رقمآاحلج،  سورة. 215
 .86، و رسالة اجلهاد حلسن البنا: ص3/187ظالل القرآن ::انظر. 216
 .192 :رقم اآليةسورة البقرة: . 217
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له: الرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه، فمن يف سبيل  هلل ؟ قال فعرايب أسأله 

 218قال: " من قاتل لتكون كلمة  هلل هي العليا فهو يف سبيل  هلل".

أبنه يف سبيل  هلل تعاىل وخالص لوجهه الكرمي، وجمرد  كوم بقيدحمإذًا  هذا القتالف

اليت جتر الشعوب إىل احلروب األهواء والشهوات ن مكل غرض ونزعة شخصية، وجمرد ن  م

ومهالكها اليت ال هناية هلا، فاملسلمون يدخلون احلرب ويضحون فيها ابلنفوس والنفائس 

 لغرض أتسيس نظام عادل يقوم ابلفضل بني الناس ابحلق والعدل اليت تنشده البشرية مجعاء.

وجل يف  اهلدف األمسى للمجاهد هو إعالء كلمة  هلل عزن أأضف إىل ذلك 

مسعة، وال أن يسمو  أو شرفأو  جاه، وال يسعى لنيل لعاملارض، ونشر الفضيلة يف األ

اُر اآْلِخَرُة جَنَْعُلَها  لقوله تعاىل:   219بنفسه أو عشريته ويستبد بزمام األمور. تِْلَك الدا

وعن مالك، عن أيب . 231ِقنيَ لِلاِذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتا 

الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة، أن رسول  هلل_ عليه الصالة والسالم_ قال : " تكفل  هلل 

ملن جاهد يف سبيله ال خيرجه من بيته إال اجلهاد يف سبيله وتصديق كلماته، أن يدخله اجلنة، 

سئل النيب_عليه و  .231"أو يرده إىل مسكنه الذي خرج منه، مع ما انل من أجر أو غنيمة 

                                                           
 .4/42سبل السالم  ،انظر6/46،صحيح مسلم:4/35صحيح خباري:انظر: .218
 .18اجلهاد يف سبيل  هلل،صاملاوردي، . 319
 .82 :ية رقمسورة القصص، اآل.321
( عن إمساعيل بن أيب أويس وعبد هلل بن يوسف عن مالك به، ومسلم ح 7467(، ح)2132أخرجه البخاري ح ). 321

انظر املوطأ لإلمام مالك بن ، و ( من طريق املغرية بن عبد الرمحن وسفيان بن عيينة، عن أيب الزاند 1876)
 .375، ص3118ة: املنصورة، أنس_رمحهاهلل_أخرج أحاديثه،أمحد علي سليمان، دار الغد اجلديد، القاهر 
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الصالة والسالم_ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رايء، فأي ذلك يف سبيل 

 233 هلل؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة  هلل هي العليا فهو يف سبيل  هلل".

وعندها حتددت غاايت اإلسالم ومقاصده، وقطع دابر الشر والفساد يف األرض، 

الفقري والغين، واألسود واألبيض، واحلاكم واحملكوم، يقول عز وجل يف   يستوي فيهنظام وأقيم 

اَي َأيُـَّها النااُس ِإانا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل   :كتابه الكرمي 

َقاُكْم ِإنا اَّللاَ  ابلتايل أصبح النظام الذي  .232 َعِليمن َخِبرين لِتَـَعاَرُفوا ِإنا َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللِا َأتـْ

حيكم البشر يف األرض قاعدته العبودية هلل عز وجل وحده، ويستمد أحكامه منه وحده، فال 

إكراه يف الدين، ومن حق كل فرد أن يعتنق العقيدة اليت يرتضيها، وليس له أن يصد الدعوة 

العهود ما يكفل هلا احلرية واالطمئنان، وما عن املضي يف طريقها، وكان عليه أن يعطي من 

 234يضمن للدعاة املضي يف طريق التبليغ بال عدوان.

 اثنياً: حكم اْلرب يف اصطالح الفقهاء .

كما مت  235بعد اهلجرة إىل املدينة املنورة، أصبح مشروعاً الفقهاء على أن اجلهاد ع أمجلقد 

 ثة مواضع:_االتفاق بينهم على أن اجلهاد يكون فرض عني يف ثال

                                                           
 . 8/23انظر أيضاً نيل األوطار:، و 6/46صحيح مسلم ح .322
 .12 :رقم ، آيةسورة احلجرات. 323
 .1/186، وينظر يف ظالل القرآن 24ملاوردي،اجلهاد يف سبيل  هلل، ص. ا324

 .6/27فتح الباري . انظر: 235
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إذا التقى الصفان، حرم على من حضر االنصراف من املعركة واهلروب من ميدان   .1

القتال، وأصبح اجلهاد عليه فرض عني ال يسقط هذا الفرض عنه، إال إذا فعله شأنه 

 236يف ذلك شأن سائر الفروض العينية: كالصالة والزكاة واحلج وصيام رمضان،

َأيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الاِذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفاَل اَي _: وجل والدليل قوله _عز

( َوَمْن يـَُوهل ِِْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالا ُمَتَحر ِفًا ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيِ ًزا ِإىَل ِفَئٍة 12تـَُولُّوُهُم اأْلَْداَبَر )

  .237(11َهناُم َوبِْئَ  اْلَمِصرُي )فـََقْد اَبَء ِبَغَضٍب ِمَن اَّللِا َوَمْأَواُه جَ 

إذا نزل الكفار ببلد من بالد املسلمني، تعني على أصحاب هذا البلد قتال األعداء   .3

ودفعهم مهما كانوا يف قلة والعدو يف كثرة، كما جيب أيضًا اجلهاد على من يقرب 

 238ة.لهذا البلد أو من كان بعيداً ووجد الزاد والراح

 239وماً لزمهم النفري معه، وال جيوز هلم أن يتخلفوا عنه.إذا استنفر اإلمام ق .2

اَي َأيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا : والدليل على ذلك قوله تعاىل

نـَْيا ِمَن اآْلِخَرِة فَ  قـَْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم اِبْْلََياِة الدُّ نـَْيا يف َسِبيِل اَّللِا ااثا َما َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ

                                                           
 .16، 15 رقم: اآلية، سورة األنفال. 236
 .66_65احلرب يف الشريعة اإلسالمية، صالوذيناين، قواعد .322
 . 66. املرجع السابق نفسه، ص321
  .583، وانظر العدة لشرح العمدة ص11/2، واملبسوط: 9/197انظر املغين:.329
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رَُكْم َواَل 31يف اآْلِخَرِة ِإالا َقِليلن ) ْبُكْم َعَذااًب َألِيًما َوَيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغيـْ ( ِإالا تـَْنِفُروا يـَُعذِ 

ُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرن  ًئا َواَّللا  221َتُضرُّوُه َشيـْ

حكم احلرب اإلسالمية، حيث و  مشروعيةولكن هناك خالف بني الفقهاء حول 

 وجدت ثالثة أقوال هي كالتايل:_

القول األول: ذهب إىل أن احلرب أو اجلهاد يف اإلسالم فرض كفاية، إذا قام به البعض 

آلية الكرمية: ابولقد استدلوا على ذلك  ،221سقط عن الباقني، وهو قول مجهور الفقهاء

 ُر ُأويل الضاَرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللِا اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغيـْ

ُكالًّ أبَِْمَواهلِِْم َوَأنـُْفِسِهْم َفضاَل اَّللاُ اْلُمَجاِهِديَن أبَِْمَواهلِِْم َوَأنـُْفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدرََجًة وَ 

وتدل اآلية  .223اْْلُْسََن َوَفضاَل اَّللاُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًما َوَعَد اَّللاُ 

 الالكرمية السابقة على املفاضلة بني اجملاهدين والقاعدين، وكما هو معروف املفاضلة 

 إال بني أمرين جائزين، وأيضًا لو كان القاعد اتركًا لفرض من فروض األعيان ملاتكون 

 222وعد هو اآلخر ابحلسىن.

                                                           
 .29_28:رقم ،آيةسورة التوبة. 221
، 4/378، وفتح القدير البن اهلمام 281، بداية اجملتهد البن رشد:ص4/318، ومغين احملتاج:9/196املغينانظر: . 331

 .2/118 اخلرشي
 .95 :رقم ، آيةسورة النساء . 332
 . 67ص مرجع سبق ذكره، الوذيناين،. 333
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ُهْم طَائَِفةن _ وقوله تعاىل:  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافاًة فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة ِمنـْ

ْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلاُهْم َُيَْذُرونَ  يِن َولِيـُ  .224لِيَـتَـَفقاُهوا يف الدِ 

_ أضف إىل ذلك أن الرسول الكرمي_ عليه الصالة والسالم_ خرج عام بدر وعام أحد 

خيرجوا معه، فلم ينكر عليهم، بل كان يبعث السرااي ويقيم هو وأصحابه، مل وبقي أانس 

وهذا يدل على أنه ليس من فروض األعيان وإال ملا ختلف النيب الكرمي_ عليه الصالة 

 225اتب أصحابه الذين يتخلفون عنها.والسالم_ عن هذه السرااي وع

القول الثاين: ذهب إىل أن احلرب يف اإلسالم فرض عني، وقال بذلك سعيد بن 

اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل وأدلة هذا القول متثلت يف عموم اآلية الكرمية:  226املسيب.

ُتْم تـَْعَلُمونَ  َوَجاِهُدوا أبَِْمَواِلُكْم َوَأنـُْفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللِا َذِلُكمْ  رن َلُكْم ِإْن ُكنـْ ،  227َخيـْ

ْبُكْم َعَذااًب َألِيًماوقوله عز وجل:  ُكِتَب ، وقوله سبحانه وتعاىل:  228ِإالا تـَْنِفُروا يـَُعذِ 

 .229 َلُكمْ  َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرهن 

                                                           
 .133 :رقم ، آيةسورة التوبة. 334
 .9/196، واملغين:18/48انظر إىل تكملة اجلموع . 225
واجلامع  18/48، وتكملة اجملموع للمطيعي 11/264، واملغين مع الشرح:4/381اهلمام  ألبنانظر فتح القدير . 331

 .2/28ألحكام القرآن :
 .41، آية رقم: سورة التوبة. 332

 . 29، آية رقم: سورة التوبة. 228
 .316 ، آية رقم:سورة البقرة. 229
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قال: " قال رسول  هلل _عليه الصالة حيث _ وحديث أيب هريرة _رضي  هلل عنه_ 

، 241مل حيدث به نفسه مات على شعبة من نفاق"و يغز والسالم_ : " من مات ومل 

 ويدل هذا الوعيد على أن اجلهاد فرض عني.

إىل أن احلرب أو اجلهاد تطوع وال جيب إال يف احلاالت اجملمع  بالثالث: ذهالقول 

واستدل أصحاب  وهبذا قال ابن شربمة وعبد هلل بن احلسن والثوري بذلك. 241عليها،

أن لفظ   ووجه الداللة هنا، ،243ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ هذا القول إل اآلية الكرمية: 

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر كتب ليس على الوجوب بل على الندب، كقوله عز وجل: 

ًرا اْلَوِصياُة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْـَرِبنَي اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى  َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإنْ  تـََرَك َخيـْ

فاآلية الكرمية السابقة تدل على أن الوصية مندوبة، فكذلك آية اجلهاد  .242اْلُمتاِقنيَ 

 244اليت سبقتها، فهي تدل على أن اجلهاد مندوب.

مما سبق ذكره نلخص أن مذهب اجلمهور هو املذهب الراجح على غريه من 

املذاهب، ويرجع ذلك إىل رجحان دليله، وهو الذي يتمشى مع مقتضيات األحوال، فحكم 

احلرب يف اإلسالم فرض كفاية إن مل يقم به من يكفي أمث الناس كلهم، وإن قام به من يكفي 

ويف هذا  وهو القول املشهور عند فقهاء اإلسالم. ،، إذًا فهي واجبةسائر الناس نعسقط 
                                                           

 .6/49صحيح مسلم . 241
 .2/112: اجلصاص، 1/187 الشيباين، والسري الكبري 281نظر إىل بداية اجملتهد صا. 341
 .316 ، آية رقم:سورة البقرة . 342
 .181، آية رقم: سورة البقرة. 343

 .2/114انظر إىل اجلصاص: . 244
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، 245قال ابن رشد: " فأما حكم هذه الوظيفة فأمجع العلماء على أهنا فرض على الكفاية

، واملقصود 246فرض كفاية أيضاً، هأحد علماء احلنابلة اتفاق العلماء على أن ىحك وكذلك

هم ودنياهم، فإذا اشتغل الكل من ذلك: أن يؤمن املسلمون ويتمكنوا من القيام مبصاحل دين

ويقول اإلمام أبو حنيفة_رمحه  هلل_:" اجلهاد   247ابجلهاد مل يتفرغوا للقيام مبصاحل دنياهم،

 249 248واجب على املسلمني، إال أهنم يف سعة من ذلك حىت حيتاج إليهم".

 ومما سبق ذكره، ميكننا تسجيل أهم النتائج يف اآليت:

إسالمي متكامل يستمد قوته وتشريعه من نصوص الشريعة،  هو مشروعاجلهاد نظام  .1

 ومقاصده العامة.

اجلهاد ليس شكال واحدا وال لوان واحدا، ولكنه يتنوع فهناك جهاد إلعالء كلمة  هلل  .3

 وهناك جهاد لرفع الظلم، والدفاع عن النفس.

 يعترب اجلهاد من حيث العموم فرض كفاية، وقد يكون فرض عني يف حاالت معينة، .2

من املعركة واهلروب من ميدان  االنصرافالصفان، حرم على من حضر  التقىإذا 

 .جيوز هلم أن يتخلفوا عنهوال  ه،إذا استنفر اإلمام قوماً لزمهم النفري مع، القتال

                                                           
 .281ص، بداية اجملتهدانظر: . 245
 . 3/439اإلفصاح عن معاين الصحاح . انظر: 246
 .11/2املبسوط نظر: ا. 247
 ...1/187 ،السري الكبري . الشيباين، 248
349 
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مشروعية إنتاج واستخدام األسلحة الفتاكة يف القرآن الكرمي  :املبحث الثاين
 والسنة النبوية الشريفة.

 يف حبث هذا املبحث من قاعدتني إسالميتني أصيلتني: ننطلق

صالحية الدين لعموم الزمان واملكان، وقابليته للتعامل مع املستجدات، ومرونته يف  .1

 التعاطي مع كل جديد.

القاعدة العامة يف دفع الصائل، وسياسة املماثلة، ومبدأ امتالك املسلمني للقوة لقوله  .3

ةٍ َوَأِعدُّوا هَلُْم مَ   :تعاىل  .251 ا اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوا

ال يوجد حكم شرعي صريح  املتتبع ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة جيد أنهإن 

األسلحة النووية املعروفة اآلن، ألن هذا النوع من األسلحة مل يكن موجودًا من  نعيتحدث 

األربعينيات، ولكن الدين قبل، إمنا ظهر حديثًا منذ بداايت القرن املاضي وحتديدًا يف فرتة 

                                                           
 .61سورة األنفال، آية: رقم .251
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اإلسالمي احلنيف يتميز أبنه دين صاحل لكل زمان ومكان، وال ميكن أن يقصر عن مواكبة 

القواعد  أي مدى يبلغه ركب احلضارة اإلنسانية، ومن خالل هذا املبحث سيتم توضيح

وية، ملعرفة واألحكام الشرعية  ابالعتماد على االستنباط والقياس من القرآن الكرمي والسنة النب

احلكم الشرعي يف مشروعية األسلحة النووية اليت تعد من األسلحة اليت تفتك ابإلنسان 

واحليوان والنبات والبيئة، واليت ميكن أن نستنتج  حكمها من خالل نصب املنجنيق 

والعرادات وحتريق أشخاص العدو، ابلقياس وأيضًا للتشابه النسيب يف اآلاثر التدمريية الناجتة 

 كل منهما، اليت متتد إىل البيئة والعمران.  عن

لذا سيتم استعراض وبيان األسلحة املستخدمة يف غزوات املسلمني ضد الكفار 

واليت تعد أسلحة الفتك آنذاك ) املنجنيق والعرادات(، مع توضيح األدلة الشرعية من 

 )الكتاب والسنة النبوية( اليت جتيز تصنيعها واستخدامها.

: نبذة اترخيية عن األسلحة الفتاكة املستخدمة يف الغزوات املطلب األول 

 اإلسالمية.

ق م(،  1911_613متيزت أسلحة املسلمني القدمية ابلبساطة والبدائية، يف الفرتة املمتدة )

،  253، والقوس والسهم251أمهها الرماحكان واليت كانت تصنع من اخلشب والعاج والعظم، و 

                                                           
.الرمح عبارة سالح اختذه العرب من فروع أشجار صلبة أشهره النبع  والشوحط، وأحيااًن أيخذ من القصب اهلندي 251

لسرية النبوية، اجملوف بعد تسوية عقدة ابلسكني وتركيب نصل من حديد يف رأسه، انظر: ابن هشام ، عبد امللك، ا
 (.2/353هــ،  ) 1416، سنة1القاهرة:دار الفكر العريب، ط
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يعد من أشرف وأهم األسلحة اإلسالمية وأكثرها  الذيو أيضاً، 252كما استخدموا السيف

يستخدم يف املعركة، وله فضل كبري لقول النيب_عليه الصالة هو آخر سالح غناء آنذاك، و 

بعد ذلك اجته املسلمون إىل استخدام  . 254والسالم_ ))اجلنة حتت ظالل السيوف((

ول من استخدمها الرسول ، وأ255أمهها: املنجنيق والعرادةكان األسلحة القدمية اجلماعية، و 

ويعدان من أهم األسلحة وأشدها قوة  256الكرمي_عليه الصالة والسالم برمي أهل الطائف،

حبجارهتا احلصون واألبراج، وبقنابله النارية حترق املعسكرات والقالع، إهنا هتدم آنذاك، حيث 

 وهي تشبه سالح املدفعية يف الوقت املعاصر.

                                                                                                                                                    
.القوس هو عود من شجر جبلي صلب، ينحي طرفاه بقوة ويشد فيهما وتر من اجللد أو العصب الذي يكون يف 253

عبد الوهاب عنق البعيد، ويشبه إىل حد ما قوس املنجدين يف هذه األايم، وهو اسم مؤنث كما جاء يف النويري، أمحد 
(، وتذكري وتؤنث كما جاء يف 6/337هــــــ، )1243البكري، هناية األرب يف فنون األدب، القاهرة:دار الكتب املصرية، 

ه، فالقوس للرامي كالبندقية، واألسهم كطلقاهتا، والبد للرامي من أن 1292، القاهرة، 3(، ط3/766املعجم الوسيط )
ند القتال، وانظر:عون، عبد الرءوف، الفن احلريب يف صدر اإلسالم، القاهرة:دار حيتفظ يف كنانته بعدد من األسهم ع

 (.148_142م، )1961املعارف، 
(، عون، الفن احلريب يف صدر اإلسالم، مرجع سابق، 6/328. انظر: النويري، هناية األرب، مرجع سابق، )252

(148_154.) 
، مصر:املكتبة التجارية الكربى، 1دير شرح اجلامع الصغري، ط. رواه احلاكم يف املناوي،زين الدين حممد، فيض الق254

 .1/349هـــــ، 1256
.العرادة هي عبارة عن منجنيق صغري، وتعد من آالت احلرب القدمية، انظر الفن احلريب يف صدر اإلسالم، 255

(156_174 .) 
يف السنن الكربى، كتاب السري، ابب (، والبيهقي 21. أخرجه داود يف مراسيله، كتاب اجلهاد، ابب فضل اجلهاد، ح )256

(، وانظر: ابن األثري، أبو احلسن علي بن عبد الواحد الشيباين، الكامل يف 18131قطع الشجر وحرق املنازل، ح )
 (.3/366م، )1997، 1التاريخ، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، بريوت: دار الكتاب العريب، ط
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، وأطلق املسلمون 257عبارة عن آلة تتخذ للحرب، وهتدم احلصونمث استعملت الداببة، وهي 

ولقد  258التسمية ألهنا تدب حىت تصل إىل حصون األعداء لدق جدراهنا ونقبها، ذههعليها 

بعد ذلك اخرتع 259الداببة يف غزوة حصار الطائف. استعمل النيب_ عليه الصالة والسالم

ومبرور الوقت  261م،691هـ/ 71ة أول من استخدمه سنن و املسلمالبارود وكان العرب 

والوصول إىل عصر النهضة الصناعية تطورت هذه األسلحة القدمية )التقليدية( إىل أسلحة 

، وتلحق الويالت ب)حديثة( لتصبح أسلحة تضاعف اخلسائر وتطيل أمد احلر  جديدة

ربية ذات فظهرت البندقية واملدفع والصاروخ والداببة والطائرة والسفن احل ابلغالب واملغلوب،

  .األنواع املتعددة

وقد ظهر يف العقود األخرية أخطر ما ميكن تصوره من األسلحة، وهي اليت توصف 

أبسلحة الدمار الشامل، ويظهر من امسها أهنا أسلحة تعتمد التخريب والتدمري املمتد بال 

اإلنسان  ضوابط أو حدود تقريبا، ويشمل ختريبها وتدمريها للبيئة كلها جبميع مكوانهتا من

واحليوان والنبات واهلواء واملاء والرتبة، وهي أنواع متعددة، وأخطرها ما يعرف "ابألسلحة 

النووية"، اليت سارعت الدول الغربية النووية املعروفة اآلن إىل إنتاجها وامتالكها وحىت 

ايت استخدامها، كما حدث يف مدينيت ) هريوشيما وانغازاكي( الياابنيتني عندما قامت الوال

                                                           
 هـ.1417، 368، القاهرة:دار السالم للنشر، ص1املذهب، طالطوسي، أبو حامد حممد، الوسيط يف .  257

 .522نفس املرجع السابق، ص.  258

 .2/84م، 1985حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن، بريوت:دار الفكر، الطربي، .  259

 م. 11/2/3112.ابشا، حممود ، نظرة عامة على البارود، منذ النشأة وحىت اليوم، نشرت بتاريخ 261
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مما أدى إىل هالك  261م،1945املتحدة األمريكية إبلقاء قنبلتني ذريتني على املدينتني سنة 

عشرات اآلالف من الناس، وإصابة مئات اآلالف إبصاابت وعاهات مستدمية نتيجة 

ومن يومها اخنرطت الدول الغربية يف سباق كبري  التعرض للقوة اإلشعاعية لتلك القنابل.

نتاج إبنووي، وقامت الدول اليت اجنحت ابلدخول يف النادي النووي وحمموم للتسلح ال

يكفي لتدمري الكرة األرضية عشرات املرات، وأصبح بقدر وامتالك األسلحة والقدرات النووية 

 اآلن يف مدى امتالكها للذرة أو السالح النووي. أي دولة قياس قوة 

يف إنتاج واستخدام املطلب الثاين : حكم القرآن الكرمي والسنة النبوية 

 األسلحة الفتاكة.

إن معرفة كل جديد يف التقدم العلمي والعسكري فيما يتعلق ابألسلحة وكيفية استخدامها 

ورد  هلل _عز وجل_ يف  أووسائل الوقاية منها هو أمر واجب وضروري لكل مسلم، حيث 

متالك القوة، ومن كتابه الكرمي عدة آايت حتث املسلمني على بذل الطاقة واجلهد يف سبيل ا

 أهم هذه اآلايت الكرمية:_

ٍة َوِمْن ِراَبِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوا   قوله تعاىل: .1 َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوا

ُ يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنفِ  ُقوا ِمْن َشْيٍء يف اَّللِا َوَعُدواُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم اَّللا

                                                           
 .7م، ص1978جامعة الريموك،  كعوش، يوسف، اإلسرتاتيجية النووية، األردن:عمان، مكتبة. 261
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ُتْم اَل ُتْظَلُمونَ   على هنأ الكرمية اآلية من ويتضح .263َسِبيِل اَّللِا يـَُوفا ِإلَْيُكْم َوَأنـْ

 وردع ختويف شأهنا من اليت القوة امتالك سبيل يف بوسعهم ما كل بذل املسلمني

 كيفية على والتعرف النووي السالح املسلمني وامتالك إنتاج جيوز وابلتايل العدو،

 .العدو وإرهاب للقوة اإلعداد قبيل من ذلك ويعد منه، الوقاية وطرق استخدامه

 هلم أعدوا: واملعىن العموم، يفيد نكرة اآلية يف قوة لفظ نأ اآلية يف الداللة ووجه

 كما  262.يناسبه مبا عصر وكل والسالح، القتال آالت من تستطيعونه الذي كل

 الوسع بذل على اشتملت كذلك قوة،" العموم سياق يف نكرة" على اآلية اشتملت

 العدو، إرهاب وهو ذلك من القصد ذكر مث "استطعتم ما" تعاىل بقوله وغايته،

 ليس السالح امتالك من القصد أن نستفيد" هللا عدو به ترهبون" سياق ومن

 املسلمون أيمن حىت ، قلبه يف اخلوف وزرع العدو، لردع ولكنه استخدامه، ابلضرورة

 .شره من

"وذلك أن الكفار إذا  ويقول صاحب تفسري املنار يف تفسري اآلية الكرمية السابقة:

علموا أن املسلمني متأهبون للجهاد ومستعدون له، ومستكملون جلميع األسلحة واآلالت 

خافوهم، وذلك اخلوف يفيد أمورًا كثرية، أوهلا: أهنم ال يقصدون دار اإلسالم، واثنيها: أنه 

                                                           
 .61سورة األنفال، آية رقم: . 263
 .3/472، شرح خمتصر الروضة، 6/374الطربي،جامع البيان. 262
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لك داعياً هلم إىل إذا اشتد خوفهم فرمبا التزموا من عند أنفسهم جزية، واثلثها: أنه رمبا صار ذ

 264اإلميان، ورابعها: أهنم ال يعينون سائر الكفار...".

املنجنيق على أهل  ىرم هوروي عن النيب الكرمي _عليه الصالة والسالم_ أن

" املنجنيق مبنزلة املدفع ففي الوقت  وجاء يف الشرح املمتع البن العثيمني: 265الطائف،

مقامه، من الطائرات، املدافع، والصواريخ احلاضر ال يوجد منجنيق لكن يوجد ما يقوم 

 266وغريها".

 ومن خالل اآلية يتبني اآليت:

يف احلرب، ولذا جاء التفسري  مااملعول عليه امهفيما مضى كانت قوة الرمي، واخليل _ 

القوة الرمي لكنه اليوم خيتلف ابختالف احتياج الناس، وتطورهم، فالقوة يبني أن النبوي 

 قتضيها حاجة الناس، وضرورايت احلياة.اليوم قوة خمتلفة ت

يكون قواي يف جسده، وفكره، أن املؤمن جيب أن _ نصوص الشريعة تنص على 

العامل من الظلم والفساد والتخلف، لقول وتعليمه، وسالحه، ألنه املعول عليه يف حفظ 

املؤمن إىل  هلل من املؤمن القوي خري وأحب الرسول الكرمي _ عليه الصالة والسالم_ :" 

                                                           
 .11/59رضا، حممد رشيد، تفسري املنار، . 264
(، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب 21جلهاد، ح رقم)، ابب: فضل اراسيل، كتاب اجلهاداملأخرجه أبو داود يف . 265

، حاشية ابن عابدين، 5/299(، ويف توضيح األحكام، 18131السري، ابب قطع الشجر وحرق املنازل، ح رقم )
 .4/115، وسبل السالم،6/319

 .8/37ابن العثيمني، الشرح املمتع، . 266
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َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم تعاىل: قوله و 267الضعيف".

ُتْم فـََعاِقُبوا  وقوله عز وجل : .268َواتـاُقوا اَّللاَ َواْعَلُموا َأنا اَّللاَ َمَع اْلُمتاِقنيَ  َوِإْن َعاقـَبـْ

ُتْم بِِه وَ  رن ِللصااِبرِينَ مبِْثِل َما ُعوِقبـْ ومن خالل هذه اآلية ميكن  .269لَِئْن َصبَـْرُُتْ هَلَُو َخيـْ

به فهو واجب، والواجب هو رد  إالوضع هذه املعادلة الشرعية، ما ال يتم الواجب 

كيف سيكون الرد عليه، ومن هنا ميكننا وضع   كان االعتداء نوواي  فإذااالعتداء، 

 قاعدتني يف هذا:

)ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(: أي أن مجيع األشياء اليت يتوقف عليه حتقق _ 

قدرة اإلنسان وكان مأمورًا حتت الواجب وصحته فهي واجبة إن كانت داخلة 

 الدفاع عن اإلسالم من الضرابت النووية واجب.بتحصيلها، و 

ن كان امتالك السالح النووي يف أصله غري جائز ألنه إو  الضرورات تبيح احملظورات_ 

 ألنأنه جيوز امتالكه عند امتالك العدو هذا السالح،  إالقد يكون سببا يف دمار العامل 

 امتالكه أصبح ضرورة ملحة تتعلق أبمن الناس، وبقائهم.

                                                           
(، رقم 3153/4وترك العجز واالستعانة ابهلل وتفويض املقادير هلل، )أخرجه مسلم، كتاب القدر، ابب: يف األمر ابلقوة . 267
(3664.) 

 .194:رقم سورة البقرة، آية. 268
 .136سورة النحل، آية: . 269
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 استخدام املسلمني للسالح النووي عمالً  جوازاآليتني السابقتني يتضح لنا  إذًا من

، ومن هنا تظهر لنا ضرورة امتالك وإنتاج األسلحة النووية والتدرب 271مببدأ املعاملة ابملثل

، حىت إذا فكر العدو يف استخدامه ضد املسلمني وجد الردع الكايف واجب على استخدامها

 لصدهم ورد عدواهنم.

راء وأحكام الفقهاء حول إنتاج واستخدام األسلحة النووية آ :املبحث الثالث
 .يف اْلرب

وجوب إنتاج وامتالك ىل إاملعاصرين" ابالتفاق مة اإلسالمية " ذهب فقهاء األ

من االنتصار على العدو، فضاًل  هااليت متكن 271الدول اإلسالمية للقدرات واألسلحة النووية،

الرمي ابملدافع والصواريخ احلاملة ن إواستقرار الدولة اإلسالمية، حيث من أعن ضمان محاية 

غري أنه يوجد خالف بني  273للقنابل والرؤوس النووية تقوم هذا العصر مقام املنجنيق،

من حيث استعمال هذه األسلحة، وهذا ما سيتم بيانه يف هذا املبحث، حيث الفقهاء 

، ةالشافعيو ، ةاملالكياحلنفية، و األربعة ) املذاهبراء آلخصصت الباحثة "املطلب األول" 

                                                           
 سوف يتم بيان مبدأ املعاملة ابملثل يف إنتاج واستخدام األسلحة النووية ابلتفصيل يف املبحث الرابع من هذا الفصل.. 271

احلطاب، حممد بن (، 6/63)م، 1983ء الدين، بدائع الصنائع، بريوت:دار الكتاب العريب، انظر الكاساين،عال .271
الشافعي، حممد بن إدريس، األم، ، (2/247م، )1978، 3عبد الرمحن، مذاهب اجلليل، بريوت:دار الفكر للنشر، ط

م، 1985، 1ريوت:دار الفكر، ط، عبد  هلل بن أمحد، املغين، بة، ابن قدام(4/148)م، 1973، 3بريوت:دار املعرفة، ط
م، 3112والظاهري، أبو حممد علي بن حزم القرطيب، احمللى ابآلاثر، عمان: بيت األفكار الدولية للنشر، (، 12/129)
(7/252). 

حممد بن صاحل، الشرح املمتع على زاد املستقنع، حتقيق:عمر بن سليمان، دار ابن اجلوزي للنشر، . ابن العثيمني، 273
، 1بريوت:مؤسسة الرسالة للنشر، ط، وانظر الزحيلي، وهبه، العالقات الدولية يف اإلسالم،8/299 م،3113، 1ط

 .47صم،1981
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األسلحة الفتاكة وذات من تخدام )املنجنيق والعرادة( اليت تعد ،( حول جواز اسةبلااحلنو 

طلب املالقدرة التدمريية آنذاك، واليت ميكن قياسها ابألسلحة النووية يف الوقت املعاصر، و" 

" يتناول آراء الفقهاء املعاصرين يف جواز استخدام الدولة اإلسالمية األسلحة النووية يف ثاينال

 .حول هذه املسألةرأي الباحثة ففيه عرض ل ثالث"الطلب أما "املاحلرب، و 

ملطلب األول: رأي املذاهب األربعة يف إنتاج واستخدام األسلحة الفتاكة ا

 "النووية".

أقرب سالح فتاك يقارب السالح النووي يف االستخدام هو املنجنيق، وذلك ألنه 

ملنجنيق، لكن هناك شك أن هناك فرقا واضحا بني السالح النووي واوال حيرق، ويدمر، 

جامع معنوي، وهو اإلحراق والدمار، وميكننا االستفادة مما خطه السادة الفقهاء يف هذه 

 الشرعي واستخالصه يف مسألتنا املعاصرة.حلكم إىل ااملسألة للخلوص 

إنتاج وامتالك األسلحة الفتاكة اإلمجاع على  الوجوب و األئمة األربعة إىلذهب 

دات والداببة( املعروفة آنذاك، واليت تعمل على تدمري حصون العدو نصب املنجنيق والعرا)

استخدامها ضد نساء وأطفال وشيوخ العدو، وفيما إذا كان  جوازوقالعه، ولكن اختلفوا يف 

انقشوا جواز استخدامها مع قدرهتا قد وإذا كان الفقهاء  يف أرض العدو.ن و مسلمهناك 

 ينعقد، لذا يكاد ناعتها، وأمهية امتالكهاص ى جواز التدمريية، فهذا يدل بقياس األوىل عل

 على جواز صناعتها، وامتالكها. اإلمجاع
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ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة _ يف الراجح من رواية 

ابن القاسم وأشهب_ إىل إابحة استخدام املنجنيق يف احلرب وقذف حصون الكفار 

وقالعهم سواء أكان فيها نساء أو أطفال أم ال، وسواء أكان فيها مسلمون أم ال، وذهب 

نفي إىل أنه إذا علم أن فيهم مسلماً وأنه قد يهلك ابلقذف مل زايد من املذهب احلبن احلسن 

إابحة قذف حصون العدو عدم حيل قذفهم، وروي عن ابن حبيب من الفقه املالكي 

ابملنجنيق إذا كان فيها نساء وأطفال، أما املذهب الشافعي فكره استخدام املنجنيق إذا كان 

ومن خالل هذا املطلب سيتم بيان  272.يف القالع مسلمون أو ذميون عند عدم االضطرار

 هذه اآلراء املختلفة، والرأي الراجح فيها.

قال الشافعي رضي  هلل عنه: )إذا كان يف حصن املشركني نساء وأطفال وأسرى و 

مسلمون، فال أبس أبن ينصب املنجنيق على احلصن دون البيوت اليت فيها السكان إال أن 

 أبس أن ترمى بيوته وجدرانه، فإذا كان يف احلصن يلتحم املسلمون قريبا من احلصن، فال

ابلصبيان املسلمني أو غري املسلمني  ترتسوا  صنون رميت البيوت واحلصون، وإذامقاتلة حم

فال أبس أن يعمدوا املقاتلة دون املسلمني والصبيان، وإن كانوا غري  -واملسلمون ملتحمون 

                                                           
، 2/53، البهويت، 6/311، ابن مفلح، الفروع، 4/357، الشافعي، 9/321انظر يف ذلك: ابن قدامة، املغين،  .272

، الدردير، 4/139ابن عابدين،  ،5/372، اجلصاص، 4/544، احلطاب، 11/64، السرخسي، 8/64الرملي، 
4/399 . 
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، وهكذا إن أبرزوهم مترتسنياتلوهم غري ملتحمني أحببت له الكف عنهم حىت ميكنهم أن يق

 274.فقالوا: إن رميتموان وقاتلتموان قتلناهم، والنفط والنار مثل املنجنيق، وكذا املاء والدخان(

 أوالً : أدلة الفقهاء اجمليزين الستخدام األسلحة الفتاكة.

 استدل فقهاء هذا الرأي ابلعديد من األدلة التشريعية وهي كالتايل:_

 .275َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْـُعُدوا هَلُْم ُكلا َمْرَصدٍ انه وتعاىل: قوله سبح .1

 استهدافهم جواز على ذلك فدل وحصرهم، الكفار بقتالهنا  وجل عز  هلل أمر

 تفسري يف العريب ابن وقال ،276الغرض هذا تؤدي اليت األسلحة أنواع جبميع

على  على جواز اإلسار فيهم، ودليال دليال اآلية هذه يف إن: "الكرمية اآلية هذه

 تدل اآلية إن: "قال ف اجلصاص أما ،277جواز اغتيال املشركني قبل الدعوة"

 ألن إلسالمهم، انتظاراً  بقتلهم واالستبقاء األخذ بعد املشركني حبس على

 ومدهنم حصوهنم يف الكفار حصر جواز على أيضاً  وتدل احلبس، هو احلصر

 أما ،278"ابحلصار يلقوا وأن والصبيان، النساءك قتله جيوز ال من فيهم كان إن

                                                           
 .(387\4)،األمالشافعي، . 274
 .5سورة التوبة، آية: . 275
 .4/223، احمللى، 4/322، الشربيين، 8/64الرملي، .276
 .275/ 3ابن العريب،  .277
 .4/371اجلصاص، أحكام القرآن،  .278
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 اغتياهلم وجواز املشركني أسر جواز على داللة فيها اآلية إن: " قالف القرطيب

 .279"الدعوة قبل

 وهنا جيب التنبه لآليت:

هذه اآلية نزلت يف كفار قريش الذي أخرجوا املسلمني من مكة، واعتدوا  أن_ 

 .املربمة فيما بينهم عليهم يف املدينة، ونقضوا العهود واالتفاقيات

أن استخدام مبدأ احلصار والتضييق أييت عندما ميتلك املسلمون قوة الردع، _ 

 والقدرة على التعامل مع تبعات هذا اإلجراء.

رِبُوَن بـُُيوتـَُهْم أِبَْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِننَي فَاْعَترِبُوا اَي خيْ وتعاىل: قوله سبحانه  .3

 .281ِِ ارُأويل اأْلَْبصَ 

فقد ذكر  هلل عز وجل ذلك يف معرض االمتنان على املؤمنني، وذكر من بني املنن 

، وقال 281ختريب بيوت الكفار أبيدي املؤمنني، ويدل ذلك على أن هذا التخريب جائز

النضري من اليهود، وأهنم خيربون بيوهتم  وبنالطربي يف تفسري اآلية الكرمية: "إن املقصود هم 

ومساكنهم وذلك أهنم كانوا ينظرون إىل اخلشبة فيما ذكر يف منازهلم، ومما يستحسنونه أو 

العمود أو الباب ليخربوه أبيديهم وأبيدي املؤمنني، وذكر عن ابن عباس قال: جعل 

                                                           
 .8/72القرطيب، . 279
 .3سورة احلشر، آية: . 281
 .7/111الكاساين، . 281
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لمون كلما هدموا شيئًا من حصوهنم جعلوا ينقضون بيوهتم وخيربوهنا مث يبنون ما خيرب املس

 .283املسلمون، فذلك هالكهم"

وقال ابن كثري يف ذلك: "كان رسول  هلل _عليه الصالة والسالم_ يقاتلهم فإذا 

أو ظهر على درب أو دار هدم حيطاهنا ليتسع املكان للقتال، وكان اليهود إذا علوا مكااًن 

 .282غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدابرها مث حصوهنا ودبروها"

أن الرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم_ نصب املنجنيق على أهل الطائف،  .2

وذلك أثناء حصاره هلم بعد غزوة حنني، ومعلوم أن حصوهنم ال ختلوا من 

"  وقد روي عن ابن وهب عن إمساعيل بن عياش: 284النساء أو الصبيان،

مسعت أشياخنا يقولون: إن رسول  هلل _عليه الصالة والسالم_ رمى أهل 

رسول  هلل إن فيها النساء والصبيان، فقال  الطائف ابملنجنيق، فقيل له: اي

 .285رسول  هلل _عليه الصالة والسالم_ هم من آابئهم"

                                                           
 .38/21الطربي، . 283
 .4/222ابن كثري، . 282
 . 3/516، الرحيباين، 4/357، املاوردي، 5/197، ابن مهام، 7/114العيين، . 284
، وأخرجه مسلم،  2/1197أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، ابب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، . 285

 .13/377البيات من غري تعهد،  كتاب اجلهاد، ابب: جواز قتل النساء والصبيان يف
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رضي  هلل عنه أاب موسى األشعري أن ينصب اجملانيق على عمر بن اخلطاب  أمر .4

عمرو بن العاص رضي  هلل عنه املنجنيق على أهل نصب و  286لعة تسرت،أهل ق

 287وحصون اإلسكندرية.

 اثنياً: أدلة الفقهاء املانعني الستخدام األسلحة الفتاكة.

 الستخدام األسلحة الفتاكة ابألدلة التالية:_ن و املانعاستدل الفقهاء 

الاِذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا ِإنا َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللِا قوله سبحانه وتعاىل:  .1

 قيل أنه:"  الكرمية اآلية تفسري يف الطربي قال  .288اَّللاَ اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن...

 بقتال وأمرهم الشرك، أهل بقتال املسلمني أمر يف نزلت آية أول اآلية هذه أن

 هنياً  اآلية هذه يف أبن وقيل عنهم، كف عمن والكف املشركني من قاتلهم من

 اليوم، حكمه اثبت قتلهم عن النهي وقالوا والذراري، النساء قتل عن للمسلمني

 كتبت: قال الدمشقي صدقة عن أيب حدثنا قال وكيع بن سفيان حدثنا: وقال

 الاِذينَ  اَّللاِ  َسِبيلِ  يف  َوقَاتُِلوا: اآلية عن أسأله العزيز عبد بن عمر إىل

 لك ينصب مل ومن والذرية النساء يف ذلك أن إيل فكتب: قال ،يـَُقاتُِلوَنُكمْ 

 ابن عن علي عن معاوية حدثين قال داوود بن علي حدثين وقال منهم، احلرب

                                                           
 .4/1467، وانظر: الشيباين، 7/2أخرجه ابن أيب شيبه، كتاب السري، ابب: ما جاء يف تسرت، . 286
 .12/272أخرجه البيهقي، كتاب السري، ابب: قطع الشجر وحرق املنازل، . 287
 .191سورة البقرة، آية:. 288
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 ألقى من وال الكبري الشيخ وال النساء تقتلوا ال: اآلية من املقصود إن عباس

 .289"اعتديتم فقد هذا فعلتم فإن يده، وكف السلم إليكم

وقال اجلصاص يف تفسري اآلية :"كانت اآلية اثبتة احلكم ليس فيها نسخ وعلى 

قول الربيع بن أنس أن النيب _عليه الصالة والسالم_ واملسلمني كانوا مأمورين بعد نزول اآلية 

بقتال من قاتل دون من كف سواء كان ممن يتدين ابلقتال أو ال يتدين، وروي عن عمر بن 

يز يف قول  هلل تعاىل هذه اآلية أنه يف النساء والذرية ومن مل ينصب لك احلرب منهم،  عبد العز 

كأنه ذهب إىل أن املراد به من مل يكن من أهل القتال يف األغلب لضعفه وعجزه ألن ذلك 

 . 291حال النساء والذرية"

 " ال من وصااي النيب _عليه الصالة والسالم_ لقادة سراايه وبعوثه، وفيها قوله: .3

 . 291تقتلوا شيخاً كبرياً فانياً، وال امرأة وال تقطعوا شجراً إال ملأكله"

قول النيب _ عليه الصالة والسالم_ عندما سئل :" أنقتل أوالد املشركني فنهى  .2

عن قتلهم، فقالوا: أهنم أوالد مشركني، فقال _عليه الصالة والسالم_ أو ليس 

 .293خياركم أبوالد املشركني"

                                                           
 .3/191الطربي، . 289
 .1/231اجلصاص، . 291
، والبيهقي، كتاب السري، ابب: من ترك قتل من ال 3/44داود، كتاب اجلهاد، ابب: يف داء املشركني، أخرجه أبو . 291

 .9/91قتال فيه، 
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ألنه أمر هي الدالة على عدم جواز استهداف غري احملاربني،  والنصوص السابقة

وكما هو معلوم أن القذف ابملنجنيق والعرادات ال ميكن فيه التمييز بني احملاربني مكروه، 

 292وغريهم.

 اثلثاً: الرأي الراجح.

مي الكفار وقتلهم مبنية على مصلحة واقعة يف رتبة الضرورات، حيث إن ر هذا املسألة 

مسلمني وحفظ دينهم ودايرهم، للاملسلمني أو إصابتهم فيه نصر أسارى  يستتبع قتلمبا 

ونفوسهم وأمواهلم وأعراضهم، وهذه من الضرورات اليت اتفقت الشرائع على حفظها، 

وفيه أيضا تقدمي املصلحة العامة لإلسالم ولألمة على املصلحة اخلاصة، وهي حفظ دماء 

ر، وهذا يتفق مع قاعدة تقدمي أقوى املصلحتني عند املسلمني الذين ترتس هبم الكفا

تعارضهما، وارتكاب أدىن املفسدتني وأخفهما تفاداي ألشدمها، فكان رمي الكفار قصدا 

املسلمني متفقا مع مقاصد الشريعة، لكن ملا تعارضت  منقتل مترتسهم  مبا يستتبع

الكفار حني احلرب، بني املسلمني املقيمني مصلحة حفظ دماء أسرى املسلمني أو 

 .ومصلحة اجلهاد وما يرتتب عليه من منافع، وما يرتتب على تركه من مضار

                                                                                                                                                    
، احلاكم، على شرط 1/241، وابن حبان، كتاب اإلميان، ابب: الفطرة، 4/613أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، . 293

 .3/132الصحيحني، 
، الكايف، ة، ابن قدام3/319، الشريازي، 4/357، الشافعي، األم، 65األوزاعي، صاألنصاري، الرد على سري . 292
4/371. 
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مما سبق ذكره من أدلة الفريقني، نرى أن الرأي األول املتمثل يف جواز استخدام  

األسلحة الفتاكة ضد العدو واليت تتعدى آاثرها التدمريية إىل غري املقاتلني ومن حيرم 

استهدافهم ابلعمليات القتالية، أو يكون فيها هدم لبنيان العدو وختريب لعمرانه، هو الرأي 

منع استهداف العدو ابألسلحة اليت حتقق النصر بسرعة وكفاءة جملرد ن أهو الراجح، والسبب 

، ألن هذا ال خيلو أو مقبوالً  ليس مستحسناالعدو أو أسرى مسلمني أطفال وجود نساء و 

واختاذهم دروعًا بشرية إذا علم أبن املسلمني سوف ميتنعون عن ضربه إذا ترتس هبم،  ،منه

لسالح الذي قد حيقق هلم النصر بسرعة وأبقل كلفة وذلك فيه حرمان املسلمني من ا

 عسكرية، وحيقن دماء املسلمني كما حيقن دماء األعداء أيضاً. 

 هي كالتايل: و  294_ ويشرتط عدة شروط للعمل هبذا الرأي،

 أن يكون قتل النساء والصبيان قد جاء تبعاً ومل يرادوا ابلقتل. .1

يكون ضربه هبا من قبيل أن يستخدم العدو هذه األسلحة ضد املسلمني ف .3

املعاملة ابملثل، إذ ال ميكن تكبيل أيدي املسلمني فيمنعون من استخدام 

األسلحة املكافئة ألسلحة العدو، واليت حتقق النصر بسرعة وأبقل كلفة من 

 الناحية العسكرية.

                                                           
الصالحني، عبد اجمليد حممود، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، جملة الشريعة والقانون، العدد . 294
 .124_ 122م، ص3115، مايو 32
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أن جيتهد املسلمون إذا اضطروا الستخدام هذه األسلحة يف التصويب  .2

إىل أقصى درجة ممكنة اخلسائر واإلصاابت بني  والتسديد حبيث يقللون

 املدنيني، أو بني من ليس من شأهنم القتال.

جواز استخدام األسلحة النووية ضد العدو  مبشروعية إذاً نلخص مما سبق إىل القول

عماًل مببدأ املعاملة ابملثل، و عدم إمكانية دفع االعتداء إال ابلسالح النووي، ويشرتط لذلك 

لذلك، وجتنب رمي من ليس أهاًل للقتال كاألطفال والنساء  حربية هناك ضرورةأن تكون 

 والشيوخ.

 :تتمثل يف يف خصوصية السالح النووي املناطحتقيق إذا 

تطرق الفقهاء ملسألة جواز الضرب ابملنجنيق، وجواز االستخدام املفرط للسالح 

 النووي، لسالحلى او ميكننا أن ننزل هذا املسألة ع إذا كان فيه مصلحة كربى،

، وبعد الرجوع إىل كل احللول امتالكه واستخدامه يف حدود ضيقة وإمكانية

 .السلمية والدبلوماسية

استخدام املنجنيق لإلحراق اجلزئي للمصلحة، حىت ولو  جوازإن  :دليل القياسو 

جاز استخدام السالح النووي  ، إذاً الكفار ابألطفال والنساء على الصحيح ترتس

 _يف حدوده الضيقة وذلك يف اآليت:

 جيوز للمسلمني استخدامه لقاعدة املعاملة ابملثل.فإنه إذا استخدمه العدو  .1
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سالح فتاك لدك  إىلالعدو يف حصون وهناجر صعبة، وحتتاج ترتس إذا  .3

 .استخدامه السالح النووي جاز إالوليس هناك  حصوهنم،

 رأي الفقهاء املسلمني املعاصرين يف استخدام األسلحة النووية.املطلب الثاين: 

جواز إنتاج وامتالك الدولة اإلسالمية  مشروعية و اتفق فقهاء اإلسالم املعاصرين على

واستقرار من ألألسلحة النووية، اليت متكن من االنتصار على العدو، فضاًل عن ضمان محاية 

ابملدافع والصواريخ احلاملة للقنابل والرؤوس النووية تقوم الرمي ن إالدولة اإلسالمية، حيث 

 أما من حيث االستخدام فهناك اختالف، وهو كالتايل:_  295هذا العصر مقام املنجنيق،

أبو احلسن " رئيس جلنة  يعل: وقال به فقهاء اإلسالم املعاصرين مثل الشيخ الرأي األول

مد بن اجلعوان، يوسف القرضاوي وغريهم الفتوى ابألزهر"، أمحد انر، حممد خري هيكل، حم

إىل وجوب استعمال الدول اإلسالمية األسلحة النووية والقدرات اإلسرتاتيجية، حيث ذهبوا 

ولكن ذلك وفق ضوابط وقيود جيب التقيد هبا من قبل ويل األمر أو احلاكم، وهو الرأي الذي 

ابملدافع ان ؤ أعدامن اجلهل والغباوة أن نقبل أن يقاتلنا  نذهب إليه َنن أيضاً، بسبب أنه

واألسلحة النووية، وأن َنتمل قتاهلم وال نقاتلهم هبا، رمحة هبم، مع أن  هلل_سبحانه وتعاىل_ 

                                                           
تع على زاد املستقنع، حتقيق:عمر بن سليمان، دار ابن اجلوزي للنشر، حممد بن صاحل، الشرح املم. ابن العثيمني، 295

، 1بريوت:مؤسسة الرسالة للنشر، ط، وانظر الزحيلي، وهبه، العالقات الدولية يف اإلسالم،8/299 م،3113، 1ط
 .47صم،1981
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ا أن جيزى على السيئة مثلها، عماًل ابلعدل، إذًا من ابب أوىل نأابح لنا يف التعامل فيما بين

 ساءة. بنفس اإلنا ئأعداأن نرد على 

كما أكدت جلنة الفتوى ابألزهر الشريف "وجوب" إنتاج الدول اإلسالمية 

لألسلحة النووية، وغريها من األسلحة املتطورة، هبدف دفاع تلك الدول عن نفسها، وخاصًة 

يف وجود هذه األسلحة بني أعدائها، وأوضح الشيخ "عالء الشناويهي"، عضو جلنة الفتوى 

إن اإلسالم عندما أمر ابلتطور واالستعداد والتسلح بكل أساليب ابألزهر، ذلك بقوله: " 

القوة والطاقة مل يكن هدفه أن تصبح األمة اإلسالمية أمة مفسدة يف األرض، وإمنا كان هدفه 

أن يشعر اجلميع أبن األمة اإلسالمية لديها من القوة واملنعة ما جيعلها قادرة على صد أي 

 296عدوان يوجه إليها".

أبو احلسن" رئيس جلنة الفتوى ابألزهر، بقوله:" إن  يعلى ذلك الشيخ "وأضاف عل

الفقهاء أمجعوا أيضًا على أنه إذا ترك املسلمون اقتناء مثل هذه األسلحة _النووية_  فإهنم 

آمثون شرعاً، وعليه فإن اإلعداد لألعداء واختاذ كافة الوسائل املمكنة للدفاع عن النفس 

تركها شرعاً، ومن مث فإن سعي الدول اإلسالمية المتالكها كافة فريضة واجبة، وال جيوز 

 297األسلحة اإلسرتاتيجية املتطورة نووية أو غريها واجب شرعي".

                                                           
 م.32/13/3113 بتاريخ .فتوى إنتاج وامتالك األسلحة النووية "واجب"، األزهر الشريف:القاهرة،296
 . نفس املرجع السابق.297
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ويرى الشيخ "يوسف القرضاوي" أن اإلسالم يوجب على الدول اإلسالمية أن 

جب على الدول متتلك األسلحة النووية الرادعة، مادام غريها ميلكها، وميكن أن يهدد هبا، فوا

 298اإلسالمية من اإلعداد العسكري الالزم لتحقيق النصر على األعداء".

و لقد اشرتط الستخدام األسلحة النووية أن يقوم ويل األمر أو احلاكم يف الدولة 

بغرض منع حدوث الفنت 299اإلسالمية ابختاذ هذا القرار ابعتباره اجلهة املشروعة يف الدولة،

ن واستقرار اجملتمع الدويل، إذا ما استخدمتها جهات أو أطراف غري والصراعات مما يهدد أم

شرعية يف الدولة، وقرار احلاكم يف هذه احلالة منوط بضوابط وشروط تقيدها حالة املصلحة 

التعجل والتهور، وأن يكون استخدام هذه األسلحة  نإذ ينبغي له أن يبتعد ع 411والضرورة،

مية، ويتم اللجوء إليه بعد استنفاد كل اخليارات السلمية ضمن اخليارات املتاحة للدول اإلسال

 .الدولية والدبلوماسية، ابلتايل يلجأ إليه كخيار أخري حلل األزمة

ٍة  :قال الشيخ السعدي عند تفسري هذه اآلية َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوا

ُ  َوِمْن ِراَبِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوا  اَّللِا َوَعُدواُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم ال تـَْعَلُمونـَُهُم اَّللا

أي  .411يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللِا يـَُوفا ِإلَْيُكْم َوَأنـُْتْم ال ُتْظَلُمونَ 

                                                           
.انظر: فتوى علماء أهل السنة املعاصرين، ورئيس اإلحتاد العاملي لعلماء املسلمني، ورئيس املركز األورويب للبحوث 298

 www.qaradawi.net واإلفتاء، القرضاوي على املوقع
 ،4/139م، 1997، 1اج، بريوت:دار املعرفة، ط. انظر: الشربيين،اخلطيب حممد، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنه299

 .4/314البيجريمي، إبراهيم بن عمر، حاشية البيجريمي على شرح ابن القاسم، داير بكر:املكتبة اإلسالمية للنشر، 
 .131م، ص1982، 1السيوطي،جالل الدين عبد الرمحن، األشباه والنظائر، بريوت:دار الكتب العلمية، ط.411
 .61آية رقم: سورة األنفال، . 411
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ةٍ َما { ألعدائكم الكفار الساعني يف هالككم وإبطال دينكم. }َوأَِعدُّوا} { اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوا

ذلك مما يعني على  األسلحة وَنوأي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع 

قتاهلم، فدخل يف ذلك أنواع الصناعات اليت تعمل فيها أصناف األسلحة واآلالت من 

رية، واحلصون والقالع املدافع والرشاشات، والبنادق، والطيارات اجلوية، واملراكب الربية والبح

واخلنادق، وآالت الدفاع، والرْأي: والسياسة اليت هبا يتقدم املسلمون ويندفع عنهم به شر 

 413أعدائهم، وتـََعلُّم الرَّْمِي، والشجاعة والتدبري.

وهلذا قال النيب صلى  هلل عليه وسلم: }أال إن القوة الرَّْمُي{ ومن ذلك: االستعداد 

َوِمْن ِراَبِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوا اَّللِا ا عند القتال، وهلذا قال تعاىل: ابملراكب احملتاج إليه

وهذه العلة موجودة فيها يف ذلك الزمان، وهي إرهاب األعداء، واحلكم يدور مع  َوَعُدواُكمْ 

 علته.

فإذا كان شيء موجود أكثر إرهااب منها، كالسيارات الربية واهلوائية، املعدة للقتال 

اليت تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا ابالستعداد هبا، والسعي لتحصيلها، حىت إهنا إذا 

 مل توجد إال بتعلُّم الصناعة، وجب ذلك، ألن ما ال يتم الواجب إال به، فهو واجب وقوله:

 ُوَن بِِه َعُدوا اَّللِا َوَعُدواُكمْ تـُْرِهب  }.ممن تعلمون أهنم أعداؤكم{ َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم ال

)  اَّللاُ يـَْعَلُمُهمْ }ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي خياطبهم  هلل به{  تـَْعَلُمونـَُهمُ 

                                                           
قق: عبد الرمحن بن معال حت، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن انصر بن عبد  هللالسعدي،. 413

 (.1/234، )م3111-هـ 1431 ، 1، طنشر مؤسسة الرسالة ،اللوحية
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فقات املالية يف جهاد فلذلك أمرهم ابالستعداد هلم، ومن أعظم ما يعني على قتاهلم بذلك الن

 412.(الكفار

وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف "الشرح املمتع":" لو جاز للناس أن يغزوا 

بدون إذن اإلمام ألصبحت املسألة فوضى! كل من شاء ركب فرسه وغزا"، وأضاف "وألنه 

لو مكن الناس من ذلك حلصلت مفاسد عظيمة، قد تتجهز طائفة من الناس على أهنم 

لى اإلمام!! أو يريدون البغي على طائفة من الناس، يريدون العدو، وهم يريدون اخلروج ع

 414ال جيوز الغزو إال إبذن اإلمام".أيضا فلهذه األمور الثالثة _ولغريها_ 

واتفق فقهاء اإلسالم على أن تصرفات اإلمام أو احلاكم منوطة ابملصلحة، أي أن 

من املصلحة إىل مجيع تصرفات احلكام واملسئولني مرتبطة بتحقيق مصاحل الناس، فإن خرجت 

املفسدة كانت ابطلة، وتعرض أصحاهبا إىل املسؤولية يف الدنيا واآلخرة، ووضع الفقهاء 

  415«.التصرف على الرعية منوط ابملصلحة»القاعدة الفقهية املشهورة: 

ذهب إىل القول حيث ة، عبه إمساعيل إبراهيم أبو شري واقال نومن الفقهاء الذي الرأي الثاين:

تخدام هذه األسلحة، ألن اإلسالم دين رمحة وإحسان، وذكر ذلك يف كتابه " بعدم جواز اس

 نظرية احلرب يف اإلسالم، واستدل على رأيه ابألدلة التالية :_

                                                           
 نفس املرجع السابق.. 412

 (.36_8/35. ابن العثيمني، شرح املمتع، مرجع سابق، )414
 .426،صةمن جملة األحكام العدلي( 78) املادة،القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والشافعيانظر: .412
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عموم اآلية يشمل  ،416َوَأْحِسُنوا ِإنا اَّللاَ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ قوله سبحانه وتعاىل:  .1

 طريقة القتل يف جهاد الكفار والقتل هبذه األسلحة ليس من اإلحسان يف شيء.

قول الرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم:" إن  هلل كتب اإلحسان على كل شيء،  .3

، والقتلة بكسر القاف معناها صفة القتل، والقتل 417فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة "

 حسان.هبذه األسلحة ليس من اإل

، والقتل هبذه األسلحة فيه 418هني الرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم عن املثلة .2

 متثيل مبن يقتل هبا.

، واستعمال 419هني الرسول الكرمي _ عليه الصالة والسالم عن قتل النساء والصبيان .4

 هذه األسلحة فيه ذريعة لقتلهم.  

بعثنا رسول  هلل _عليه الصالة قال: حيث ما رواه أبو هريرة _ رضي  هلل عنه_   .5

والسالم_ يف بعث، وقال: " إن وجدمت فالانً وفالانً فأحرقومها ابلنار، مث قال رسول 

 هلل _عليه الصالة والسالم_ حني أردان اخلروج: إين أمرتكم أن حترقوا فالاًن وفالانً، 

 . 411وإن النار ال يعذب هبا إال  هلل، فإن وجدمتومها فاقتلومها"

                                                           
 .195سورة البقرة، آية: . 411
 .(1955. أخرجه مسلم، الصحيح، كتاب الصيد والذابئح، ابب: األمر إبحسان الذبح والقتل، ح )412

 (.1721على البعوث، ح ) كتاب اجلهاد، ابب: أتمري األمراء  الصحيح،أخرجه مسلم،  .418
، كتاب اجلهاد، (، ومسلم2115نساء يف احلرب، ح )، كتاب اجلهاد، ابب قتل اليف صحيحه أخرجه البخاري، . 419

 (.1744ابب: حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب، ح ) 
 (.2116أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب اجلهاد، ابب: ال يعذب بعذاب  هلل، ح ) .411
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، ووجه ذلك أن تصنيع مثل هذه 411املفاسد أوىل من جلب املصاحل إن درء .6

 األسلحة فيه مفاسد ظاهرة على البيئة واإلنسان.

 املطلب الثالث : رأي الباحثة.

 القواعد اآلتية:املتمثلة يف  من خالل األدلة السابقة ومقاصد الشريعة،

 حث عن أسباب لقوته.، وعزة املسلم، والب" الردع االسرتاتيجي"قاعدة إرهاب العدو_ 

امتلكوا السالح  كفروأهل احلق، وإذا كان أهل ال كفرتفعيل سنة املدافعة بني أهل ال_ 

 أوىل امتالكه من قبل أهل اخلري.ب ابفمن  ،املمنوع

 ."حق الدفاع الشرعي اخلاص" قواعد املعاملة ابملثل، ودفع الصائل_ 

واز استخدام املسلمني يرى جبالذي  األول،من خالل ما سبق ترجح الباحثة األخذ ابلرأي 
 األسلحة النووية ضد املعتدين، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب هي:_ 

ام العدو ابستخدامها يمن العدل استخدام األسلحة النووية ضد العدو يف حالة قإن  .1

يف استخدامها ضد املسلمني، عماًل مببدأ املعاملة ابملثل وهو حق شرعي  فكرواأو 

 وقانوين.

هي  القدميةهذه األسلحة، وبقيت األسلحة التقليدية  ونإذا مل يصنع املسلم .3

املستخدمة يف مواجهة العدو، عندها لن يتمكن املسلمون من التغلب على العدو 

 بذلك.يناد ر عليه، وهذا فيه ضعف وهوان لألمة اإلسالمية، واإلسالم مل اصتنواال

                                                           
 .1/126السالم، العز، القواعد الكربى، عبد . 411
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إن استخدام القدرات والطاقة النووية ليس شرًا حمضاً، فيمكن استخدامها يف شىت  .2

جماالت احلياة السلمية: كالصحة، والزراعة، وتوليد الطاقة والكهرابء، وأيضًا حماربة 

يتم حتصيلها فإنه إذا كانت املصاحل أعظم من املفاسد، فاألمراض واألوبئة، 

 .وعهو أمر واجب ومشر  واالستفادة منها

إنتاج املسلمني لألسلحة النووية وامتالكها حيقق الردع اإلسرتاتيجي النووي، حيث متتنع 

تلك األسلحة، لأي دولة من استخدام األسلحة النووية عند امتالك الدولة املعادية 

ضرورة ، لذا ترى الباحثة ناالدوليث التوازن الدويل، ويتحقق األمن والسلم دوابلتايل حي

 دورهلاألسلحة النووية واستخدامها يف حالة الضرورة احلربية واملصلحة، إنتاج وجواز 

 النصر والتفوق لألمة اإلسالمية. ق يقاحملوري يف حت

 

 

 

 .الضوابط الشرعية اإلسالمية يف استخدام األسلحة النووية: املبحث الرابع
على األشخاص واألفعال حبفظ  هاوحاكميتصالحية الشريعة لعموم الزمان واملكان، 

لشرعه، جعلت عموم النوازل واألحداث ال خترج عن أحكام الشرع، وقد متيز هذا تعاىل  هلل 

 جبملة من اخلصائص أمهها:عن غريه من العصور العصر 
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التطور املتزايد واملتسارع بفعل التطور اإللكرتوين والتكنولوجي، وهذا التطور يقتضي _ 

قوة التنافس بني الشعوب واألمم، وتزاوج احلضارات، ، إىل جانب ارعةحوادث متزايدة ومتس

 يف زمن الرتف الصناعي.ممكنة مما جعل الشعوب تتجه ألي قوة 

عدة مبادئ شرعية وقواعد الباحثة ابلرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية، وجدت و 

قواعد وأحكام اإلسالم يف فقهية إسالمية تقتضي مواكبة تطور احلياة الدولية، مما يثبت مرونة 

صعبة نتيجة تزايد عدد  أوقااتنعيش حاليًا ننا إمعاجلة القضااي واملشاكل املعاصرة، حيث 

الدول املسلحة نوواًي ابلفعل، أو الطاحمة إىل التسلح النووي، ووصلنا إىل مرحلة تدعو فيها 

سالمية لتعزيز القدرة من أي وقت مضى إىل تكاثف اجلهود الدولية الغربية واإلأكثر احلاجة 

 على مواجهة التحدايت اليت تتعرض هلا دول اجملتمع الدويل يف الوقت املعاصر.

وحيث كانت األسلحة املستخدمة قدميًا يف اإلسالم أسلحة تقليدية وحمدودة من 

السهم ها بعد استخدامها، ومنها حيث قدرهتا على القتل والتدمري، ومن حيث امتداد أتثري 

ونتيجة لتطور السالح على مر السنني ظهرت أنواع متطورة وذات تقنية عالية واملنجنيق، 

والداببة والسفن احلربية، ووصلت يف العقود  واريخفع والصاحلت حمل األسلحة التقليدية كاملد

 األخرية إىل أخطر ما ميكن تصوره من األسلحة املتطورة.

اإلسالم يعامل الشعوب مجيعًا ابلرمحة والعدل، وحييط اإلنسانية بسياج من ن أكما 

أتباعه وال يقسو اجلهاد على  يفرضال أ علىالدين والرفق، ويف حالة احلرب حرص اإلسالم 

جنوده إال مبقدار الضرورة احلربية، وال يستخدم آالت احلرب الفتاكة اليت تدمر كل على 
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بيل املعاملة ابملثل، أو اقتضت الضرورة احلربية واملصلحة شيء إال أن يكون ذلك على س

 ذلك، وهذا ما سيتم بيانه  يف اآليت.

 املطلب األول : مبدأ الردع النووي واألخذ ابلقوة اإلسرتاتيجية.  

وقواعدها العامة، ومقاصدها الراعية، وهذا  اإلسالمية نصوص الشريعة إىليستند هذا املبدأ 

 املبدأ ينطلق من مجلة من القواعد أمهها:

قانون احلدود والعقوابت فإهنا ليست مقصودة لذاهتا ولكنها مقصودة لغريها، قال 

َأْي: يف إثباته حياٌة وذلك ): يف الوجيزقال الواحدي ، و 413َحَياةن  اْلِقَصاصِ  يف  َوَلُكمْ تعاىل 

أنَّ القاتل إذا قُتل ارتدع عن القتل كلُّ َمْن يهمُّ ابلقتل فكان القصاص سبباً حلياة الذي يـَُهمُّ 

 لعلكم تتقوناي ذوي العقول  اي أويل األلبابقُتل بقتله وحلياة اهلامِّ أيضاً ألنه إْن قَتَل 

 412.خمافة القصاص إراقة الدِّماء

مل تشرع لذاهتا، فكذلك امتالك السالح النووي  اتهذه احلدود والتعزير فكما أن 

 .ليس مقصودا لذاته، وإمنا القصد منه منع الطامعني من االعتداء على املقدسات اإلسالمية

يعد هذا املبدأ من أهم املبادئ احلربية يف الشريعة اإلسالمية، اليت ظهرت منذ أربعة عشر و 

اإلسرتاتيجية العسكرية اإلسالمية، ويقصد ابلردع منع الدولة املعادية من  قرانً، وأسست عليها

                                                           
 .179. سورة البقرة، آية: 413
، صفوان عدانن داوودي :حتقيق،  بن أمحد بن حممد بن علي  النيسابوري، الشافعي أبو احلسن علي الواحدي،. 412

 ..هـ 1415، 1ار القلم، طددمشق: 
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اختاذ قرار ابستخدام أسلحتها، أو منعها من العمل أو الرد إزاء عمل معني، وذلك ابختاذ 

 414إجراءات وتدابري كفيلة بتحقيق الردع.

ة يف اآلية وابلرجوع إىل آايت القرآن الكرمي اجند أن نظرية الردع اإلسرتاتيجي حاضر 

من سورة األنفال، ويشكل الردع اإلسرتاتيجي اهلدف الرئيسي لإلعداد  (61القرآنية رقم )

ٍة َوِمْن ِراَبِط اخْلَْيِل وجل: للقوة يف اإلسالم، لقوله عز َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوا

ِمْن ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم اَّللاُ يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن  تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوا اَّللِا َوَعُدواُكْم َوآَخرِينَ 

ُتْم اَل ُتْظَلُمونَ  لقد أمر  هلل سبحانه وتعاىل  .415َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللِا يـَُوفا ِإلَْيُكْم َوَأنـْ

ن عاقبة املسلمني كافة إبعداد القوة واملرابطة على النحو الذي يرهب األعداء وخييفهم م

الردع اإلسالمية، ويقول سرتاتيجة إعدواهنم واعتدائهم على األمة اإلسالمية، ويعد هذا أساس 

يف اآلية الكرمية السابقة :_ " وذلك أن الكفار إذا علموا أن  416صاحب تفسري املنار

املسلمني متأهبون للجهاد، ومستعدون له، ومستكملون جلميع أنواع األسلحة واآلالت، 

خافوهم، وذلك اخلوف يفيد أمورًا كثرية، أوهلا: أهنم ال يقصدون دار اإلسالم، واثنيها: أنه 

د أنفسهم جزية، واثلثها: أنه رمبا صار ذلك داعياً هلم إىل إذا اشتد خوفهم فرمبا التزموا من عن

 اإلميان، ورابعها: أهنم ال يعينون سائر الكفار....". 

                                                           
 .91العظام، صمجال اخللفات، وهباء الدين سعد، العسكرية اإلسالمية وقادهتا .414
 ..61، آية رقم: األنفالسورة  .415
 .11/59تفسري املنار حملمد رشيد رضا، .416
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فاإلرهاب املقصود به يف اآلية الكرمية السابقة هو ما حيقق الردع  ،ابلتايلو 

داً أقوى وسائل الردع املؤدبة هي امتالك القوة، فأنت ال تعلن هتدين إاإلسالمي، حيث 

 ألحد لكن امتالك القوة والسالح يوصل رسالة الردع دون أن تنطق بكلمة هتديد واحدة.

مبدأ آخر وهو مبدأ حشد القوة، والقوة هنا  نعأضف إىل ذلك حتدث اآلية الكرمية السابقة 

قوة ممكنة سواًء أكانت مادية أو معنوية، بقصد كرب أجاءت نكرة، واملقصود بذلك مجع 

والتمكن من هزميتهم واالنتصار عليهم، حيث تناسب قوة املسلمني املوقف  مواجهة األعداء

 417ويف الزمان واملكان املناسبني.

العدة وهي وسائل اجلهاد، ويتم ذلك شمل يواإلعداد للقوة يف اآلية الكرمية السابقة 

 إبعداد السالح مبختلف أنواعه، والركائب، والطعام والشراب واملالبس واخليام، والدواء

حيتاجه اجملاهدون من العدد، ويقصد إبعداد اجملاهدين دينيًا وذلك ما والعالج، وكل 

بتعليمهم عقائد اجلهاد وأحكامه الشرعية، وإعدادهم عمليًا وذلك بتعليمهم علوم وفنون 

لذلك و  418احلرب وقواعدها، وإعدادهم عسكراًي وذلك بتدريبهم وأتهيلهم حربيًا وعسكرايً.

ان  هلل عليهم_ ابإلعداد للقوة وحشدها، فأبو بكر الصديق_رضي  هلل اهتم الصحابة _رضو 

عنه_ حني أراد حماربة املرتدين ومانعي الزكاة، حشد هلم أحد عشر لواًء، وعندما شعر أبن 

                                                           
 .327ألمحد املؤمين، ص اإلسالم،التعبئة اجلهادية يف . 417
 367ص ،أصول احلرب كما يعرضها القرآن الكرمي، مجال اهلويب واألغا.418
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بن الوليد من العراق خالد قوة املسلمني يف الريموك ال تتناسب مع قوة الروم سري هلم 

 419جبيشه.

ال القرآن الكرمي لوسائل الردع العملية والتنفيذية، بل اجند أن وهذا املعىن ال يعين إمه

ِإماا تـَثْـَقَفنـاُهْم يف اْْلَْرِب َفَشرِ ْد ِِبِْم َمْن ف :_القرآن الكرمي قد حث عليها فقال تعاىل  ََ

فقد تضمنت اآلية الكرمية السابقة شرطًا وجوابه، واملعىن من  .431َخْلَفُهْم َلَعلاُهْم يَذاكاُرونَ 

، فأنذروا هبم خراآلذلك إن أسرمت األعداء، أو إن وجدمت األعداء يف حالة احلرب على القول 

إذًا هذه هي إسرتاتيجية الردع العسكرية  431من خلفهم، ابلتنكيل هبم، وقتلهم ليتفرقوا.

عن اإلسرتاتيجيات األخرى املعاصرة، أهنا إذا متلكت  قرانً، وما مييزها 14اإلسالمية منذ 

القوة املتفوقة على خصومها، حىت يصبح ميزان القوة متفوقاً، فإن ذلك لن يغريها ابستخدام 

داموا ممتنعني عن العدوان عليها، أي أن األمة اإلسالمية ال تتعدى  تلك القوة ضدهم ما

_عليه الصالة والسالم_ هذه اإلسرتاتيجية  رميحدود الردع. مما يؤكد ذلك تطبيق الرسول الك

( غزوة، تسعة عشر 38يف معاركه وغزواته اليت قادها _عليه الصالة والسالم_ وعددها )

                                                           
 .31الراشدين، صحممد السيد الوكيل، جولة اترخيية يف حياة اخللفاء .419

 .57 ، آية رقم:سورة األنفال. 431
 .11/46، وتفسري املنار حملمد رشيد رضا 4/291اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، . 431
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منها حققت أهدافها بدون قتال بسبب فرار األعداء أمام قوة املسلمني، ومل ينشب قتال إال 

 433.(.)غزوة بدر، أحد، اخلندق،...... يف تسع غزوات فقط، منها

ويستند مبدأ الردع النووي على قاعدة فقهية مهمة هي " الوسائل هلا أحكام 

 :املقاصد"، فعندما أمر اإلسالم أتباعه إبعداد القوة الالزمة ملواجهة أعدائهم، لقوله تعاىل

 ٍَة َوِمْن ِراَبِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه ع ُدوا اَّللِا َوَعُدواُكْم َوآَخرِيَن َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوا

ُتْم ِمْن ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم اَّللاُ يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللِا يـَُوفا ِإلَْيُكْم وَ  َأنـْ

ان، ويقول الشيخ السعدي يف اآلية:" هذه العلة موجودة فيها يف ذلك الزم ،432اَل ُتْظَلُمونَ 

وهي إرهاب األعداء، واحلكم يدور مع علته، فإذا كان موجوداً شيء أكرب إرهاابً منها كان 

مل توجد إال بتعلم الصناعة وجب إذا مأمورًا ابالستعداد هبا، والسعي لتحصيلها، حىت إهنا 

، فالقاعدة الفقهية " ما ال يتم الواجب 434ذلك، ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"

إال به فهو واجب" من أهم القواعد الفقهية اليت استند عليها فقهاء اإلسالم املعاصرين يف 

اإلعداد للجهاد ورد ن إوجوب إنتاج وامتالك الدول اإلسالمية لألسلحة النووية، حيث 

ن ال يتحققان إال العدوان واجب، وحفظ اإلسالم من أعداءه واجب، وهذان الواجبا

 ابمتالك األسلحة اإلسرتاتيجية النووية يف الوقت احلاضر.

                                                           
 ، دار املعارف للنشر، 598حممد مجال الدين حمفوظ، العسكرية يف اإلسالم، سلسلة اقرأ، عدد. 433

 .61: رقم سورة األنفال، آية. 432
حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ، يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي الرمحنالرمحن بن انصر،  السعدي، عبد. 434

 .637، 636صم، 3113، دمشق: مؤسسة الرسالة للنشر
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للقاعدة الفقهية الكلية " الوسائل هلا أحكام  اوتعد القاعدة الفقهية السابقة فرع

املقاصد"، اليت تنص على " فإذا كان مأموراً مبا ال يتم إال به، فما ال يتم الواجب إال به فهو 

وملا كان القصد من هذه الوسيلة هو  435ملسنون إال به فهو مسنون"،واجب، وما ال يتم ا

حتقيق القوة واألمن للدول اإلسالمية، فإن حكمها حكم هذا املقصد الشرعي املطلوب،  

" جبواز استخدام كل الوسائل اليت حتقق كسر شوكة العدو والنيل منه  وذهب الشيباين للقول:

فروق عن معىن ذلك :" القاعدة أن الوسائل تتبع وقال القرايف يف ال 436والظهور عليه"،

املقاصد يف أحكامها، فوسيلة احملرم حمرم، ووسيلة الواجب واجبة، وكذلك بقية 

ويف هذه احلالة تعد األسلحة النووية وسيلة لتحقيق السلم واألمن الدوليني،  437األحكام"،

المية السعي إلنتاجها من خالل حتقيق الردع النووي بني دول العامل، وعلى الدول اإلس

 .وامتالكها

الردع عرف كمبدأ سياسي حديث يف القانون الدويل، وارتبط بظاهرة انتشار  

األسلحة النووية، حيث تعتمده الدول يف سياستها الدفاعية اإلسرتاتيجية، ومت تعريفه يف  

ة معناه ( أبنه:" مصطلح شائع يف عامل السياس81كتاب اإلسرتاتيجية العسكرية املعاصرة )ص

                                                           
 .1/74م، 3111، حتقيق: نزيه كمال، عثمان مجعة، دمشق: دار القلم، القواعد الكربىعبد السالم، العز، . 435
م، 1957حتقيق: صالح الدين املنجد، القاهرة: مطبعة مصر للنشر،  ،السري الكبري احلسن، لشيباين، حممد بنا. 436
 .4/1467ج

م، 3112حتقيق: عمر حسن القيام،دار السالم للنشر،  الفروق، الصنهاجي،شهاب الدين أيب العباس  القرايف،. 437
دمشق: مؤسسة د  هلل بن عبد احملسن، شرح خمتصر الروضة، حتقيق:عبسليمان بن عبد القوى،  الطويف،و ، 113_2/111

 . 2/89، م1987الرسالة للنشر، 
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إذًا فاألسلحة النووية تردع  438منع اخلصم من أن يقوم مبا ال يرغب الرادع أن يقوم به".

اليت متتلكها عند استخدامها على نطاق واسع، بينما تستخدم القوة العسكرية التقليدية 

خيار لرعاية مصاحلها، ومن هنا نتوقع أن انتشار األسلحة النووية ابلنسبة للدول اليت لديها 

استخدام القوة العسكرية التقليدية ال خيدم مصاحلها، وقد ختسر الكثري عند احلصول على 

  األسلحة النووية.

فضاًل عن أنه جمموعة تدابري تعدها أو تتخذها دولة واحدة أو أكثر ختوض صراعاً 

ا سياسيًا من أجل خالف بينهما، بغية عدم تشجيع األعمال العدائية، اليت ميكن أن تشنه

دولة أو جمموعة دول معادية، وذلك عن طريق بث الذعر يف الطرف اآلخر، هبدف ثنيه عن 

وهذا املعىن واضح ومطابق للمقصد الشرعي اإلسالمي،  439على أي عمل عدائي،قدام اإل

الذي سبق القانون الدويل يف الكثري من أحكامه ومبادئه، السيما مبدأ السلم الدويل والعدالة 

لذا حرص  421م،1948 ذكرت متأخرة يف إعالن حقوق اإلنسان سنة اإلنسانية، اليت

اإلسالم على حتقيق املبادئ العظيمة اليت أنيطت ابلقوة يف شريعة اخلالق، حيث حض على 

                                                           
 أقيمت يف الرابط: مطبوعات أكادميية اململكة املغربية،النووية عامل ردع؟ سلسلة دورات،هل يشكل انتشار األسلحة. 438

 .54_52م، ص1999مايو 
 م،1982، 3األردن: مكتبة املنار للنشر، ط العظام،العسكرية اإلسالمية وقادهتا هباء الدين، سعد، و مجال، اخللفات،. 439
، و انظر: عساف، سوسن، إسرتاتيجية الردع "العقيدة العسكرية األمريكية اجلديدة واالستقرار الدويل"، 91ص

 م.3118، 1بريوت،الشبكة العربية لألحباث،ط
اخللفيات القانونية والثقافية من أَناء م، هو عبارة عن إعالن مت صياغته من ممثلون خمتلف 1948حقوق اإلنسان سنة . 421

(، و ينص 317م، مبوجب قرار )11/13/1948العامل، واعتمدته اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يف ابريس بتاريخ 
 على جممل احلقوق األساسية.
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الستعداد للمواجهة، لكن من غري اعتداء وال عدوان ألن ااإلعداد للقوة بكل ما يستطاع و 

دادها تبلغ غاية االستطاعة حىت يكون منها  هلل ال حيب املعتدين، فالقوة املطلوب إع

 61التخويف والزجر والردع ألعداء  هلل واملسلمني، يقول ابن جرير الطربي يف تفسريه لآلية 

 421من سورة األنفال " ما أطقتم أن تعدوه هلم من اآلالت اليت تكون قوة لكم".

وقد  423التعازير،والردع اإلسرتاتيجي يف اإلسالم هو مبدأ شرعي يظهر يف احلدود و 

متيز عن االسرتاتيجيات األخرى املعاصرة بعدة خصائص تنبع من شرائع اإلسالم و تسري 

إسرتاتيجية الردع املعاصرة مرتبطة ارتباطا وثيقًا ابلتوازن بني القوى  إن حسب مبادئه، حيث

النووية يف اجملتمع الدويل، واحتمال نشوب احلرب يكون بعيداً، إال إذا اختل هذا التوازن، أما 

يف الدولة اإلسالمية فأمرها خيتلف متاماً، ذلك أهنا إذا متلكت القوة املتفوقة على خصومها 

 اما دامو زان القوة متفوقاً، فإن ذلك لن يغريها ابستخدام تلك القوة ضدهم حينها يصبح مي

 أي أن األمة اإلسالمية ال تتعدى حدود الردع والزجر. 422ممتنعني عن العدوان عليها،

صناعة وإنتاج األسلحة اليت تردع العدو وختيفه وتزجره وتلقي يف نفسه الوهن ومنها ف

ئقة يف التدمري، ينبغي أن تكون من أولوايت الصناعة األسلحة النووية ذات القدرة الفا

إنتاجها وحتصيلها من فالعسكرية لدى الدول اإلسالمية، مادام العدو ينتج هذه األسلحة، 

ذن يف الشيء إذن يف مكمالت مكمالت ذلك املطلوب، ومكمل املطلوب مطلوب، واإل

                                                           
 ه.1415الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن، بريوت: دار الفكر للنشر، . 421
 .63: دار االعتصام للنشر، بدون اتريخ نشر، صالقاهرةمد مجال الدين، العسكرية يف اإلسالم، فوظ، حمحم. 423
 .63نفس املرجع السابق، ص. 422
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ن كل ما يتقوى به يف :" أي: م424، ويقول العالمة اآللوسي يف تفسريه لآلية ةمقصود

احلرب، كائناً ما كان". ومما ال شك فيه أن امتالك األسلحة النووية ميثل إحدى الضماانت 

اليت متنع العدو من استخدامها، ألهنا حتدث توازانً بني الطرفني، وهذا ما يدعو له اجلهاد يف 

، وال يراد منه اإلسالم، حيث يستخدم السالح للتغلب على العدو من أجل إعالء كلمة  هلل

على سبيل يكون حتصيل هذه األسلحة واختاذها إن العدوان أو اإلابدة اجلماعية، حيث 

طابع التخويف وردع املعتدين وهي اإلسرتاتيجية اإلسالمية، واليت من خصائصها أهنا ذات 

ون خاسرًا إذا بدأ العدوان، فقد أكد بعض سيكنه أهجومي، هبدف إقناع العدو 

أندريه بوفر: " أن العقيدة العسكرية ذات الطابع الدفاعي  يذكر ،ا املبدأهذتخصصني امل

مفتاح ن أللن تكون هلا إال قيمة ضعيفة يف الردع، إال إذا توفرت هلا القوة اهلجومية،  تالبح

ونضيف إىل ذلك أن هذه اإلسرتاتيجية تعتمد فضاًل عن 425الردع هو القوة على التهديد "،

ومها احلركة و املفاجأة، وهذان  عناصر إسرتاتيجية الردع اإلسالمية، منعنصرين إظهار القوة 

الكرمي، فالرابط هو احلراسة واالستعداد للقتال ن آالقر العنصران يعرب عنهما رابط اخليل يف 

 426واخليل يشري إىل اخلفة وسرعة احلركة و املباغتة. الفوري عند اخلطر،

                                                           
 م،1978، بريوت: دار الفكر، 1الدين حممد، روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي، طشهاب اآللوسي، . 424

(5/11/34.) 
 .97م، ص1972، للنشر دار الطليعةبريوت: ، أندرو، األسلحة احلديثة، ترمجة: أكرم ديريبوفر، أندريه، تراتون، . 425
 م.3117رسالة ماجستري ، اجلامعة اإلسالمية غزة،  ، األمن العسكري يف السنة النبوية،هناد يوسفالثالثيين، . 426
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: 427فتوىيف فتوى ابألزهر الشريف" الشيخ على أبو احلسن " رئيس جلنة ال ذكرو 

الدول اإلسالمية ابلسعي إىل إنتاج وامتالك األسلحة النووية وغري النووية، مما فيها طالب 

يرهب وخيوف عدوها، ومنعه ابلتايل من االعتداء عليها، ويرى أبو احلسن أن معرفة العدو 

لسالح يف يد دولة من واجب ديين، وأن اإلعداد ملواجهته فريضة شرعية، وأنه إذا ظهر ا

العامل، سواء أكانت صديقة أو معادية، لزم على املسلمني أن ميتلكوا نفس األسلحة، أو 

عندها يرى فأما إذا جتاوزت الدول هذا التهديد وقامت ابالعتداء،  أسلحة أقوى منها.

 اإلسالم أن من حق الدولة املعتدى عليها الرد.

عند استخدام األسلحة  )الدفاع الشرعي اخلاص( مبدأ دفع الصائل املطلب الثاين:  

 النووية.

وجل _ لكل إنسان احلق يف احلياة والعيش الكرمي، وحذر من   هلل_عز وهب لقد

االعتداء على شيء ميس حرماته بغري حق شرعي، فليس ألحد مهما كانت مكانته وسلطانه 

فقد آذن  ومن فعل ذلكة اإلسالمية حبفظها، أن يسلب إنسااًن حقوقه اليت جاءت الشريع

للناس مجعيًا ابحلرب، حيث جيب على الشعوب اإلسالمية أن تكون متضامنة مع بعضها يف 

رفع اليد اليت تتطاول ظلمًا وعدواانً يف األرض، من هذا املنطلق ظهر مبدأ حق الصائل املتعلق 

هم وأمسى املبادئ حبق اإلنسان يف الدفاع عن نفسه وحرمته وماله ودينه، ويعد هدا املبدأ من أ

 اإلسالمية.

                                                           
 م.32/13/3113 بتاريخ القاهرة،، فتوى إنتاج وامتالك األسلحة النووية "واجب"، األزهر الشريف.  427
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 .ةل لغأواًل: تعريف دفع الصائ

: دفع الصائل مجلة مركبة من كلمتني )دفع( كما يلي  يف اللغة يعرف حق أو دفع الصائل

و)الصائل(، ويقصد بكلمة )دفع( كما جاءت يف معجم املقاييس: الدال والفاء والعني أصل 

دفعت الشيء أدفعه دفعاً، ودافع  هلل عنه السوء واحد مشهور، يدل على تنحية الشيء، يقال 

 هي: 428ودفاعاً، كما تعطي كلمة "دفع" عدة معاين

 _ التنحية واإلزالة، يقال: دفع عنه األذى، أي َناه وأزاله عنه.1

 _ الرد، يقال: دفعت الوديعة إىل صاحبها، أي رددهتا إليه.3

 طلته._ اإلبطال، يقال: دفعت القول، أي رددته ابحلجة وأب2

اسم فاعل  كلمة "الصائل" تعين:ن  إواملعىن األول هو املناسب يف موضوع دفع الصائل، حيث 

من الفعل صال أي استصال، وصال عليه وثب، وصولة مبعىن وثبة، يقال: رب قول أشد من 

أما "الصائل" يف اللغة فهو:  429صول، واملصاولة املواثبة، وكذلك الصيال والصيالة والصوالن.

ي على غريه، و"الصيال" هو: االعتداء على الغري بقصد الغلبة، القهر، أو الضرر، املعتد

 441واإليذاء.

 اثنياً: تعريف دفع الصائل اصطالحًا.

                                                           
 ،(دفع)مادة العرب، لسان ،1/196 املنري، واملصباح ،934ص الدال، فصل العني، ابب احمليط، القاموس: انظر. 428
 .1/389 ،(دفع)مادة الوسيط، واملعجم ،2/1292

 .156، وابب الصاد، مادة "صول" ص 87خمتار الصحاح ، ابب الدال، مادة "دفع" ص  ، . الرازي،حممد429
 .147هـ، ص 1274،  1عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، دار الكتاب العريب، بريوت، ج. 441
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)هو واجب اإلنسان يف محاية نفسه أو نفس غريه، وحقه يف محاية ماله أو مال غريه، من كل 

 441(.اعتداء حال غري مشروع ابلقوة الالزمة لدفع هذا االعتداء

جيوز  أبنه: )كل قاصد من مسلم وذمي وعبد وحر وصيب وجمنون وهبيمة، _ كما عرف الصائل

 443دفعه على معصوم من نفس أو طرف أو منفعة أو بضع أو مال(.

إذًا فالصائل هو املعتدي على نفس الغري أو عرضه أو ماله، فيجوز للمعتدي عليه 

ولو أدى ذلك إىل قتل الصائل، ويسميه فقهاء أو املصول عليه ضرورة رد هذا االعتداء، حىت 

 .442الشريعة "ابلدفاع الشرعي اخلاص"

 إن األصل يف هذا املبدأ من القرآن الكرمي قوله تعاىل :_

 ََع مَ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتـاُقوا اَّللاَ َواْعَلُموا َأنا اَّللا

ووجه الداللة أن االعتداء على الناس يف أنفسهم وأمواهلم حرام أصاًل، فإذا  .444اْلُمتاِقنيَ 

                                                           
 .1/472لتشريع اجلنائي اإلسالمي، ، اعبد القادرعودة، . 441
م بغري حق"إعانة الصائل هو "الوثوب على معصو  .وقيل أن31/411، واجملموع 11/187روضة الطالبني،. 443

 .4/171الطالبني،
إىل  انظر يف ذلكيزًا له عن الدفاع الشرعي العام،وهو مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بكل أشكاله وأمناطه،متي. 442

 ،،عبد القادراحنوت
 م.31/9/3111نشرت بتاريخ دفع الصائل يف الشريعة اإلسالمية )أحكامه وشروطه(، جملة البيان، 

 .194رقم:  يةآ سورة البقرة،. 444
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اعتدى أحد من الناس على آخر، جاز لآلخر أن يدفع عن نفسه االعتداء مبا يندفع به، حىت 

 445لو أدى ذلك إىل قتله ومل يندفع مبا دون ذلك.

بن عمر عن الرسول الكرمي_عليه الصالة  وأكدت السنة النبوية الشريفة عن عبد  هلل

 ،446قال:_" من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"أنه والسالم_ 

وهناك حديث آخر للرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم_ ورد عن عمران بن حصني أن 

النيب_عليه الصالة رجاًل عض يد رجل، فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إىل 

 447والسالم_ فقال:_" يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل !!! ال دية له ".

 _ كما يشمل دفع الصائل الدفاع عن الغري أيضاً، لقوله _عز وجل_ يف اآلية

 الكرمية:_

 ْنَـُهَما َفِإْن بـََغْت ِإح َدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

نَـُهَما اِبْلَعْدِل َوَأْقِسطُ  وا ِإنا فـََقاتُِلوا الايِت تـَْبِغي َحَّتا تَِفيَء ِإىَل َأْمِر اَّللِا فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

َ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ   .448اَّللا

                                                           
 .1/235، أحكام القرآن الكرمياجلصاص، . 445
 جاء يف من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه داوود، كتاب السنة، ابب قتال اللصوص ، والرتمذي الدايت،ابب ما .446
رواه البخاري،كتاب الدايت: ابب من عض رجاًل فوقعت ثناايه/ ومسلم يف كتاب القسامة، ابب الصائل على نفس . 447

 اإلنسان.
 .9رقم  اآليةسورة احلجرات . 448
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_عليه الصالة  وأكدت السنة النبوية الشريفة على ذلك، حيث ورد عن النيب الكرمي

 _عز والسالم_ قوله:" من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله  هلل

 449وجل_ على رؤوس اخلالئق يوم القيامة ".

( من سورة البقرة هي أصل يف 194بني العلماء املسلمني أن اآلية ) وال خالف

وهو قول اجلمهور، ما مل يقتله ، فمن قتل بشيء قتل مبثل ما قتل به، 451املماثلة يف القصاص

إذا صال إنسان  ماوسئل اإلمام الغزايل، في اخلمر فيقتل ابلسيف، إسقاءو  بفسق كاللوطية

على آخر فعجز املصال عليه عن دفعه، فهل جيب على من يقدر على دفعه أن يدفعه، حىت 

 ضمان إن قتله دفعًا ال جيب الضمان؟ فأجاب: جيب ذلك بطريق النهي عن املنكر، وال

ويرجع السبب يف ذلك ألنه لوال التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم، وألن قطاع  451عليه،

الطرق إذا انفردوا أبخذ مال إنسان ومل يعنه غريه، فإهنم أيخذون أموال الكل واحدًا واحداً، 

وقال الشوكاين  وكذلك دفع الضرر واجب، ويف حصول االعتداء على الغري يتحقق الضرر.

" فيه دليل على أنه جتوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غري فرق بني  فع الصائل:يف د

 453القليل والكثري إذا كان األخذ بغري حق، وهو مذهب اجلمهور".

                                                           
 .5/237 ،نظر نيل األوطارااإلمام أمحد يف مسنده،عن سهل بن حنيف، رواه . 449
 .38/177جابن تيمية، جمموع الفتاوى، . 451

املعهد العايل العاملي للفكر واحلضارة ، حممود أبو الصوى، حتقيق الغزايل، حتقيق : مصطفى  أبو حامد . فتاوى اإلمام451
 .349، صم3117،  1طليزاي، كواالملبور، ما  ،اإلسالمية

 .4/351ج . الشوكاين، نيل األوطار،453
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صال عليه يريد ماله أو  إذا اعتدى إنسان على غريه يف نفس أو مال أو عرض، أو

ه هبيمة، فللمعتدى عليه، أو املصول عليه، نفسه ظلماً، أو يريد امرأة ليزين هبا أو صالت علي

ولغريه: أن يرد العدوان ابلقدر الالزم لدفع االعتداء حبسب تقديره يف غالب ظنه، وللغري أن 

ويبتدئ  يعاونه يف الدفاع، ولو عرض اللصوص لقافلة، جاز لغري أهل القافلة الدفع عنهم.

دي بكالم واستغاثة ابلناس، حرم املدافع ابألخف فاألخف إن أمكن، فإن أمكن دفع املعت

عليه الضرب، وإن أمكن الدفع بضرب اليد، حرم استخدام السوط، وإن أمكن الدفع 

ابلسوط، حرم استعمال العصا، وإن أمكن الدفع بقطع عضو، حرم القتل، وإن مل ميكن 

بيح فإن شهر عليه سيفًا أ ،الدفع إال ابلقتل أبيح للمدافع القتل؛ ألنه من ضرورات الدفع

 452.للمدافع أن يقتله؛ ألنه ال يقدر

 ومن خالل التعريف اللغوي واالصطالحي يتبني اآليت:

دفع الصائل يدور يف معناه اللغوي على املنع واإليقاف لكل عمل ضار يضر  .1

 ابملسلم.

حياة اإلنسان ال تتم إال ن ألواجب، الزم و مبدأ الدفاع عن النفس واملال والعرض  .3

 الواجب إال به فهو واجب. مبه، وما ال يت

 .ليس فقط الوجوب على الشخص بل يتعدى الوجوب ملن عنده القدرة على الدفع .2

                                                           
ت الفقهيَّة  الزحيلي، وهبه بن مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته،. 452 )الشَّامل لألدّلة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهّم النَّظرايَّ

 (.6/4827) ، وحتقيق األحاديث النَّبويَّة وخترجيها(
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 .اثلثاُ: رأي الفقهاء املعاصرين يف دفع الصائل

رأي الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان_حفظه  هلل_ عندما سئل عن معىن قول شيخ  .1

الذي يفسد الدين والدنيا، ال اإلسالم ابن تيمية_رمحه  هلل_: " فالعدو الصائل 

شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه، فال يشرتط له شرط، بل يدفع حبسب 

ويف املسلمني قدرة  اً فأجاب: هذا مثل ما قلنا إذا حاصر البلد عدو  454اإلمكان"،

 على مدافعته، وأما إن مل يكن عندهم قدرة، فاهلل جل وعال يقول يف كتابه الكرمي

  ُنـَْفًسا ِإالا ُوْسَعَهااَل يَُكلِ ُف اَّللا .455 

صاحل العثيمني _رمحه  هلل_ عندما سئل يف جمموع الفتاوى له بن رأي الشيخ حممد  .3

( هل جيوز اجلهاد دون إذن إمام املسلمني؟ وهل 14)كتاب اجلهاد( فتوى )رقم 

ال جيوز اجلهاد وغزو اجليش إال إبذن  هناك حاالت جيوز فيها بدون إذن؟ فأجاب:

مهما كان األمر، ألن املخاطب ابلغزو واجلهاد هم والة األمور وليس أفراد  اإلمام

الناس، وألن اخلروج بدون إذنه سبب الفوضى واملفاسد اليت ال يعلمها إال  هلل 

                                                           
جدة،  ،جممع الفقه اإلسالمي جتميع سامي بن حممد بن جاد  هلل، ارات الفقهية،ياحلليم ابن تيمية، االختمحد بن عبد أ. 454
 .4/518، والفتاوى املصرية: ج618ه، ص425، 1ط 
 386. سورة البقرة، آية رقم: 455
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تعاىل، وأما قول السائل هل هناك حاالت جيوز فيها بدون إذن اإلمام؟ فنعم، إذا 

 456هجم عليهم العدو فيتعني عليهم القتال.

أي الشيخ عبد العزيز ابن الباز _رمحه  هلل_ عندما سأله أحدهم: مساحة الشيخ ر  .2

إن أمنييت يف احلياة هي اجلهاد يف سبيل  هلل، وأن أقتل يف سبيله وأمي ال توافق؟ 

 هلل خرياً على الطريق املناسب؟ فأجاب: جهادك يف أمك جهاد عظيم، ك اجز دلين 

ويل األمر ابجلهاد فبادر، لقول الرسول الكرمي أمك وأحسن إليها، إال إذا أمرك لزم ا

وأحسن رمحها افهذه الوالدة  457عليه الصالة والسالم: " وإذا استنفرمت فانفروا"،

إليها حىت تسمح لك، وهذا كله يف جهاد الطلب، ويف ما إذا مل أيمرك ويل األمر 

وال حول  يف  هلل،خوانك إابلنفري، وأما إذا نزل البالء بك فدافع عن نفسك وعن 

 وال قوة إال ابهلل.

_رمحه  هلل_ عندما سئل ما واجب املسلم  رأي الشيخ حممد انصر الدين األلباين .4

بيته أو ماله أو ينتهك عرضه؟ فأجاب: القول الصريح يف ليغزو عليه أحد إذا دخل 

هذا قول الرسول الكرمي_عليه الصالة والسالم_:" من قتل دون ماله فهو شهيد، 

ومن قتل دون عرضه فهو شهيد"، ونالحظ أن درء شر هذا الظامل الذي قصد 

                                                           
وإعداد إايد العكيلي، ، إرشاد احلائر بتقرير مسائل اجلهاد على ضوء الواقع املعاصر، مجع عبد احملسن العبيكان، .456

 .92، صم3113القاهرة: مطبعة دار اإلمام أمحد للنشر، 
 .1252، ومسلم يف الصحيح، كتاب اإلمارة، ابب املبايعة بعد فتح مكة، على اإلسالم واجلهاد واخلري،حالبخاري.رواه 457
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االعتداء على املسلم، وهذا هو حكم الصائل إذا أراد أن يسطو على ماله أو 

 عرضه. 

 هل دفع الصائل واجب أو مباح؟

الدفاع واجبا يعترب تبني لنا أمهية دفع الصائل وأنه منطلق شرعي وخلقي، ويبقى السؤال هل 

أو مباحا، وهل هناك فرق بني اعتداء الكافر واعتداء املسلم، واعتداء اإلنسان واعتداء 

 احليوان؟

أنه جيب  458، قول عند الشافعيةيرى اجلمهور من احلنفية واملالكية يف األصح ويف 

دفع الصائل على النفس وما دوهنا، وسواء كان الصائل كافرًا أو مسلًما، ويف قول اثن 

للشافعية جيب إذا كان الصائل كافرًا فقط وهو رأي احلنابلة إذا كان الصيال يف غري وقت 

صلى  هلل  -ولقوله ، 459لتـاْهُلَكةِ َواَل تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل اواستدلوا بقوله تعاىل:  الفتنة.

: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون -عليه وسلم 

وألن املصول عليه قدر على إحياء  ،461دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"

 نفسه فوجب عليه فعل ذلك.

                                                           
 .4/351ج الشوكاين، نيل األوطار،. 458

 .195آية  ،البقرةسورة . 459 
 . سبق خترجيه.461
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 :_ 461رابعاً: شروط دفع الصائل أربعة هي

على رأي اجلمهور، وقال احلنفية: أن يكون االعتداء جرمية اعتداء أن يكون هناك  .1

 يعاقب عليها، مبعىن أن حيصل الفعل بغري حق.

أن يكون االعتداء عليها واقعًا ابلفعل، ال مؤجاًل وال مهددًا به، ألن جمرد االدعاء  .3

 بدعوى االعتداء.ال يعفيه من املسؤولية، وإال استبيحت أموال الناس وأبداهنم 

أال ميكن دفع االعتداء بطريق آخر، مبعىن من حقه أن يسرع إىل رد االعتداء املتوقع  .2

 إذا علم أو غلب على ظنه أنه ال خيطئه.

أن يدفع االعتداء ابلقدر الالزم من القوة مبتداًئ ابأليسر فاأليسر واألخف  .4

النووي يف ذلك:"  فاألخف، فال يعدل إىل القتل مع إمكان الدفع بدونه، ويقول

 463جييء على املصول عليه رعاية التدريج والدفع ابألهون فاألهون".

 ومن خالل ما سبق يتبني اآليت:

مشروعية وجواز دفع الصائل، لرد العدوان  أن فقهاء األمة اإلسالمية أمجعوا على

ه، احلقوق، وحفظ الضرورات اخلمس اليت تعد أهم مقاصد التشريع اإلسالمي وغاايتوحفظ 

، وجوازه ولقد دلت النصوص من الكتاب الكرمي والسنة النبوية الشريفة على مشروعيته

                                                           
، وابن تيمية، جمموع 4/257 ، وابن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري:5/297بن عابدين، رد احملتار، ا. 461

 .38/177الفتاوى:
 .11/187. انظر: روضة الطالبني، 463
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الشريعة اإلسالمية ن إووجوب دفع العدوان ومقاومته مجاعيًا حبكم التكليف الشرعي، حيث 

 اعتربت فعل الصائل جرمية ورد اجلرمية حالة دفاع وهذا ما أخذت به القوانني الوضعية أيضاً.

 املناط يف دفع الصائل ابلسالح النووي:حتقيق 

، ودفع الصائل ينقسم إىل مشروع من خالل ما سبق تبني لنا أن دفع الصائل مقصد شرعي

به  إالدفع الصائل وقت االعتداء، ودفع الصائل قبل االعتداء، وما ال يتم دفع الصائل  قسمني،

فهو واجب، فهذه الدول اليت متتلك السالح النووي متثل هتديدا للسلم العام، ومتثل ضررا 

الذي سوف  يكون هناك سالح ردع، مننع وَنجم فيه الضرر أنوالطبيعة والبيئة، فيجب لحياة ل

 .تسببه ما إن استخدمت السالح النووي

 اأفرادللناس  الشرعي قلذا أقرت الشريعة اإلسالمية هذا املبدأ هبدف إقرار احل

ومجاعات يف الدفاع عن حرماهتم وحفظ أمنهم، ورد عدوان املعتدين وظلم الظاملني، واسرتداد 

حقوقهم املسلوبة، ولو أدى ذلك إىل سفك دمائهم وإزهاق أرواحهم، ويعد هذا غاية العدل 

 واإلنصاف، الذي هو أساس الدين اإلسالمي وركن الشريعة اإلسالمية السمحة.

 .ملثل يف استخدام األسلحة النوويةملطلب الثالث: مبدأ املعاملة ابا

اليت تعرف بقاعدة "العدل واملساواة" تلك تعد قاعدة فقهية كلية أصيلة يف الفقه اإلسالمي، 

َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اَّللِا ِإناُه اَل  َسيِ َئةن ِمثْـُلَهاَجَزاُء َسيِ َئٍة : القرآنية ية لآلإعمااًل 
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َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم واآلية  ،462ُيُِبُّ الظااِلِمنيَ 

ويتضح لنا من النصوص القرآنية أن اإلسالم  414َواتـاُقوا اَّللاَ َواْعَلُموا َأنا اَّللاَ َمَع اْلُمتاِقنيَ 

أمر ابلتماثل يف معاملة املعتدين، بقصد من اعتدى على املسلمني جاز هلم أن يعاقبوه مبثل 

 .عدوانه، فإذا مت االعتداء ابلسالح النووي جاز الرد مبثل السالح

ئة، كي فهذا هو األصل يف اجلزاء. مقابلة السيئة ابلسي) :قال سيد قطب رمحه  هللو 

ال يتبجح الشر ويطغى، حني ال جيد رادعا يكفه عن اإلفساد يف األرض فيمضي وهو آمن 

مطمئن! ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر  هلل وإصالح النفس من الغيظ، وإصالح 

اجلماعة من األحقاد. وهو استثناء من تلك القاعدة. والعفو ال يكون إال مع املقدرة على 

يئة. فهنا يكون للعفو وزنه ووقعه يف إصالح املعتدي واملسامح سواء. جزاء السيئة ابلس

فاملعتدي حني يشعر أبن العفو جاء مساحة ومل جيئ ضعفا خيجل ويستحيي، وحيس أبن 

خصمه الذي عفا هو األعلى. والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو. فالعفو عندئذ خري 

 465هلذا وهذا(

األسلحة النووية ميثل إحدى الضماانت اليت متنع الطرف ومما ال شك فيه أن امتالك 

املعتدي من استخدامها، ألهنا حتدث توازاًن بني الطرفني، حيث يشعر الطرف املعتدي أنه 

أن عدم امتالكها جيعل من ال ميتلكها يف  حني ليس مبنأى عن العقوبة واملعاملة ابملثل، يف

                                                           
 .41سورة الشورى، آية رقم: . 462
 .194سورة البقرة، آية رقم: . 464
 (5/2167) القرآن ظالل تفسري. 465
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 466من طرفه، يتعرض لالبتزازو مث يرضخ له املوقف األضعف يف مواجهة املالك هلا، ومن 

الدول املنتجة هلذه األسلحة لكل من حياول اليت تشنها  ةالشديد احملاربةوذلك ما يفسر 

انتشار تعارض وبشدة واليت إنتاج هذه األسلحة، ومن أمثلتها الوالايت املتحدة األمريكية 

اجتاه صناع السياسة اخلارجية للوالايت ن ألدول أخرى وامتالكها من طرف األسلحة النووية 

املتحدة لوالايت لد يهتدأنه النتشار لاملتحدة وحمللي االستخبارات يؤكدون يف تقييمهم 

األمريكية بتحديد حرية عمل اجليش األمريكي وأتثري ذلك على النفوذ االسرتاتيجي 

 اإلقليمي والدويل. األمريكي

لقد تعامل فقهاء اإلسالم مع هذه القاعدة بصورة ضمنية جمملة، ويظهر ذلك من 

املة ابملثل يف املسائل اليت عرضت هلم بناًء على املساواة وعدم جتاوز خالل تطبيقاهتم للمع

حد املماثلة يف القصاص ورد األذى، وتقوم هذه القاعدة على القوة والقدرة على التنفيذ معاً، 

فتكون ابلقوة، وهو امتالك أسلحة الدمار الشامل وابألخص األسلحة النووية، وتكون 

ل األخذ ابملعاملة ابملثل درعًا واقيًا ووسيلة محاية للدولة ابلقدرة على التنفيذ من خال

وهكذا ميكن أن نستنتج من ذلك معىن هذه القاعدة الفقهية أبهنا حق شرعي  اإلسالمية.

يثبت للحاكم جمازة غري املسلمني مبثل فعلهم ابملسلمني مبا حيقق املصلحة سواء أكان ذلك 

 يف حالة السلم أو احلرب.

                                                           
 م.4/5/3112منشورة بتاريخ  مقالةأسلحة الدمار الشامل بني الوجوب واملنع، الشريف، حممد بن شاكر، . 466
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اإلسالم دين الرمحة، ولكن ن إويف هذا السياق قال الشيخ حممد رشيد رضا:" نعم 

من اجلهل والغباوة أن يعد حرب األسلحة النارية لألعداء الذين حياربوننا هبا من هذا القبيل، 

ديننا دين الرمحة، أيمران أن نتحمل قتاهلم إايان هبذه املدافع، وأن ال نقاتلهم هبا ن إأبن يقال: 

ة هبم، مع أن  هلل أابح لنا يف التعامل فيما بيننا أن جيزى على السيئة مثلها، عماًل رمح

رن ابلعدل، فقال:  ُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَـْرُُتْ هَلَُو َخيـْ ُتْم فـََعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقبـْ َوِإْن َعاقـَبـْ

نعاملهم مبثل العدل  ، أفال يكون من العدل، بل فوق العدل يف األعداء أن467لِلصااِبرِينَ 

 468الذي نعامل به إخواننا".

"  وهذا عكس ما يراه القانون الدويل احلديث الذي أيخذ مببدأ املعاملة ابملثل أبنه:

إجراءات قسرية خمالفة للقواعد العادية للقانون الدويل يف أعقاب أعمال خمالفة للقانون 

 469الدولة على احرتام القانون"،هبا، وهتدف إىل إجبار هذه ضراًر إترتكبها دولة أخرى 

ويتبني لنا من هذا التعريف أن القانون الدويل اعترب رد الدولة املتضررة خمالفة، وهذا يضعف 

من موقف الدولة املتضررة، ويعزز من موقف الدولة املعتدية بطريقة غري مباشرة، ألنه ساوى 

على السواء، وابلتايل مل يتم مراعاة بني املعتدي واملعتدي عليه واعترب كليهما خمالفًا للقانون 

اعترب القانون الدويل إزالة الضرر والتعويض عمالً  وزايدة على ذلك،العدل بني الدول هنا، 

                                                           
 .136سورة النحل، آية رقم:. 467
 .5/11/62م، 1991، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، تفسري املناررضا، حممد رشيد،. 468
عبيد، م(، وانظر:1924الدويل يف قراره املقرتع عليه يف دورته ) أكتوبر وهو التعريف الذي انتهى إليه معهد القانون . 469

 .44م، ص1999اجلرمية الدولية ، القاهرة: دار النهضة العربية، حسني إبراهيم صاحل، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



250 
 

يقوم به القائمون على تنفيذ القانون الدويل، والذي يف حقيقة األمر خيضع ملوازين القوى 

واملصاحل السياسية واإلسرتاجتية للدول النووية الكربى، مما يرتتب عليه ضياع حقوق الدول 

ن :" مل يعرف العامل فاحتني أعدل وال أرحم من املتضررة، ويف هذا السياق قال غوستاف لوبو 

 .471العرب"

تنفيذ عدة قامت عدة دول إسالمية بولتحقيق مبدأ املعاملة ابملثل يف اإلسالم 

 اآليت:_تتمثل يف  471شروط إجرائية

أن تكون اإلجراءات املتخذة على أساس املعاملة ابملثل قد جاءت رداً على أعمال غري  أواًل:

 .مشروعة صادرة من الدولة اخلصم

 .أن تكون الدولة اخلصم قد رفضت حتمل املسئولية الدولية رغم مطالبتها بذلك اثنياً:

ع جسامة العمل غري أن تكون اإلجراءات املتخذة على أساس املعاملة ابملثل متناسبة م اثلثاً:

 املشروع، أي تكون يف احلدود الالزمة للدفاع عن حقوق الدولة. 

إذًا فاإلسالم ال يعترب رد الدولة املتضررة خمالفة، إذا عملت بقاعدة املعاملة ابملثل، 

الدولة ضرورة أخذ ألنه حق اثبت هلا واملتمثل يف أتديب الدولة املعتدية، حيث أكد اإلسالم 

اعدة املعاملة ابملثل ابتداًء وهلا يف نفس الوقت أن تتخذ من الطرق السلمية وسيلة املتضررة بق

                                                           
 .146صم، 3112ترمجة: عادل زعيرت، القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ، حضارة العرب،لوبون، غوستاف. 471
رسالة ماجستري يف الفقه املقارن،   املعاملة ابملثل يف العالقات الدولية يف الفقه اإلسالمي، ،ري، عبد الرمحن زيداناحلواج. 471

العالقات الدولية ، وانظر يف ذلك: الزحيلي، وهبة، 76_75م، ص3113كلية الشريعة والقانون ابجلامعة اإلسالمية بغزة،
 .89م، ص1981، 1ط يف اإلسالم،
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، إذا كانت هناك وساطة نزيهة وكانت املصلحة يف ذلكما لتحصيل حقوقها، يف حالة 

 . مببدأ املعاملة ابملثل امتالك السالح النوويعند إنتاج و  وابلتايل تقيد الدولة اإلسالمية

 .صلحة يف استخدام األسلحة النوويةمبدأ الضرورة اْلربية واملاملطلب الرابع: 

املمنوع حصل اهلالك للمضطر أو  الضرورة هي بلوغ احلد الذي إذا مل يتناول معه

 473.قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من احلواس، فهذه هي الضرورة الشرعية

لوقت احلايل، كما هو معروف أن األسلحة النووية من أخطر األسلحة املوجودة يف ا

ككل، وإذا سلم أن لبيئة  اوتدمري  يبخر قوم بتتميكن أن هائلة، حيث  ةتدمرييملا هلا من قدرة 

 472، إال أن احملظور يباح يف حالة الضرورة احلربية،استعمالههذه األسلحة مما ال جيوز شرعًا 

ووجه الداللة هنا حالة عدم وجود وسيلة أخرى لدفع اعتداء العدو إال هبا، يف  هذه احلالة 

يرى اإلسالم أبن استعمال هذه األسلحة جائز عماًل ابلقاعدة الفقهية "الضرورات تبيح 

اإلسالمية رد االعتداء عليها ابستعمال لدول ميكن لعماًل هبذه القاعدة ف، 474احملظورات"

إذا تعذر الرد ابألسلحة العسكرية التقليدية، حفاظًا على أمنها ووجودها  هذه األسلحة

 وشعبها.

                                                           
 الطبعة دمشق– الفكر دار نشر األربعة، املذاهب يف وتطبيقاهتا الفقهية القواعد( 1/376) الزحيلي، مصطفى حممد.473

 (1/376)  األوىل
دمشق: دار العلوم  أحكام اجملاهد ابلنفس يف سبيل  هلل_عزوجل_ يف الفقه اإلسالمي، مرعي، مرعي بن عبد  هلل،. 472

 .412م، ص3112، 3واحلكم للنشر، ج
 .172م، ص1982، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط األشباه والنظائر،السيوطي، . 474
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، حيث ال جييز 475وقد قيدت هذه القاعدة بقاعدة أخرى هي "الضرورة تقدر بقدرها"

اإلسالم ألتباعه التوسع فيها، وإمنا يقتصر على ما يدفع تلك الضرورة فقط، وتستند هذه 

عماًل  476إىل اإلمام أو ما يعرف برئيس الدولة ،تقديرها  املصلحة، وأنيطىل إالقاعدة 

، ويقصد به أن اإلمام 477ابلقاعدة الفقهية "تصرف اإلمام يف شئون الرعية منوط ابملصلحة"

ابملصلحة من  اأو رئيس الدولة له كامل السلطة أو الوالية على الرعية، لذا كان تصرفه منوط

أن األصل يف احلرب ال تكون إال  ، عن ذلكعدمها يف استعمال األسلحة النووية، فضالً 

حتت راية ويل األمر املسلم، وإن شأهنا موكول إىل اجتهاده، وأنه جيب على رعيته طاعته يف 

 ملآالتذلك، وما وكل ذلك إليه إال ملعرفته واستشرافه على األمور الظاهرة واخلفية، وإدراكه 

يع تصرفات احلكام واملسئولني مرتبطة مبعىن أن مج ،478األفعال، ونتائجها ومصاحل رعيته

بتحقيق مصاحل الناس، فإن خرجت من املصلحة إىل املفسدة كانت ابطلة، وتعرض أصحاهبا 

 . إىل املسؤولية يف الدنيا واآلخرة

وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف "الشرح املمتع":" لو جاز للناس أن يغزوا 

ى! كل من شاء ركب فرسه وغزا"، "وألنه لو مكن بدون إذن اإلمام ألصبحت املسألة فوض

                                                           
م، ص 1989، 3حتقيق: مصطفى أمحد الزرقا، دمشق: درا القلم للنشر، ط شرح القواعد الفقهية،الزرقا، أمحد حممد، . 475

177_185. 
 .4/139م، 1997 املعرفة للنشر،بريوت: دار  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،الشربيين، اخلطيب حممد، . 476
على املذهب احلنفي  القواعد الفقهية، وانظر:131األشباه والنظائر، صالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، . 477

 .426( من جملة األحكام العدلية، ص78والشافعي، املادة )
 .178_5/177 م، 1997، 1: دار ابن عفان للنشر، طمصر املوافقات،إبراهيم بن موسى بن حممد، الشاطيب،.  478
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الناس من ذلك حلصلت مفاسد عظيمة، قد تتجهز طائفة من الناس على أهنم يريدون 

العدو، وهم يريدون اخلروج على اإلمام!! أو يريدون البغي على طائفة من الناس، فلهذه 

 479ال جيوز الغزو إال إبذن اإلمام".أيضا األمور الثالثة _ولغريها_ 

 :_ مبدأ الضرورة واملصلحة يف القانون الدويل

ما هو معلوم أن القانون الدويل اإلنساين يستند يف أساسه على مجلة من املبادئ األساسية ك

منها مبدأ الضرورة احلربية واملنصوص عليها يف اتفاقية الهاي، واتفاقيات جنيف من بعدها، 

واليت يتم مبقتضاها اخلروج عن القواعد الدولية الضامنة للحقوق واحلرايت وهي حالة 

معىن ذلك تستطيع أي دولة يف اجملتمع الدويل اخلروج عن قواعد القانون الدويل الطوارئ!! و 

لزمة حبجة حالة الطوارئ والضرورة احلربية، وتستغل هذه احلالة لتحقيق أهدافها املغري 

 وأطماعها اإلسرتاتيجية، بفرض اهليمنة واالستحواذ على خريات الشعوب األخرى.

الدولية  حمكمة العدل اأصدرهتاليت  الفتوى، الدوليةيف قرارات اهليئات  ومن التناقض

ومت االستناد فيها  481م،8/7/1996مبشروعية التهديد ابألسلحة النووية واستخدامها بتاريخ 

 على االعتبارات التالية: 

 ن القانون الدويل ال حيرم األسلحة النووية صراحة.إ_ 

                                                           
، 1حتقيق:عمر بن سليمان، دار ابن اجلوزي للنشر، طعلى زاد املستقنع، شرح املمتعالابن العثيمني، . 479

 (.36_8/35)م،3113
 .139_138هل ميثل انتشار األسلحة النووية عامل ردع؟ مرجع سبق ذكره، ص. 481
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ن نصوص القانون الدويل اإلنساين " قانون النزاعات املسلحة " ال تنطبق على هذه إ _

 األسلحة. 

 ن القرارات الدولية خبصوص هذه األسلحة غري جممع عليها.إ_ 

ن من حق الدولة املعتدى عليها أن تستخدم حق البقاء، واملعروف ابسم الدفاع الشرعي إ _

 عن النفس.

الدول حلمل السعي احلثيث للدول النووية الكربى  من خالل ذلك يتضح لنا سبب

غري النووية إىل التوقيع على معاهدة احلد من انتشار األسلحة النووية، بغرض أن تقطع عليها 

الطريق المتالك هذه األسلحة، وهي تسلك يف ذلك االبتزاز والضغوط السياسية واالقتصادية 

لدول اليت تسعى للدخول يف هذا اجملال كإيران اجتاه أبنواعها، والتلويح ابلتأديب العسكري 

 وكوراي الشمالية.

" إن تفكريان الدويل  قال أنزيلويت "وهو أحد فقهاء القانون الدويل" يف مقدمة كتابه:

وهذا املبدأ واضح يف سلوك الدول 481يصدر عن التكتل املسيحي ضد بالد املسلمني" 

 سطني، وغريها من الدول األخرى.الغربية احلاضرة، كما شاهدان ذلك يف مأساة فل

من خالل استعراض املبادئ والقواعد الفقهية السابقة يتضح لنا الضوابط والشروط 

اليت حث اإلسالم أتباعه على العمل والتقيد هبا عند استعمال األسلحة النووية،  483الفقهية

 واليت تتمثل يف النقاط التالية:_

                                                           
 .6_5م، ص1963: دار النهضة العربية، وقت السلم، القاهرةالقانون الدويل سلطان، حامد، . 481
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 مراعاة األخذ ابألخف مث األشد. ميكن دفع العدو إال هبا، وجيب مل_ إذا 

الفقهية "دفع املفاسد أوىل من لقاعدة ل تنزيال_ أال يرتتب على استعماهلا ضرر للمسلمني، 

 مصلحة تفوق مفسدهتا.أن يكون يف استعماهلا جلب املصاحل"، ويستثىن من ذلك 

 ر بقدرها".ابلقاعدة الفقهية "الضرورة تقد عمال_ أن يكون استعماهلا بقدر احلاجة فقط، 

استعماهلا يف األماكن املأهولة ابلنساء واألطفال والشيوخ، إال على سبيل املعاملة  ىيتق_ أن 

 ابملثل.

ابقي القوانني، متيزه بقواعد الرمحة والعدالة واإلنصاف بني  لىعومما يؤكد علو اإلسالم ورفعته 

" مبريالأشار الفقيه الفرنسي "م 1923شعوب العامل، ففي مؤمتر الهاي للقانون املقارن لعام 

إىل ظاهرة التقدير الكبري للتشريع اإلسالمي الذي بدأ يسود بني فقهاء أورواب وأمريكا يف 

ألثبت صحة  -يقصد الشريعة اإلسالمية-العصر احلاضر فقال: "ولكين ال أرجع إىل الشريعة 

غتها، لصنعت منها ما أقول، ففي هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صيا

نظرايت ومبادئ ال تقل يف الرقي والشمول ويف مسايرة التطور عن أخطر النظرايت الفقهية 

 .482"اليت نتلقاها عن الفقه الغريب اليوم

 .قاعدة الضرر يزال

                                                                                                                                                    
 .488صم، 1997رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جبامعة عني مشس ابلقاهرة، ، أسرى احلربالفار، حممد عبد الواحد، . 483
 .42ص العالقات الدولية يف اإلسالم،الزحيلي، . 482
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. وضره فالن ىً أذيقال: ضرَّه يضرُه ُضرَّا وضررًا: أحلق به مكروًها أو  ، : ضد النفعالضرر لغة

أجلأه إليه ويرجع أصل الكلمة إىل ثالثة معان هي خالف النفع واجتماع الشيء، إىل كذا 

اهلذال ويكون ابلضم وإذا كان ضد النفع يكون  مبعىن «الضرر»: األول فمن 484.والقوة

« اجتماع الشيء»: الثاين ومن أي املرض واالسم الضرر.« مسين الضر»ابلفتح ويف التنزيل 

الضرير وهو « القوة» :ومن الثالث .اللحم اجملتمع حتتها يهاماإلشاة ضرة أي ذات لنب وضرة 

قوي النفس فيقال: فالن ذو ضرير على الشيء إذا كان ذا صري ومقاساة وفالن ضرير أب به 

 485.ضرر من ذهاب عني أو ضين

 أما الضرر يف االصطالح له عدة معان منها:_

 486.أْن يُدِخَل على غريِه ضرراً مبا ينتفع هو به_ 

 487.اإلخالل مبصلحة مشروعة للنفس أو الغري تعداي أو تعسفا أو إمهاال_ 

: مأخوذ من الفعل زال يقال: زال يزول زوااًل أي حتول وانتقل عن مكانه واإلزال لغة_ 

ويتعدي ابلتضعيف فيقال: أزلته وزولته: َناه وأبعده ويقال: أزال  هلل زواله: دعاء عليه 

 488.ابهلالك

                                                           
 .493/3، واملصباح املنري، 527انظر: املعجم الوسيط، . 484
 نفس املرجع السابق.. 485
 .367ابن رجب، جامع العلوم واحلكم، . 486
 .97/1موايف، أمحد، الضرر يف الفقه اإلسالمي، .487
 .418، واملعجم الوسيط، 254/1انظر: املصباح املنري، . 488
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اللغوي مياثل املعين  املعىنأي أن  489،اإلزالة التنحية واإلذهاب: ويف االصطالح_ 

 .االصطالحي

 عَن القاعدة الفقهية:_وفيما يلي عرض مل

هذه القاعدة من جوامع األحكام، وهي أساس ملنع الفعل الضار عن النفس والغري، وهي 

وجبت إزالته توجب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده؛ ألن الوقاية خري من العالج فإذا وقع 

وشرعت الشفعة  ،فشرع اجلهاد ملقاومة األعداء، ووجبت العقوبة لقمع اإلجرام ،وترميم آاثره

 491.لدفع ضرر اجلار أو الشريك

أن  من الضرورةومعىن ذلك أن الضرر الذي يهدد أمن وسالمة الدولة اإلسالمية وشعبها 

يزال، ويكون ذلك ابلقيام ابلتصدي له ومواجهته بكل قوة، ونقصد هنا قوة امتالك السالح 

 النووي الفتاك.

 

 

 

 

                                                           
 .56قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص. 489
 .165. شبري، حممد عثمان، القواعد الكلية، 491
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آثر القواعد واالتفاقيات الدولية اخلاصة ابألسلحة : ام الفصل اخل
 .النووية يف منطقة الشرق األوسط من منظور الشريعة اإلسالمية

 
 املعاهدات الدولية ومشروعيتها يف الشريعة اإلسالمية.املبحث األول: مفهوم 

 .املطلب األول: مفهوم االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف الشريعة اإلسالمية 

 :مشروعية املعاهدات الدولية يف الشريعة اإلسالمية. املطلب الثاين 

 :شروط املعاهدات الدولية يف الشريعة اإلسالمية. املطلب الثالث 

الثاين: املقارنة بني القواعد واالتفاقيات اخلاصة ابألسلحة النووية يف القانون املبحث 

 الدويل والقانون اإلسالمي.
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  املطلب األول: مشروعية القواعد واالتفاقيات الدولية يف القانون الدويل والشريعة

 اإلسالمية. 

 لدويل والشريعة املطلب الثاين: االلتزام ابلقواعد واالتفاقيات الدولية يف القانون ا

 اإلسالمية.

  املطلب الثالث: الضوابط القانونية الدولية واإلسالمية الستخدام الدول لألسلحة

 النووية.

املبحث الثالث: اآلاثر املرتتبة على تطبيق القواعد واالتفاقيات الدولية اخلاصة ابألسلحة 

 النووية من منظور إسالمي.

 ت الدولية على الدول اإلسالمية يف منطقة املطلب األول: آثر القواعد واالتفاقيا

 الشرق األوسط.

  املطلب الثاين: آثر القواعد واالتفاقيات الدولية على الدول غري اإلسالمية يف منطقة

 الشرق األوسط.

  املطلب الثالث: العقوابت الدولية واإلسالمية املرتتبة على خمالفة القواعد

 واالتفاقيات الدولية.
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 فهوم املعاهدات الدولية ومشروعيتها يف الشريعة اإلسالمية.م :املبحث األول
تعرف أحكامًا دولية وأحكامًا وطنية، وحني وضعت هذه  491إن النظرية اإلسالمية

صاحلة لكل زمان ومكان، وكان غايتها الكربى تعارف اإلنسانية ن و لتكاألحكام وضعت 

ما حيدث يف الواقع عمجعاء، ووحدهتا على كلمة سواء، لذا مل يغفل التنظيم الدويل اإلسالمي 

املعاصر من أحداث وتطورات دولية، وأفرد بناًء على ذلك أحكامًا حتكم العالقات الدولية 

 .493عالقات دولية وتبعًا لذلك حتكمها قواعد دوليةقد تكون و اليت تقوم بني اجلماعات 

ومن خالل هذا املبحث سيتم تعريف املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية وبيان مدى 

مع الكفار، فضاًل عن بيان شروطها وأحكامها ن و املسلممشروعيتها وجوازها يف حالة أبرمها 

 حىت تصبح منتجة آلاثرها.

 واملعاهدات الدولية يف الشريعة اإلسالمية.املطلب األول: مفهوم االتفاقيات 

كما مت بيانه فيما سبق أبن املعاهدة الدولية هي أي اتفاق جيوز للدولة اإلسالمية _وفقاً 

ألحكام قانون الشريعة اإلسالمية_ أن تعقده مع واحد أو أكثر من الوحدات أو األشخاص 

العالقات بني اجلانبني على سبيل الدولية بقصد تنظيم موضوع ما أو مسألة حمددة ختص 

                                                           
مية: أهنا ترتكز على اإللتزام اهلادف القائم على اإلميان الرابين، والتصور اإلسالمي الشامل يقصد ابلنظرية اإلسال. 491 

أبو زهرة، حممد، نظرية احلرب يف اإلسالم، القاهرة: اجمللس األعلى للشؤون  لإلنسان والكون واألشياء واملعرفة.انظر:
 .21اإلسالمية، ص

 .35_33الغنيمي، أحكام املعاهدات، ص . 493
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من التعريف السابق نالحظ أن الدولة اإلسالمية تلزم أبحكام الدين فإذًا  .492اإللزام

اإلسالمي وال تلزم غريها من _الدول غري املسلمة_ أبحكامه، ومعىن ذلك أن أحكام الدين 

 لغريهم. اإلسالمي يف إجراء املعاهدات الدولية ملزمة لطرف املسلمني وغري ملزمة

 يف الشريعة اإلسالمية عدة معاين، هي:لمعاهدة لو 

: ويقصد هبا "الصلح على ترك القتال، ويقال: توادع الفريقان، أي تعاهدا املوادعة_ 1

، وقال املاوردي يف ذلك :" أن يوادع 494على أن ال يغزو كل واحد منهما صاحبه" 

 .495سنني"أهل احلرب يف دارهم على ترك القتال مدة أكثرها عشر 

ويقصد هبا " مصاحلة أهل احلرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو  اهلدنة:_ 3

 .496غريه، وتسمى أيضاً موادعة ومساملة ومهادنة"

املعاهدات الدولية ليست مصدرًا منشئًا لألحكام الشرعية، ن يتبني أومما سبق بيانه 

تمثلة يف القرآن الكرمي والسنة ألن املصدر اخلالق لتلك األحكام هو اإلرادة اإلهلية، امل

أحكامها من  يتستقومن مث فإن املعاهدات الدولية اليت تدخل يف ذلك النطاق  497النبوية،

القرآن الكرمي ومن معاهدات الرسول الكرمي_ عليه الصالة والسالم_ وما يعادله ابملفهوم 

                                                           
 .46تا، مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، صش. 492
، 3. الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  بريوت: دار الكتب العلمية، ط494

 .7/119م، 1986
 .81ص السلطانية، األحكام احلسن، أيب املاوردي،. 495
 .6/87 العلمية، الكتب دار: بريوت احملتاج، مغين أمحد، بن حممد الشربيين،. 496
 .26الغنيمي، أحكام املعاهدات، ص. 497
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املربم يف سنة  املعاصر اليوم، كاألحكام اليت يتضمنها وفاق قانون فيينا للمعاهدات

 .498م،1969

مشروعية االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف الشريعة املطلب الثاين: 

 اإلسالمية.

لقد وردت العديد من النصوص الشرعية )القرآن الكرمي والسنة النبوية( اليت تدل على اإلمجاع 

 إبرام املعاهدات الدولية والوفاء هبا، وهي كالتايل: مشروعية على 

 شروعية املعاهدات الدولية يف القرآن الكرمي. أواًل: م

 وردت عدة آايت قرآنية تدعو إىل الوفاء ابلعهود، وتنهى وتذم نقض العهود، وهي:

ُقُضوا اأْلَمْيَاَن بـَْعَد _ قوله سبحانه وتعاىل: 1 َوَأْوُفوا بَِعْهِد اَّللِا ِإَذا َعاَهْدُُتْ َواَل تـَنـْ

َ يـَْعَلُم َما تـَْفَعُلونَ تـَوِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم   .499اَّللاَ َعَلْيُكْم َكِفياًل ِإنا اَّللا

 .511َوبَِعْهِد اَّللِا َأْوُفوا َذِلُكْم َوصااُكْم بِِه َلَعلاُكْم َتذَكاُرونَ _ وقوله عز وجل: 3

 .511اِبْلُعُقودِ  اَي َأيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا_ وقوله عز وجل: 2

وقال ابن كثري _رمحه  هلل_ يف تفسري اآلية الكرمية  ))أوفوا ابلعقود(( يعين ابلعقود: 

ابن جرير اإلمجاع على ذلك، ويقصد ابلعهود ما أحل  هلل وما حرم، وما  ىوحكالعهود، 

                                                           
 .26نفس املرجع السابق، ص.498
 .91سورة النحل، آية: . 499
 .153سورة األنعام، آية:  .511
 .1سورة املائدة، آية: . 511
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أن بعض العلماء استدل  ذكرفرض وما حد يف القرآن كله، وال تغدروا وال تنكثوا.....، مث 

من اآلايت السابقة نصل إىل أن الوفاء ابلعهود واملواثيق من ف .513لعقد وثبوتههبا على لزوم ا

إضافة العهود إىل  هلل _سبحانه ويف لوفاء هبا، اب هلل عز وجل عباده  أمرالواجبات اليت 

وتعاىل_ دليل على قدسيتها واحرتامها، ومن مث مشروعيتها، ألن  هلل عز وجل ال يطلب من 

 ممنوع، فاألصل يف املعاهدات اجلواز ما مل يرد دليل احلظر عليها.عباده الوفاء مبا هو 

ووجه . 512بـََراَءةن ِمَن اَّللِا َوَرُسوِلِه ِإىَل الاِذيَن َعاَهْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ : _ وقوله تعاىل 

الداللة يف هذه اآلية الكرمية هو جواز عقد املعاهدة مع املشركني، ألن النيب _عليه 

 .514اوالسالم_ فعل ذلك، وفعله _عليه الصالة والسالم_ يعد تشريعالصالة 

نَـُهْم ِميثَاقن _ وقوله تعاىل:  َنُكْم َوبـَيـْ يقول القرطيب  .515ِإالا الاِذيَن َيِصُلوَن ِإىَل قـَْوٍم بـَيـْ

" أي مبعىن يتصلون هبم ويدخلون فيما بينهم من اجلوار  يف تفسري هذه اآلية الكرمية:

واحللف، ومعىن ذلك: فال تقتلوا قوما بينهم وبني من بينكم وبينهم عهد فإهنم على 

واملعىن: أن من دخل يف عهد من كان داخاًل يف عهد املسلمني، فال  .516عهدهم"

 يتعرض هلم فهم أيضاً داخلون يف عهد املسلمني.

                                                           
 .3/5ابن كثري، إمساعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم، . 513
 .1التوبة، آية: سورة . 512
 .8/62، تفسري القرطيب، 4/113ابن كثري، . تفسري 514
 .91سورة النساء، آية: . 515
 . 5/218تفسري القرطيب، . 516
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 املعاهدات الدولية يف السنة النبوية. اثنياً: مشروعية

هناك العديد من التطبيقات العملية والسنة القولية للنيب الكرمي _ عليه الصالة والسالم_ 

 اليت تدل على مشروعية املعاهدات، ومنها:_ 

املعاهدة اليت عقدها الرسول الكرمي_ عليه الصالة والسالم_ مع اليهود بعد  .1

وتعترب هذه املعاهدة أول وثيقة يف أصول العالقات الدولية وصوله املدينة املنورة، 

 .517يف اإلسالم

معاهدة صلح احلديبية يف السنة السادسة للهجرة النبوية، وتعد هذه املعاهدة  .3

، حيث كان النيب _عليه الصالة 518مرجعًا و أصاًل يف مشروعية املعاهدات

نيب _ عليه على الصلح وحقن الدماء، ويف ذلك قال ال اوالسالم_ حريص

الصالة والسالم_: "والذي نفسي بيده ال يسألونين خطًة يعظمون فيها 

 .519حرمات  هلل إال أعطيتهم إايها"

قول الرسول الكرمي_عليه الصالة والسالم_ عن جبري بن نفري، قال: قال جبري  .2

انطلق بنا إىل ذي خمرب رجل من أصحاب النيب _عليه الصالة والسالم_ فأتيناه 

                                                           
 .151هارون، عبد السالم، هتذيب سرية ابن هشام، ص. 517
إلسالمية عبد الوهاب، حممد، خمتصر سرية الرسول الكرمي_ عليه الصالة والسالم_، السعودية: وزارة الشؤون ا. 518

 . 356هـــــ، ص1418، 1واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط
 .974، 3، 3581أخرجه البخاري يف صحيحه، رقم . 519
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 عن اهلدنة، فقال: " مسعت رسول  هلل_عليه الصالة والسالم_ فسأله جبري

 .511يقول ستصاحلون الروم صلحاً أمناً وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم"

ما رواه عبد  هلل بن عوف الزهري يقول: قال رسول  هلل _عليه الصالة  .4

والسالم_:" لقد شهدت يف دار عبد  هلل بن جدعان حلفًا ما أحب أن يل به 

ومنها مست قريش ذلك احللف 511ر النعم ولو ادعى به يف اإلسالم ال جبت"مح

 .513ابسم )حلف الفضول(

ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول  هلل_ عليه الصالة  .5

" أوفوا حبلف اجلاهلية فإنه ال يزيده يعين اإلسالم إال  والسالم_ قال يف خطبته:

 .512"شدًة، وال حتدثوا حلفاً يف اإلسالم

األقوال واألحاديث النبوية السابقة نصل إىل مشروعية املعاهدات خالل من ف

 الدولية مع غري املسلمني.

 اثلثاً: مشروعية املعاهدات يف آراء فقهاء املسلمني.

                                                           
(، وقال عنه الشيخ األلباين: حديث صحيح، وابن حبان يف صحيحه، 3286أخرجه أبو داود يف سننه، ح). 511
 .15/112، 6719رقم
وقال عنه أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وانظر ابن كثري،  ،146، 4، 1585أخرجه الرتمذي يف سننه، رقم . 511

 .361السرية النبوية، ص
ينص حلف الفضول على " تعاقدوا وتعاهدوا على أن ال جيدوا مبكة مظلومًا دخلها من سائر الناس إال قاموا معه، . 513

 وكانوا على من ظلمه حىت ترد عليه مظلمته ".
 وقال عنه أبو عيسى: حديث حسن صحيح.(، 1511أخرجه الرتمذي يف سننه، ح ). 512
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" وهو جممع عليه_ أي مشروعية  :قولهأورد النووي يف شرحه على صحيح مسلم 

_رمحه  هلل_ يف ذلك: "وقد صاحل النيب  ويقول ابن العريب .514املعاهدة_ عند احلاجة"

_عليه الصالة والسالم_ أهل خيرب على شروط نقضوها، فنقض صلحهم، وقد وادع 

وأهل اجنران، وقد هادن قريشًا لعشرة أعوام حىت نقضوا  الضمري وصاحل أكيدر دومة،

اليت  زالت اخللفاء والصحابة على هذا السبيل اليت شرعناها سالكة، وابلوجوه عهده، وما

. وأضاف ابن فرحون يف تبصرة احلكام:" عقد الصلح بني املسلمني 515شرحناها عاملة"

 .516والكفار ليس من املختلف فيه، بل جوازه عند سببه جممع عليه"

عرضه من األدلة يف الكتاب والسنة النبوية والفقهاء اإلمجاع على مت نلخص مما 

 جواز املعاهدات الدولية.

 االتفاقيات الدولية يف الشريعة اإلسالمية. شروط املطلب الثالث :

بد من توافر شروط  حىت تكون املعاهدات الدولية املربمة بني املسلمني والكفار صحيحة، ال

خاصة هبا، تكفل لألمة اإلسالمية مصاحلها وطموحاهتا، وحال وجدت هذه الشروط 

 وحتققت املصلحة املطلوبة صحت املعاهدة، وتتمثل هذه الشروط يف اآليت: 

 الصالحية الدستورية لعقد املعاهدات الدولية.  .1

                                                           
 .6/344النووي، شرح صحيح مسلم، . 514
 .4/163ابن العريب، أحكام القرآن، . 515
 .351ابن فرحون، تبصرة احلكام، صث .516
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ورية" ملن يقوم إببرام يعرب عن ذلك يف العالقات الدولية املعاصرة "ابلصالحية الدست

املعاهدات الدولية ابسم الدولة اإلسالمية مع بقية الدول األخرى، خالفًا ألهلية التعاقد 

 بني األفراد فيما بينهم.

أن الذي يتوىل لى عاألئمة الثالثة )مالك، الشافعي، أمحد( رمحهم  هلل تعاىل أمجع 

حقيقة أن وذلك  517الدولة_ أو انئبه،إبرام العقد يف املعاهدات الدولية هو اإلمام _رئيس 

الدولة اإلسالمية هي شخص معنوي، يتم التعبري عنها من خالل رئيس الدولة أو من ينوب 

عنه، واألصل العام أن رئيس الدولة اإلسالمية هو الذي يضطلع مبهمة التمثيل عنها على 

 مع الدول األخرى.املستوى اخلارجي والداخلي، ومن مهامه إبرام املعاهدات واالتفاقيات 

برام املعاهدات مع إبوالدليل على ذلك قيام النيب _عليه الصالة والسالم_ وخلفاؤه من بعده 

غري املسلمني، كما كان يف معاهدته _عليه الصالة والسالم_ مع قريش يف صلح احلديبية، 

بكر الصديق من أيب  كلومعاهدته مع اليهود ونصارى اجنران، وأيضًا املعاهدات اليت أبرمها  

 .518وعمر بن اخلطاب رضي  هلل عنهم  مع القبائل واملمالك غري اإلسالمية

 وجود الرتاضي بني الطرفني. .2

                                                           
 .56_55، ص5عبد الونيس، أمحد، مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، ج. 517
 .31/134، املغين، ة، وانظر: ابن قدام55املرجع نفسه، ص. 518
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معىن ذلك أن يكون العقد خاليًا من عيوب الرضا، وهذه العيوب هي: الغلط، الغش، 

 الصنعاين رمحه  هلل تعاىل: " يف أحكام الصلح وهو أن وضعه مشروطيقول  519واإلكراه.

فيه املراضاة لقوله جائز أي أنه ليس حبكم الزم يقضي به وإن مل يرض به اخلصم وهو 

جائز أيضًا بني غري املسلمني من الكفار فتعترب أحكام الصلح بينهم، وإمنا خص 

 .531املسلمون ابلذكر ألهنم املعتربون يف اخلطاب املنقادون ألحكام السنة والكتاب"

يعة العقد، وابألخص املعاهدة الدولية، ألهنا لألمة شرط الرضا متليه طبإّن عليه فو 

وأية معاهدة تربمها الدولة اإلسالمية حتت أتثري إكراه أو  531اإلسالمية عقد حياة أو موت،

غنب أو تدليس أو لفساد ذمة ممثلها يف إبرام املعاهدة، كل ذلك من شأنه أن يعيب ارتضاءها 

 .533ة آلاثرها يف التزام الدولة اإلسالمية هباااللتزام ابملعاهدة، فتصبح عندها غري منتج

 عدم خمالفة القواعد العليا لإلسالم. .3

ماهية املعاهدة، ويتفق عليه الطرفان يف عقد املعاهدة  نعومعىن ذلك ما كان خارجًا 

يف ن و املسلمحيث يشرتط العلماء  الدولية، وأن ال يعارض موضوعها ومشروعيتها.

"  خمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، ويقول الدريين:املعاهدة الدولية عدم صحة 

                                                           
الذايابت، أمحد حممد طعمة، تغري الظروف وأثره يف املعاهدات الدولية يف الفقه اإلسالمي، اربد: دار عامل الكتب . 519

 .22م، ص3111، 1احلديثة، ط
 .4/348الصنعاين، سبل السالم، . 531
م، 1959المية ابألزهر، شلتوت، حممود، اإلسالم عقيدة وشريعة، القاهرة: مطبوعات اإلدارة العامة للثقافة اإلس. 531
 .287ص
 .519_511الغنيمي، قانون السالم يف اإلسالم، ص . 533
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يشرتط يف املعاهدة أال تتعارض مع دستور اإلسالم األساسي، وهو القرآن الكرمي، وأال 

متس يف بند من بنودها نصاً آمراً، أو تناقض مقصداً أساسياً اثبتاً يف اإلسالم على سبيل 

جائزًا مشروعًا غري خمالف حلكم شرعي، بد من أن يكون موضوعًا  لذا ال 532القطع،

 .534حيث يقول النيب _ عليه الصالة والسالم:" املسلمون عند شروطهم"

 وجود مصلحة. .4

يشرتط الفقهاء لعقد املعاهدات الدولية حتقيق املصلحة، واملقصود هبا اصطالحاً: "جلب 

 .535لق"منفعة أو دفع مضرة، واحملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخل

فقهاء املسلمني على أنه يشرتط لعقد املعاهدة الدولية وجود مصلحة أمجع 

" إذا رأى اإلمام أن يصاحل أهل احلرب، أو  للمسلمني، حيث جاء يف العناية شرح اهلداية:

وأضاف الشوكاين رمحه  هلل  .536فريقًا منهم وكان يف ذلك مصلحة للمسلمني فال أبس"

 .537ملصلحة مدة معينة" ابلقول :" إلمام عقد الصلح

                                                           
 .332الدريين، خصائص التشريع، ص. 532
 ، واللفظ له.3/794أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، ابب السمسرة، . 534
، بريوت: 1يف علم األصول، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، ط ىالغزايل، حممد بن حممد أبو حامد، املستصف. 535

 .174هـ، ص1412دار الكتب العلمية، 
، وابن قدامة، الكايف يف فقه اإلمام 2/339، ابن عليش، منح اجلليل، 3/316انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، . 536

 .5/457ر:البابريت، العناية شرح اهلداية، ، وانظ4/313، واملرداوي، اإلنصاف، 4/166املبجل أمحد بن حنبل، 
الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، بريوت: دار . 537

 .4/564هـ، 1415، 1الكتب العلمية، ط
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وجود الشروط السابقة عند إبرام املعاهدات الدولية بني ضرورة مما سبق ذكره  يتبني

املعاهدة الدولية صحيحة ومشروعة، ومنتجة  جيعلوجودها املسلمني وغري املسلمني، ألن 

 آلاثرها.

 

 

 

 

 

 

 النووية يف املقارنة بني القواعد و االتفاقيات اخلاصة ابألسلحة: املبحث الثاين
 القانون

 والقانون اإلسالمي. الدويل 

 

اليت تتعلق و من خالل ما مت استعراضه يف الدراسة من قواعد واتفاقيات دولية 

يف منطقة الشرق األوسط، سيتم مقارنة هذه القواعد واالتفاقيات يف  املنتشرابلتسلح النووي 

من حيث املشروعية يف  هذا املبحث مع قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية ابخلصوص
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)مطلب أول(، وبيان مدى االلتزام بتطبيق وتنفيذ الدول النووية هلذه القواعد من الناحية 

العملية يف )مطلب اثن(، وأخريًا من حيث الضوابط اليت حتكم استخدام هذه األسلحة يف 

 )مطلب اثلث(. 

ألسلحة املطلب األول: مشروعية القواعد واالتفاقيات الدولية  اخلاصة اب

 النووية.

 أواًل: مشروعيتها يف القانون الدويل العام واإلنساين.

حيرم القانون الدويل العام واإلنساين استخدام األسلحة النووية يف احلروب بنصوص 

قانونية وعرفية كثرية، بعضها صريح نصت على عدم مشروعية تصنيعها وحيازهتا ومن مث 

بتحرمي آاثرها، كتحرمي االعتداء على النساء استخدامها، وبعضها حرمها ضمنيًا 

واألطفال وغريهم من املدنيني، وفرض محاية املنشآت املدنية والدينية والثقافية، وحترمي 

إفساد البيئة الطبيعية، وجتيزها يف حالة املعاملة ابملثل ضد جمرم حرب استخدمها، أو يف 

 حالة دفاع الدولة عن نفسها وأمنها القومي.

 مشروعيتها يف الشريعة اإلسالمية. اثنياً:

 بينت أحكام الشريعة اإلسالمية اهلدف من مشروعية التسليح النووي، لقوله تعاىل:_

 ٍة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوا اَّللِا َوَعُدواُكْم َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوا

ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم اَّللاُ يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللِا يـَُوفا َوآَخرِيَن ِمْن 
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فكل سالح ال يرهب العدو وال خيوفه يعترب قاصراً   .221ِإلَْيُكْم َوَأنـُْتْم اَل ُتْظَلُموَن...

ختاف دولة نووية إال من شرعياً، لعدم حتقيق هذا اهلدف الذي شرع التسليح ألجله، وال 

دولة نووية مثلها، وعليه فإن الدول اإلسالمية جيب أن تعمل على إلزام مجيع الدول 

ابخللو من األسلحة النووية، وإن مل تستجب لذلك جاز هلا نقض تلك املعاهدات اليت 

 تلزمها مبنع التسليح النووي. 

الدولية يف القانون الدويل االلتزام ابلقواعد واالتفاقيات  املطلب الثاين:

 والشريعة اإلسالمية.

 :زام يف القانون الدويل واإلنساينأواًل: مدى االلت

رغم تعدد القواعد واالتفاقيات الدولية اليت تعاجل مشكلة التسليح النووي، إال أهنا مل 

واعد تصل إىل الفاعلية واإللزام من قبل الدول النووية الكربى، فالعديد من القرارات والق

الدولية والعرفية اخلاصة ابلتسلح النووي مل يعمل هبا، ومل يتم احرتامها، بسبب استخدام 

هذه القواعد واالتفاقيات مبا حيقق مصاحلها  وبريطانيا أمريكاالدول النووية الكربى ك

وتطلعاهتا يف منطقة الشرق األوسط، مما أدى بدوره إىل فقد دول املنطقة الثقة واملصداقية 

بادئ القانون الدويل العام، وابلتايل عدم االلتزام بتنفيذ هذه القواعد واالتفاقيات، يف م

 على ورق إىل الوقت احلاضر. اوظلت حرب 

                                                           
 .61سورة األنفال، آية رقم:. 538
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 حكام الشريعة اإلسالمية.أباثنياً: مدى االلتزام 

إن االلتزام بتطبيق القواعد واالتفاقيات الدولية طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية هو 

بدون تعصب وحيادية، حيث تطبق الدول اإلسالمية هذه القواعد تطبيق فعلي 

قرانً  14واالتفاقيات الدولية اليت أقرت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية منذ ما يزيد عن 

من الزمان، فتتميز هذه القواعد واالتفاقيات الدولية بوحدة التطبيق وعدم ازدواجية يف 

ريعة مساوية هتدف إىل الرمحة واإلحسان، وليس االعتداء املعايري الدولية، ألهنا تنبع من ش

والظلم بني شعوب العامل، فااللتزام حمكوم يف الشريعة اإلسالمية أبحكام وضوابط شرعية 

اخلروج عنها أو خمالفتها، إمنا جيب احرتامها والتقيد ن و املسلموفقهية ال يستطيع 

 بتنفيذها.

الدولية و اإلسالمية الستخدام األسلحة املطلب الثالث: الضوابط القانونية 

 .النووية

 أواًل: الضوابط يف القانون الدويل واإلنساين.

 احرتام اإلنسانية، وهو من الضوابط واملبادئ املستقرة يف القانون الدويل العام. .1

الوسائل واألساليب املستخدمة ن إحالة الضرورة " الضرورة العسكرية"، حيث  .3

 الزمة وال تتجاوز حدود ما أجلا إليه. يف القتال جيب أن تكون

 احرتام مبدأ حسن النية يف األعمال احلربية. .2
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وأضاف القانون الدويل اإلنساين قواعد عرفية يف الربتوكول األول التفاقيات جنيف 

( من 26(، )25م، فيما خيص استخدام األسلحة النووية، حيث نصت املواد )1949لسنة 

األسلحة النووية ألهنا تسبب آالمًا ال مربر هلا، ابإلضافة إىل  الربوتوكول على عدم مشروعية

 أهنا تلحق ابلبيئة الطبيعية أضراًر جسيمة.

 ومن الناحية العملية مل أتخذ الدول النووية الكربى هبذه الضوابط القانونية والعرفية. 

 اثنياً: الضوابط يف أحكام الشريعة اإلسالمية.

 هبا، وجيب مراعاة األخذ ابألخف مث األشد.ميكن دفع العدو إال  ملإذا   .1

ابلقاعدة الفقهية "دفع املفاسد  عمال، ملسلمنيابأال يرتتب على استعماهلا ضرر   .3

كانت مصلحة استعماهلا تفوق  إذاأوىل من جلب املصاحل"، ويستثىن من ذلك 

 مفسدهتا.

رة تقدر الفقهية "الضرو لقاعدة إعماال لأن يكون استعماهلا بقدر احلاجة فقط،   .2

 بقدرها".

استعماهلا يف األماكن املأهولة ابلنساء واألطفال والشيوخ، إال على سبيل  ىيتقأن   .4
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اآلاثر املرتتبة على تطبيق القواعد واالتفاقيات الدولية اخلاصة : املبحث الثالث
 من منظور إسالمي. ابألسلحة النووية

تعددت القواعد واالتفاقيات الدولية اليت تدعو إىل احلد من انتشار األسلحة النووية 

يف العامل، وخاصة يف منطقة الشرق األوسط، ومن خالل هذا املبحث سيتم بيان اآلاثر 

دول منطقة الشرق األوسط، حيث يوضح )املطلب  ىعلاملرتتبة على تطبيق هذه القواعد 

أما )املطلب الثاين(  االتفاقيات على الدول اإلسالمية يف املنطقة.األول( آثر هذه القواعد و 

سالمية يف املنطقة، وأخريًا يف اإلغري آثر هذه القواعد واالتفاقيات على الدول وضح يسف

)املطلب الثالث( سيتم بيان العقوابت املرتتبة على خمالفة دول منطقة الشرق األوسط للقواعد 

 ة ابحلد من انتشار األسلحة النووية. واالتفاقيات الدولية اخلاص

املطلب األول: آثر القواعد واالتفاقيات الدولية على الدول اإلسالمية يف 

 منطقة الشرق األوسط.

فيما يتعلق مبدى فاعلية االتفاقيات الدولية  استعراضه يف هذه الدراسة، من خالل ما مت

 تفاقيات والقواعد الدولية، أوجدتاخلاصة مبنع انتشار األسلحة النووية، اجند أن هذه اال

بغرض منع الدول العربية واإلسالمية من االخنراط يف الركب الدويل، وانضمامها إىل النادي 

النووي، مما يؤثر سلبًا على وجود وسيادة الدول العربية واإلسالمية يف املنطقة، فضاًل عن 

صعوبة حتقيق السالم واألمن اإلقليميني بني دول املنطقة، ويرجع السبب يف ذلك إىل تدخل 

ى الغربية بتطبيق معايري مزدوجة خبصوص انتشار األسلحة النووية يف املنطقة، واستغالل القو 
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للهيئات والوكاالت الدولية مبا  الوالايت املتحدة األمريكية وحلفائها يف املنطقة "إسرائيل"

املقدرات  ىعليتناسب مع تطلعاهتا ومصاحلها اإلسرتاتيجية يف املنطقة، مما يسهل هلا السيطرة 

اخلريات العربية واإلسالمية بسهولة، ومما يؤكد ذلك ما حدث يف ليبيا والعراق، وما حيدث و 

فرض عقوابت سياسية واقتصادية من قبل الدول الغربية، فقط حملاولة ثنيها  مناآلن يف إيران 

 عن السري يف برانجمها النووي.

سلحة النووية، كما مت استغالل االتفاقيات الدولية اخلاصة ابحلد من انتشار األ

حيث قامت الدول النووية العظمى بفرض قبول الدول العربية واإلسالمية هلذه االتفاقيات 

والتصديق عليها، لضمان بقاء األخرية دول غري نووية، وال تستطيع بناء منظومتها 

اإلسرتاتيجية النووية بني دول العامل، ابلرغم من سعي أغلب الدول إىل امتالك القدرات 

وية لتحقيق التوازن اإلسرتاتيجي. وبقاء سياسة ازدواجية املعايري املطبقة على الدول النو 

اإلسالمية يف املنطقة من شأنه أن يزيد من حدة الصراع اإلقليمي، وإمناء انتشار األسلحة 

 النووية يف املنطقة، مما يهدد السلم واألمن الدوليني نتيجة فيما إذا استخدم السالح النووي.

ب الثاين: آثر القواعد واالتفاقيات الدولية على الدول غري اإلسالمية يف املطل

 منطقة الشرق األوسط.

نتيجة للتباين يف القدرات النووية اإلسرتاتيجية بني إسرائيل والدول العربية 

حيث أن آثر امتالك إسرائيل لألسلحة والقدرات  واإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط،
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النووية "كمفاعل دميونة" يف حني أن جرياهنا من الدول العربية اإلسالمية ال ميتلكوهنا، يشكل 

خطرًا كبريًا على الدول األخرية لعدم استعداد الدول العربية واإلسالمية ملواجهتها، ولكن يف 

ن من املمكن تقييد ابقي الدول املوجودة يف املنطقة حالة تقبل إسرائيل لنزع أسلحتها فسيكو 

 ومنعها من االجتاه إىل التسلح النووي.

إن إسرائيل ليست طرفًا يف معاهدات احلد من انتشار التسلح النووي، ولديها  فضاًل عن 

مفاعالت وقدرات نووية عالية جداً، ال متلكها أي دولة يف املنطقة، مما حيقق هلا مبدأ 

النووي اإلقليمي، كما أهنا حماطة حبليف قوي يتمثل يف الوالايت املتحدة االحتكار 

األمريكية، الذي يساعدها يف منع أي دولة عربية أو إسالمية يف املنطقة من احلصول على 

األسلحة النووية، مما حقق هيمنة إسرائيل على املنطقة، لذا فهي تتبع سياسة التعتيم النووي، 

متلكه من أسلحة نووية، مما جعلها تنفرد ابمتالكها القدرة النووية حيث متتنع عن ذكر ما 

 األكرب يف منطقة الشرق األوسط.

وهناك إمجاع دويل يؤكد أن انتشار هذه األسلحة يف املنطقة يعترب خطرًا متعدد 

االجتاهات، ملا تفرضه من اضطراابت وتوترات وعدم ثقة بني دول املنطقة ابلدرجة األوىل، 

 دفع السباق َنو التسلح وزايدة النفقات العسكرية كما حيدث مع اململكة العربية إضافة إىل

خيلق حالة قلق دائم يف الدول اجملاورة، خاصًة إذا كانت  السالح النووي وامتالك. السعودية

عالقتها متأزمة أو متوترة مع دولة نووية، وهذا ما ينطبق على احلالة اإلسرائيلية، اليت ال ختضع 

هتا النووية إلجراءات السالمة النووية، مما جيعل إمكانية حدوث كارثة نووية تنعكس منشآ
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على دول املنطقة آباثر جسيمة ومدمرة، كما حدث يف حادثة "تشرينوبل" األوكرانية، بغض 

 النظر عن األخطار البيئية اليت هتدد حياة كل الكائنات احلية.

ة على خمالفة القواعد واالتفاقيات املطلب الثالث: العقوابت الدولية املرتتب

 الدولية.

 أواًل: العقوابت يف القانون الدويل.

ابعتبار أن أغلب القواعد واالتفاقيات الدولية اخلاصة ابألسلحة النووية هي قواعد 

، ولكن املالحظ أن أغلب الدول وخاصة تلزم الدول املخاطبة هبا قانونية أو عرفية، و 

الدول النووية ال تلتزم بتطبيقها واحرتامها من الناحية العملية، وقد مت ذكر العديد من 

األمثلة على ذلك يف هذه الدراسة، فالدول النووية الكربى يف منأى عن أي عقوبة، 

ية للطاقة الذرية أغلب اهليئات الدولية كمحكمة العدل الدولية والوكالة الدولن إحيث 

تستعمل كأداة يف يد الدول النووية الكربى، لتحقيق مآرهبا ومصاحلها اإلسرتاتيجية يف 

منطقة الشرق األوسط، حيث يتم فرض عقوابت سياسية واقتصادية على دول إسالمية 

مثل إيران ملنعها من احلصول على القدرات واألسلحة النووية، يف حني أن إسرائيل ال 

ام التفتيش الدويل والرقابة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل وتعتربه تعرتف بنظ

نظامًا هشًا وغري فعال، إضافة إىل عدم احرتامها للعديد من القرارات الصادرة عن 

منظمة األمم املتحدة، واستمرارها بربانجمها النووي، ضاربة بذلك قواعد ومبادئ القانون 
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حلائط، مما جعل أغلب دول اجملتمع الدويل تفقد ثقتها يف الدويل واإلنساين عرض ا

 فاعلية ومصداقية قواعد القانون الدويل.

القرآن الكرمي ىل إكما هو معلوم أن خمالفة القواعد واألحكام الشرعية اليت تستند و

بتحقيق الوفاء ن و مطالباملسلمني ن إ، حيث خريأو والسنة النبوية، هلا جزاء دنيوي 

 .539َوَأْوُفوا اِبْلَعْهِد ِإنا اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل  لقوله تعاىل:_ ابملعاهدات،

واحلاصل من اآلية الكرمية هو الوفاء ابلعهود واملواثيق، فطلب  هلل تعاىل من عباده 

الوفاء هبا يقتضي مشروعية املعاهدات، وإضافة العهود إىل  هلل سبحانه وتعاىل دليل قدسيتها 

وجب على املسلمني احرتام املعاهدات واملواثيق اليت يصادقون عليها يف حالة واحرتامها، لذا 

يعترب من قبيل الغدر واخليانة، اليت إن فعله حتقق شروطها، ومن أخل بشروطها وأحكامها ف

رفضها الدين اإلسالمي، ولكن يف حالة املعاهدات واالتفاقيات اخلاصة من انتشار األسلحة 

فيها مفسدة تفوق إن كان يلتزمون هبا، و فإهنم مصلحة للمسلمني  النووية، إذا كانت ذات

 املصلحة وجب اخلروج منها ابلتحفظ عليها أو عدم إهنائها إذا أخل الطرف األخر ابلتزاماته.

 يتمثل يفوأهم سبب تضعه الشريعة اإلسالمية كمربر إللغاء معاهدة مع طرف دويل 

 فسدة على املسلمني،املعمل يعود ابلضرر أو  اخلوف من اخليانة أو استغالل املعاهدة يف

                                                           
 .91سورة النحل، آية رقم: . 539
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َوِإماا خَتَاَفنا ِمْن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنا اَّللاَ اَل ُيُِبُّ لقوله تعاىل:_

 .521اخْلَائِِننيَ 

 

 

 

 

 

 .اخلامتة

 -الدراسة إىل عدة نتائج، هي:هذه توصلت الباحثة من خالل 

الدولية واالقليمية يف منع انتشار األسلحة النووية يف منطقة الشرق فشل احللول  .1

األوسط بسبب انعدام القوة اإللزامية والتطبيقية للمراكز واهليئات الدولية يف مواجهة 

 الدول النووية يف املنطقة .

ضعف قواعد القانون الدويل القدمية واحلديثة اخلاصة أبحكام احلرب واستخدام   .3

وية، وافتقارها إىل القوة اإللزامية والتطبيقية، الذي أدى إىل تفاقم الوضع األسلحة النو 

 .ني دول منطقة الشرق األوسطب
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عدم قدرة االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعددة واخلاصة مبواجهة األسلحة النووية   .2

على تنفيذ قراراهتا ضد الدول األعضاء فيها، وخاصًة فيما خيص إنتاج واستخدام 

الدول وخاصة التقنيات واألسلحة النووية، مما أدى بدوره إىل فشل اجلهود الدولية 

 ة خالية من األسلحة النووية.اإلسالمية إىل الوصول ملنطق

انتشار األسلحة النووية استخدام الوالايت  ملنعمن أسباب فشل اجلهود الدولية   .4

كأداة  املتحدة األمريكية وحلفائها للهيئات الدولية اخلاصة مبواجهة األسلحة النووية،

اً، مبا خيدم مصاحلها وأهدافها اإلسرتاتيجية يف املنطقة، كما حدث يف العراق سابق

 .وما حيدث اآلن يف إيران

إن االزدواجية يف قرارات منظمة األمم املتحدة والعمل بسياسة الكيل مبكيالني   .5

لصاحل الدول النووية الكربى وضد الدول اإلسالمية حتديدًا يف موضوع انتشار 

التسلح النووي يف منطقة الشرق األوسط، كان أيضا سببًا مهمًا يف فشل اجلهود 

 ل املنطقة خالية من األسلحة النووية.الدولية جلع

منطقة يف إن السبب احلقيقي وراء انتشار األسلحة النووية بني الدول اإلسالمية   .6

الشرق األوسط كان نتيجة تدخل جهات دولية خارجية يف الشؤون الداخلية لدول 

املنطقة، وعملها على إحداث تغيريات سياسية كبرية، بغرض إضعاف الدول 

 و من مث القضاء على الدين اإلسالمي. اإلسالمية،
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تعد من أسباب إن الصراعات اإلقليمية طويلة األمد بني دول املنطقة وإسرائيل،   .7

 انتشار األسلحة يف املنطقة.

إن موقف اإلسالم من اجلهاد والقتال ال يكون إال إلعالء كلمة  هلل_عز وجل_ يف   .8

هاد والقتال يف اإلسالم ليس غاية األرض، ورد العدوان ونصرة املظلوم، حيث إن اجل

حبد ذاته، وإمنا هو وسيلة لتحقيق أهداف ومقاصد نبيلة، فاإلسالم دين يدعو 

 للسالم والرمحة بني الشعوب مجعاء.

إن األحكام والقواعد احلربية يف الشريعة اإلسالمية هي قواعد أخالقية إنسانية  .9

مثل القواعد  والعدل بني الشعوب كافة،ابملرتبة األوىل، حيث إهنا تعتمد على الرمحة 

متنع استهداف املدنيني "غري احملاربني" ابألعمال القتالية، هي أحكام حمكمة  اليت

 .وليست منسوخة، لذا يلتزم املسلمون بتطبيقها والعمل هبا

تكون الدول اإلسالمية ملزمة إبنتاج وامتالك األسلحة النووية إذا كانت  .11

ذه األسلحة، هبدف ردع هذه الدولة عن استخدام هذه الدولة املعادية تنتج ه

األسلحة ضد األوىل، وابلتايل يتحقق التوازن اإلسرتاتيجي، فضاًل عن محاية أمن 

 اإلسرتاتيجية. هامصاحلالدول اإلسالمية 

من الضوابط اإلسالمية املهمة الستخدام األسلحة الفتاكة أثناء احلرب،   .11

اللجوء إليها كحل أخري لألزمة، وبعد  أنه ال يتم اللجوء إليها مباشرة، إمنا يتم
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وعماًل مببدأ املعاملة  استنفاذ احللول السلمية والدبلوماسية بني األطراف املتنازعة

 .ابملثل

متيزت ابألسبقية على القانون الدويل العام يف تنظيم أحكام  الشريعة اإلسالميةإن  . 13

ن هذه األحكام ملزمة وواجبة على إاللجوء إىل استخدام األسلحة الفتاكة يف احلرب، حيث 

املسلم، ابعتبارها عبادة يتقرب هبا املسلم إىل ربه، مما يؤكد لنا أن اإلسالم أعم وأمشل يف 

 العام. احلرب يف القانون الدويل املفهوم واملضمون فيما خيص أحكام

إن االتفاقيات واملعاهدات يف الشريعة اإلسالمية ملزمة وواجبة التطبيق من أطرافها،  .12

عمال نظرًا ألمهية املعامالت والعالقات الدولية، مما حيقق االستقرار يف التعامل بني الدول، 

 بقاعدة الوفاء ابملعاهدات الدولية.

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالتوصيـــــ :اثنياً 

 ما يلي:_في واملتمثلةتوصي الباحثة يف ختام دراستها بعدد من التوصيات، 

على خمزون الدول من لقضاء ل تسعىضرورة العمل على إجياد هيئة دولية نزيهة   .1

د، للوصول إىل عامل خال من األسلحة ياألسلحة النووية، ودون استثناء أو حتي

 يف منطقة الشرق األوسط والعامل ككل. النووية

 _سواًء أكانت إسالمية أو غري إسالمية_الدول  استخدام العمل على توجيه ضرورة .3

اليت ختدم البيئة واإلنسان،  ، ابلدرجة األوىلنووية يف األغراض السلميةال افاعالهتمل

 .نيالدولي محىت يعم األمن والسل

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



284 
 

توصي الباحثة بضرورة حث رؤساء احلكومات اإلسالمية على االنسحاب من  .2

التسليح النووي، ألهنا ال حتقق مصلحة للمسلمني،  مبنعاملعاهدات الدولية اخلاصة 

  .إمنا تعمل على حرماهنم من امتالك أسباب القوة

 دعوة منظمة التعاون اإلسالمي إىل عمل ورشات عمل ومؤمترات دولية بني الدول .4

اإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط، هبدف الوصول إىل وضع قانون دويل حيكم 

 احلرب واستخدام األسلحة النووية.

جيب على حكومات الدول اإلسالمية القيام بعقد االتفاقيات واملعاهدات فيما  .5

بينها، لتوثيق املودة والصداقة بينها، والعمل على إهناء اخلالفات والصراعات 

يما بينها، لنشر دعوة اإلسالم يف األرض، ويكون الدين كله هلل عز اإلقليمية ف

 وجل.

السعي إىل إنشاء هيئات ومراكز إسالمية دولية، تعمل على نشر القواعد واألحكام   .6

والضوابط اخلاصة ابحلرب، كما نص عليها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وما 

  تعاىل.ذهب إليه فقهاء األمة اإلسالمية رمحهم  هلل

ضرورة أخذ حكومات الدول اإلسالمية ابحلل الدبلوماسي كخيار أول حلل مجيع   .7

األزمات والصراعات فيما بينها، وبناء أمة إسالمية قوية تفرض احرتامها وسيادهتا 

 بني دول العامل الغربية كما كانت سابقاً.
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األخذ أبسباب على احلكومات العربية واإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط  جيب  .8

ماية مصاحلها اإلسرتاتيجية والسياسية حل القوة، وامتالك وإنتاج األسلحة النووية،

يف سرتاتيجيًا يف حال فكرت إختويف الدول املعادية، وردعها ، و ومصاحل رعاايها

ابملعاملة ابملثل، وحتقيق املصلحة والضرورة االعتداء على الدول اإلسالمية، إعمااًل 

 .احلربية
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 م،1949أغسط   12املؤرخة يف  ملخص اتفاقيات جنيف 

 والربوتوكوالت اإلضافية إليها.

جتاه  يف زمن احلرب حىت امراعاهتناك قواعد إنسانية معينة جيب على البشر ه

 العدو. وقد وردت هذه القواعد بصورة رئيسية يف اتفاقيات جنيف األربع

 لحقني( اإلضافينيم ويف الربوتوكولني )امل1949آب/أغسطس 12 املؤرخة يف

لعام  والربوتوكول اإلضايف الثالثم 1977حزيران/يونيو 8إليها املؤرخني يف 

تنطبق القواعد املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف األربع على م، 3115

 ،املسلحة الدولية، أي استخدام القوة املسلحة بني دولتني أو أكثر النزاعات

املشرتكة بني 3 وهو املادة  _واحد فقط يف اتفاقيات جنيف  وهناك نص

ينطبق على النزاعات املسلحة غري الدولية، أي  _األربع  اتفاقيات جنيف

املسلحة احلكومية ومجاعات مسلحة )أو بني مجاعات  القتال بني القوات

ظيم لديها قدر معني من التن معني من احلدة. ويكمل (مسلحة بعضها البعض

الربوتوكول اإلضايف األول أحكام اتفاقيات  ويصل العنف فيها إىل مستوى

الدولية وتوسع نطاق تعريف تلك النزاعات  جنيف اليت تنظم النزاعات املسلحة

مجاعة من األشخاص حقها يف تقرير  لكي تشمل احلاالت اليت متارس فيها

تالل األجنيب أو االستعمارية أو االح املصري من خالل النضال ضد اهليمنة

اإلضايف الثاين على وجه التحديد على  األنظمة العنصرية. وينطبق الربوتوكول
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ابحلدة الشديدة وتدور بني القوات  نزاعات مسلحة غري دولية معينة تتسم

متارس من السيطرة على جزء  املسلحة التابعة للدولة ومجاعات مسلحة منظمة

متواصلة ومنسقة وتستطيع  يات عسكريةمن إقليمها ما ميكنها من القيام بعمل

 .تنفيذ الربوتوكول

نسبيا مقارنة مبوضوع الربوتوكولني  االثالث حمدود موضوع الربوتوكول اإلضايفيعترب  

اتفاقيات جنيف من خالل السماح ابستخدام شارة مميزة  األول والثاين، حيث يكمل

 وتقضي وكرامته، الفرد احرتام هي أساسية قاعدة على جنيف اتفاقيات وتعتمد .إضافية

 عن عجزوا والذين العدائية األعمال يف مباشر بشكل يشاركون الذين األشخاص ابحرتام

 آاثر من حبمايتهم أيضا وتقضي آخر، سبب يأل أو األسر أو اجلرح أو املرض بسبب القتال

 اإلضافية الربوتوكوالت وتبسط .متييز دون ورعايتهم املعاانة يكابدون من ومبساعدة احلرب،

 تنص أهنا كما املسلح، النزاع بسبب املتضررين األشخاص مجيع لتشمل احلماية هذه نطاق

 املدنية، األعيان أو املدنيني السكان مهامجة عن واملقاتلني النزاع أطراف امتناع وجوب على

 .العسكرية عملياهتم إدارة يف هبا املعرتف اإلنساين الدويل القانون بقواعد االلتزام وعلى

 :_والربوتوكوالت اإلضافية القواعد العامة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع

وضع  ينبغي مراعاة قواعد إنسانية أساسية معينة، بغض النظر عن نوع النزاع وعن

من مث يف مجيع األوقات  وحتظر ،منه أو األعمال اليت يشاركون فيهااألشخاص املتضررين 

والعقوابت البدنية، وبرت  القتل، والتعذيب،) ويف مجيع األماكن األعمال التالية: 
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 وتنفيذ اجلماعية، والعقوابت األعضاء، وانتهاك الكرامة اإلنسانية، وأخذ الرهائن،

/ األربع جنيف اتفاقيات) ،(واملهينة القاسية واملعاملة قانونية حماكمة دون العقوابت

 واتفاقية ،13 املادة/ الثالثة جنيف واتفاقية ،13 املادة/ الثانية جنيف واتفاقية3  املادة

 والربوتوكول ، 75املادة/ األول اإلضايف والربوتوكول ،24و32  املاداتن/ الرابعة جنيف

 /الثاين اإلضايف

 (. 6 و 4 املاداتن

 واملرضى اجلرحى من االقتصاص أعمال حتظر األول والربوتوكول لالتفاقيات وطبقاً 

 وأسرى املدين، الدفاع ووحدات وأفراد الطبية، والوحدات الطبية اخلدمات وأفراد والغرقى،

 اهلندسية واألشغال الطبيعية والبيئة والثقافية، املدنية واألعيان املدنيني، واألشخاص احلرب،

واتفاقية جنيف الثانية/ ، 46جنيف األوىل/ املادة  رة )اتفاقيةخط قوى على احملتوية واملنشآت

 واتفاقية جنيف47  املادة

 20األول/ املواد  والربوتوكول اإلضايف، 33واتفاقية جنيف الرابعة/ املادة ، 13الثالثة/ املادة 

 .51 – 56 و

االتفاقيات  وال جيوز ألحد التنازل إكراهًا أو طوعًا عن احلماية املمنوحة له مبوجب

 .8املادة  /واتفاقية جنيف الرابعة، 7الثالثة/ املادة –)اتفاقيات جنيف األوىل 

 حمايدة دولة (حامية دولة جهود من اإلفادة دائماً  احملميني األشخاص إبمكان يكون أن جيب

 حمايدة إنسانية هيئة أي أو األمحر للصليب الدولية اللجنة جهود أو( مصاحلهم برعاية تكلف
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 9 املواد/ الرابعة جنيف واتفاقية11 و 9 و 8 املواد/ الثالثة – األوىل جنيف اتفاقيات) أخرى

 .(األول اإلضايف والربوتوكول 11و 11 و

 ".سلوك املقاتلني: "الباب الثالث، القسم األول الربوتوكول اإلضايف األول

ويتمثل املبدأ ، حُيدد الربوتوكول القواعد اليت حتكم سلوك املقاتلني أثناء األعمال العدائية

يف اختيار أساليب  وراء هذه القواعد يف أن حق أطراف النزاع يكمناألساسي الذي 

استخدام األسلحة والقذائف  ويرتتب على ذلك حظر ،ووسائل القتال ليس حقاً  مطلقا

أو آالم مفرطة أو معاانة ال مربر  واملواد وأساليب القتال اليت من شأهنا إحداث إصاابت

ظر قتل اخلصم أو إصابته أو أسره وحيُ   .)25وكول اإلضايف األول/ املادة هلا )الربوت

ظر إساءة استخدام وحيُ  .37)األول/ املادة  ابللجوء إىل الغدر )الربوتوكول اإلضايف

احلمراء،  الكريستالةالصليب األمحر، واهلالل األمحر،  الشارات املعرتف هبا )شارات

/ األول اإلضايف الربوتوكول) احلامية لألعيان الثقافية، اخل(.والشارات  والراية البيضاء،

 . 38 )املادة

 يف طرفا ليست اليت للدول أو اخلصم للطرف الوطنية الشارات استخدام وحيظر 

من مث أن قانون النزاعات  ويؤكد الربوتوكول  (29 املادة/ األول اإلضايف الربوتوكول) النزاع

وحيظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة . قدرا من النزاهةاملسلحة يتطلب من املقاتلني 

وال جيوز أن يكون الشخص الذي ال يشارك يف (، 41 )الربوتوكول اإلضايف األول/ املادة

بوضوح عن نيته يف االستسالم حمال  يفصحيعد يشارك فيها، أو الذي  األعمال العدائية أو مل
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الذين  وجيب إطالق سراح األسرى .( 43و 41الربوتوكول اإلضايف األول/ املاداتن ) للهجوم

 ال تتوفر للجهة اآلسرة وسائل إلجالئهم من منطقة القتال )الربوتوكول

 (.41 اإلضايف األول/ املادة

 " محاية السكان املدنيني من آاثر القتال" 

واملقاتلني،   السكان املدنينيتقضي القاعدة األساسية ابلتمييز يف مجيع األوقات بني

ضد األهداف العسكرية  و بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية، ومن مث توجيه العمليات

والشخص املدين هو أي شخص ال ، 48دون غريها )الربوتوكول اإلضايف األول/ املادة 

 ينتمي إىل القوات املسلحة )الربوتوكول

أهدافاً  عيان املدنية هي كافة األعيان اليت ال تشكلواأل، (51اإلضايف األول/ املادة 

حيقق تدمريها أو  يف العمل العسكري واليت ال فعالةً عسكرية، أي اليت ال تسهم مسامهة 

ميزة عسكرية أكيدة )الربوتوكول  االستيالء عليها أو تعطيلها يف الظروف السائدة حينذاك أي

 .(53اإلضايف األول/ املادة 

األمر  وال يقتصر، 51 )حتظر اهلجمات العشوائية )الربوتوكول اإلضايف األول/ املادة 

تخذ مجيع تُ  على عدم توجيه اهلجمات ضد األشخاص املدنيني واألعيان املدنية، بل

هذه األهداف، من  االحتياطات املمكنة يف مهامجة األهداف العسكرية أو يف حتديد موقع

املدنية إىل احلد األدىن )الربوتوكول  ار العرضية بني املدنيني واألعيانأجل تقليل اخلسائر واألضر 

 وال(،  58و 57اإلضايف األول/ املاداتن 
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ينتظر أن يسفر  جيوز أبي حال أن يؤدي هذا اهلجوم إىل خسائر وأضرار مفرطة تتجاوز ما

 57و 51اداتناإلضايف األول/ امل عنه اهلجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة )الربوتوكول

يف محاية نقاط  ال جيوز التوسل بوجود السكان املدنيني أو األشخاص املدنيني أو حتركاهتم(، 

 (. 51األول/ املادة  أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية )الربوتوكول اإلضايف

عنها  وحيظر جتويع السكان املدنيني التابعني للخصم أو تدمري األعيان اليت ال غىن

األمد ابلبيئة  ئهم على قيد احلياة، أو إحداث أضرار ابلغة وواسعة االنتشار وطويلةلبقا

تتمتع األعيان الثقافية واألشغال  (. 55و 54 الطبيعية )الربوتوكول اإلضايف األول/ املاداتن 

واملواقع اجملردة من وسائل الدفاع، واملناطق  اهلندسية واملنشآت احملتوية على قوى خطرة،

مناطق األمان واملناطق احملّيدة( وأفراد وأجهزة الدفاع املدين  السالح )مبا يف ذلك منزوعة

 وجيب النص على متييز هذه املواقع واألفراد واملنشآت بعالمات مناسبة، حبماية خاصة،

 ومبانيها ولوازمها )الربوتوكول اإلضايف األول/ املواد أفرادهاوحتديد هوية 

 س. الفصالن اخلامس والساد( 1) وامللحق رقم(،  61-67و 61و 59و 56و 52

لبقائهم  وينطبق حظر مهامجة السكان املدنيني أو تدمري األعيان اليت ال غىن عنها

خطرة واألعيان  على قيد احلياة أو مهامجة األشغال اهلندسية واملنشآت احملتوية على قوى

و 12اإلضايف الثاين/ املواد  لالثقافية على النزاعات املسلحة غري الدولية أيضا )الربوتوكو 

 خاص.ويقع على عاتق القادة العسكريني بشكل (،  16و15و 14
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اللجنة الدولية للصليب األمحر، فهي منظمة غري متحيزة وهذا ملخص ما تقوم به 

 تؤدي مهمة إنسانية على وجه احلصر تتمثل يف محاية أرواح وكرامة ضحااي وحمايدة ومستقلة،

أنشطة اإلغاثة  توجه اللجنة الدولية وتنسقو  ،الداخلي وتقدمي املساعدة هلماحلرب والعنف 

أيضا إىل تفادي املعاانة  وتسعى جاهدة املسلح، الدولية اليت تنفذها احلركة يف حاالت النزاع

قد م، و 1863 سنةأنشئت  ،اإلنسانية العاملية بنشر وتقوية القانون الدويل اإلنساين واملبادئ

 .للصليب األمحر واهلالل األمحر حلركة الدوليةانبثقت عنها ا

 

 

 

  231م1911بنود معاهدة اْلد من انتشار األسلحة النووية لسنة. 

 1مادة 

تتعهد ُكّل دولة من الدول املالكة لألسلحة النووية االطراف يف هذه املعاهدة َأْن ال 

غري مباشر يف متفّجرة حتّوَل إىل أّي ُمستلم مطلقًا اي أسلحة نووية أَو اي حتكم مباشر أو 

َساَعَدة اوالُتشّجيع َأو االقناع ألّي دولة المتتلك 
ُ
نووية وأبي شكل وال ميكن على اإلطالق امل

                                                           
531https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A

9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8

%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%

D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 
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سالِح نووي لِصناَعة أَو إكِتساب األسلحِة النوويِة أَو أدواِت متفّجرِة نوويِة أخرى، أَو 

 .السيطرة على مثل هذه األسلحِة أَو األدواِت املتفّجرةِ 

 2ة ماد

يَتعّهُد ُكّل طرف يف املعاهدة من الدول الغري مالكة لألسلحة النووية ان التستلَم اي 

نقَل مطلقا من أي انقل لألسلحِة النوويِة أَو األدواِت املتفّجرِة النوويِة األخرى أو اي نوع من 

مباشر وأَْن  السيطرِة على مثل هذه األسلحِة أَو األدواِت املتفّجرِة سواء بشكل مباشر أَو غري

ال َيْصنَع أَو َيكتسَب أسلحَة نووية اوأدواَت متفّجرَة نوويَة أخرى وَأْن ال يُريَد أَو َيستلَم أّي 

 .مساعدة يف صناعِة األسلحِة النوويِة أَو األدواِت املتفّجرِة النوويِة األخرى

 3مادة

يِة اّليت كل طرف يف هذه املعاهدة يَتعهد بقبول الوقاية، كما بني يف االتفاق

َستفاوض وتنَتهي ابلوكالة الدولية للطاقة الذريِة مبوجب قانون الوكالة الدولية للطاقة الذريِة 

والوكالِة حتمي نظامًا إفرتَض حتت هذه املعاهدة ملْنع اَنراف استخدام الطاقة النوويِة من 

لنوويِة األخرى.اإلجراءات االستعماالِت السلميِة إىل األسلحِة النوويِة أَو األدواِت املتفّجرِة ا

الوقائية اليت تطّلبْت هبذه املادة تتعلق ابملاّدِة االنشطاريِة املصدريِة أَو اخلاّصِة سواء كانت تنَتج 

أو تعاجل َأو تستعمَل يف أّي وسيلة نووية رئيسية أَو خارج هذه الوسيلِة. الوقاية اليت تطّلبْت 

شطارية املصدرية أَو اخلاّصة يف ُكّل النشاطاِت النوويِة هبذه املادِة ستقام على ُكّل املواد االن
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السلميِة ضمن أراضي مثل هذه الدول، حتت سلطتها القضائيِة، َأو نفذت حتت سيطرهتا يف 

 خر.آأي مكان 

يَتعهد كل طرف يف املعاهدة َأْن ال يزود اي ماّدة انشطارية مصدرية َأو خاّصة، َأو 

خصوصًا أَو إستعّدْت للمعاجلة أو االستعماِل أَو إلنتاِج  اي أجهزَة أَو اي ماّدَة صّممتْ 

املاّدِة االنشطاريِة اخلاّصِة، إىل أّي دولة ال متتلك سالح نووي لألغراض السلمية، مامل تكن 

  يِة اليت َتطّلبْت هبذه املادِة.املاّدة االنشطارية املصدرية أَواخلاّصة خاضعة للوقا

لتطبيق يف إسلوب صّمم لالمتثال إىل املادة الرّابعة من الوقاية تطلبت هبذه املادة ا

هذه املعاهدِة، ولَتَجنُّب إالعاقة االقتصاديِة أَو اعاقة التطور التكنولوجي لألطراِف أَو عرقلة 

التعاوِن الدويِل يف حقِل النشاطاِت النوويِة السلميِة، يضمن ذلك التبادِل الدويِل للمادة 

اجلة أو لالستعماِل أَو إلنتاِج املاّدِة النوويِة لألغراض السلمية مبوجب واألجهزِة النوويِة للمع

 بنود هذه املادِة ومبدأ احِلماية املنصوص عليه يف ديباجة املعاهدة. 

الكة لألسلحة النووية االطراف يف هذه املعاهدُة ستربُم االتفاقياَت املالدول غري 

متطلباِت هذه املادِة أّما بشكل منفرد َأو مشرتك مع دول  ابلوكالة الدولية للطاقة الذريِة لتَـْلِبية

أخرى مبوجب قانون الوكالة الدولية للطاقة الذريِة. مفاوضات مثل هذه االتفاقياِت َسَتْشرُع 

يوم ِمْن السرايِن األصلِي هلذه املعاهدِة. للدول احلق ان تُودُع آالهَتم ِمْن  181خالل 

يوِم، مفاوضات مثل هذه االتفاقياِت ستشرع بتاريخ  181ة ال التصديِق َأو املوافقِة بعد فرت 
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ال يتجاوز اتريخ اإليداِع,وستدخل هذه االتفاقيات حّيز التنفيذ يف غضون فرتة قدرها مثانية 

 .عشَر شهِر بعد اتريخ بدء املفاوضات

 

 

 4مادة 

ف يف ال شيء يف هذه املعاهدِة سيرتجم كَتأثري على احلّق الثابِت لُكّل األطرا

املعاهدة لَتطوير البحث وإنتاج واستعماَل الطاقة النووية يف األغراض السلمية بدون متييِز 

 .من هذه املعاهدةِ  3و  1وابالنسجام مع مادة 

ُكّل األطراف يف املعاهدة يَتعّهدوَن ابلَتسهيل، ومَيتلكوَن احلّق يف املشارََكة يف التبادل 

واملعلومات العلمية والتقنية لالستعماالِت السلميِة للطاقة احملتمل األكمل لألجهزة واملواد 

سامهة 
ُ
النوويِة. األطراف يف املعاهدة القادرون على َأْن يـَْعملوا ذلك سيتعاونوَن أيضًا يف امل

على حدة َأو ابالشرتاك مع الدول األخرى أَو املنظماِت الدولية يف التطويِر اآلخِر لتطبيقاِت 

غراض السلمية، خصوصًا يف أراضي الدول الغري مالكة للسالِح النووِي الطاقة النوويِة لأل

ْذكورُة كطرف يف املعاهدَة، مع اعتباِر احلاجات املستحقة للمناطِق النامية يف العامل
َ
 .امل

 2مادة 

اذ إجراءاِت مالئمِة لضمان مالئمِة هذه املعاهدِة،  ُكّل طرف يف املعاهدة يَتعّهُد إبختِّ

الدوليِة وخالل اإلجراءاِت الدوليِة املالئمِة،لالستفادة من إمكانية استخدام  حتت املالحظةِ 
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االنفجارات النووية يف أي من التطبيقات السلمية اليت َسَتْجعُل متوفرة إىل كُل طرف يف 

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية على قاعدة غري مميزة والتعهد إىل مثل هذه األطراف 

فقات األدواِت املتفّجرِة املستعمِلة ستكوُن كاقل مستوى ممكن خبصوص حصتهم يف ن

االحتمال ولن تشمل نفقات البحوث. يَْذكُر ان اطراف املعاهدُة الغري مالكني للسالح 

النووي سيكونوا قادرين على احلصول على مثل هذه املنافع، مبوجب اتفاقيات دولية خاصة، 

يِف للدول الغري مالكة للسالح النووي. مفاوضات على خالل هيئة دوليِة مالئمة للتمثيِل الكا

هذا املوضوِع ستشرع أبسرع ما ميكن بـَْعَد َأْن تدخل املعاهدُة حيز التنفيذ. ويْذكر ان اطراف 

املعاهدة الغري مالكني للسالح النووي لذا َرْغبتهم َقد يَتْحصُلون على مثل هذه املنافِع مبوجب 

 .اتفاقيات ثنائية

 1مادة 

طرف يف املعاهدِة يتعهد مبتابعة املفاوضات حبسن نية على اإلجراءات الفعالة كل 

اليت تتعّلق بتوقف سباِق التسلح النووِي يف اتريخ مبّكِر وبنزع السالح النووِي، وعلى عقد 

 .معاهدة لنزع السالح العام والكامِل حتت السيطرِة الدوليِة الصارمة والفعالة

 2مادة 

عاهدِة يؤثر على حق أي جمموعة من الدول لعقد االتفاقيات ال شيء يف هذه امل

 .اإلقليمية لكي تضمن الغياب الكلي لألسلحِة النوويِة يف أراضيهم اخلاصة

 1مادة 
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أي طرف يف املعاهدة قد يقرتح ادخال اي تعديالت إىل هذه املعاهدِة. تعديل اي 

يع األطراف يف املعاهدِة. نص مقرتح سيقدم إىل حكومات املستودَع اليت ستوزعه إىل مج

عقب ذلك إذا طلب من ثلث أطراف املعاهدة أَوأكثر عقد مؤمتر ستقوم حكومات املستودع 

 ابلدعوة لعقد هذا املؤمتر، وستدعى اليه كل األطراف يف املعاهدة، للنظر يف ذلك التعديِل.

أي تعديل يف هذه املعاهدة جيب أن يصدق ِمن قبل أغلبية أصوات أطراف 

عاهدة، مبا فيها أصوات الدول املالكة للسالح النووي األطراف يف املعاهدة واالطراف امل

األخرى اليت تكون يف اتريخ توزيع التعديل أعضاء جملِس حمافظني الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية. التعديل سيدخل حيز التنفيذ لكل طرف يودع واثئقه لتصديِق التعديِل على ان يتم 

التصديِق ِمن قبل كل األطراف، بتضمن ذلك تصديِق واثئق كل اطراف املعاهدة إيداع واثئق 

املالكني للسالح النووي وُكّل األطراف األخرى مبا فيهم الدول اليت ستكون أعضاء جملِس 

حمافظني الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقت توزيع التصديق وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل ألي 

 ه وثيقة تصديقه.اخر فور ايداع طرف

بعد مخس سنوات من سرايِن هذه املعاهدِة, سيعقد مؤمتر يف جنيف ـ سويسرا 

ألطراف املعاهدة، لكي تراجَع عملية تنفيذ هذه املعاهدِة َمع التأكد أبّن أغراض املعاهدِة يتم 

حتقيقها.و على مراحل كل مخس َسَنواِت فيما بعد وبتقدمي اقرتاح من أغلبية األطراف يف 

 .ملعاهدة إىل حكوماِت املستودَع،بعقد مؤمترات أخرى بنفس هدف مراجعة عملية املعاهدةا

 9مادة 
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هذه املعاهدِة ستكون مفتوحَة إىل مجيع الدول للتوقيِع. وأي دولة ال توقع املعاهدَة 

 من هذه املادِة َقْد تـَْقبُل إليها يف أي وقت كان.  2قبل سرايهِنا مبوجب املقطع 

هذه املعاهدِة ستكون رهن التصديَق ابلدول املوقعة. واثئق التصديِق وواثئق املوافقِة 

ستودعاِن حبكومات الوالايت املتحدة األمريكية، اململكة املّتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 

 الّشمالية واإلحتاد الّسوفييت، اليت تعترب حكومات املستودَع مبوجب هذه املعاهدة. 

اهدِة ستدخل حيز التنفيذ بعد تصديِقها من مجيع الدول وحكومات دول هذه املع

املستودع للمعاهدِة وأربعون دولة أخرى توقع هذه املعاهدِة وتودع واثئقها املصدقة. وألغراِض 

هذه املعاهدة يقصد بتعبري الدولة املالكة للسالح النووي هي كل دولة صنعت أو فجرت اي 

 . 1967يناير عام  1أخرى قبل رة نووية سالح نووي أَو أداة متفجّ 

ابلنسبة للدول اليت تودع واثئقها للتصديِق َأو االنضمام بتاريخ الحق إىل سرايِن 

 الواثئق للتصديِق َأو االنضمام. هذه املعاهدة، ستدخل حيز التنفيذ يف اتريخ إيداع 

ل توقيع، واتريخ حكومات املستودع ستعلُم كل الدول املوقعة واملنضمة فوراً بتاريخ ك

إيداع كل وثيقة تصديِق أَو انضمام من اتريخ سرايِن هذه املعاهدة، واتريخ استالم أي طلب 

 عقد مؤمتر أَواي تبليغات أخرى. ل

ِمْن ميثاق األُمم  113هذه املعاهدِة ستسجل حبكومات املستودع املطابقَة للمادة 

 .املّتحدةِ 

 11مادة  
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لوطنية ميتلك حق االنسحاب ِمْن املعاهدِة إذا قرر كل طرف ممارسة منه لسيادتِه ا

أبّن أحداث استثنائية تَتعّلَق مبادة املعاهدة، عرضت املصاحل العليَا لبالده للخطر. سيتم 

اخطار مثل هذا االنسحاِب إىل كل األطراف يف املعاهدة وإىل جملس األمن التابع لالمم 

ك البالغ بيان األحداث االستثنائية اليت املتحدِة،قبل ثالثة أشهِر من حصوله.يتضمن ذل

بعد مرور مخس وعشرون سنة من سرايِن املعاهدِة • يعتربها عرضت مصاحله العليا للخطر. 

,سيعقد مؤمتر للتقرير إذا ماكانت املعاهدَة ستستمر ساريه بشكل غري حمدد أَو ستمدد لفرتة 

 .بية األطراف يف املعاهدةأَو فرتات اثبتة إضافية. هذا القراِر سيؤخذ من قبل أغل

 11مادة  

هذه املعاهدة حرر نصها ابللغات الصينية واإلسبانية والفرنسية والروسية واإلاجنليزية 

وهي كلها موثقة واصلية على حد سواء وستودع يف أرشيفاِت حكومات املستودع. النسخ 

املصّدقة حسب أصول هذه املعاهدِة سرتسل من حكوماِت املستودَع إىل احلكومات املوقعة 

 والدول املنضمة. 

 ااتً لذلك املخّول املوقع أدانه، وّقَع هذه املعاهدِة. إثب

صيغت يف ثالث نسخ يف كل من واشنطن ولندن وموسكو بتاريخ اليوِم األوِل ِمْن 

 .يوليو عام ألف تسعمائة مثانية وسّتون
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  523.م1942ميثاق منظمة األمم املتحدة لسنة 

 .: يف مقاصد اهليئة ومبادئهااألولالفصل 
 : املتحدة هي األمممقاصد :  1مادة 

حفظ السلم وااملن الدويل، وحتقيقا هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املشرتكة الفعالة   .1
ل لزالتها، وتقمع اعمال العدوان وغريها من وجوه اخلإملنع السباب اليت هتدد السلم و 

، حلل ابلسلم، وتتذرع ابلوسائل السلمية، وفقا ملبادئ العدل والقانون الدويل
 .لتسويتها أو ابلسلم اخلللاملنازعات الدولية اليت قد تؤدي اىل 

الذي يقضي ابلتسوية يف  أساس احرتام املبدأعلى  األمم مناء العالقات الودية بنيإ .3
 ن يكون لكل منها تقرير مصريها، وكذلك اختاذ التدابريوأب ،احلقوق بني الشعوب

 مة لتعزيز السلم العامالئامل األخرى

تماعية اإلجقتصادية و اإلق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة حتقي .2
اسية للناس يسالنسان واحلرايت اإلوعلى تعزيز احرتام حقوق  ،نسانيةاإلوالثقافية و 

                                                           
532 . http://www.mfa.gov.eg/Lists/Treaties%20DB/Attachments/13/un_charter_ar.pdf. 
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و  ،و الدينأاللغة  أو متييز بسبب اجلنس إطالقا بال والتشجيع على ذلك ،مجيعا
 .تفريق بني الرجال والنساءال

وتوجيهها َنو ادراك هذه الغاايت  األممعمال أهذه اهليئة مرجعا لتنسيق جعل  .4
 .املشرتكة

 : 2مادة 
وفقا للمبادئ  األوىل عضاؤها يف سعيها وراء املقاصد املذكورة يف املادةأتعمل اهليئة و 

 األتية:
 .عضائهاأاملساواة يف السيادة بني مجيع  أتقوم اهليئة على مبد .1
 ،نفسهم مجيعا احلقوق واملزااي املرتتبة على صفة العضويةأعضاء اهليئة ألكي يكفل  .3

  .خذوها على انفسهم هبذا امليثاقأاليت  إللتزاماتيقومون يف حسن نية اب

جيعل  اليفض مجيع اعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية ابلوسائل السلمية على وجه  .2
  .والعدل الدويل عرضة للخطر األمنالسلم و 

ضاء اهليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد ابستعمال القوة او ميتنع اع .4
ي وجه أعلى  ، أودولةألية السياسي  اإلستقاللاو  األراضي سالمةاستخدامها ضد 

 . " املتحدةاألمم يتفق ومقاصد " ال آخر

ي عمل أاملتحدة" يف  األممكل ما يف وسعهم من عون اىل "  األعضاء يقدم مجيع .5
املتحدة  األمم ية دولة تتخذأتتخذه وفق هذا امليثاق، كما ميتنعون عن مساعدة 

  .املنع او القمع أعمال من عمل زاءهاإ

فيها على هذه املبادئ بقدر ما  األعضاء ن تسري الدول غريأتعمل اهليئة على  .6
 .الدويل األمنتقتضيه ضرورة حفظ السلم و 

ن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من أاملتحدة"  مماألليس يف هذا امليثاق ما يسوغ " .7
ن يعرضوا مثل أ األعضاءصميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي 
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خيل بتطبيق تدابري  أ ال ن هذا املبدأحتل حبكم هذا امليثاق، على  ألنهذه املسائل 
 .القمع الواردة يف الفصل السابع

 .يف اجلمعية العامة: الفصل الرابع
 .4املادة  

 ".املتحدة األممتتالف اجلمعية العامة من مجيع اعضاء " .1
 كثر من مخسة مندوبني يف اجلمعية العامةأن يكون للعضو الواحد أجيوز  ال .3

 : 11املادة 
و أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق أ أو لةأية مسأن تناقش أللجمعية العامة  .1

ن هلا يف ما أيتصل بسلطات فرع من الفروع املنصوص عليها فيه او وظائفه. كما 
و  أ ألمنن توصي اعضاء اهليئة او جملس اأ (13) عدا ما نص عليه يف املادة

 األمور.كليهما مبا تراه يف تلك املسائل و 
 للجمعية العامة ان تنظر يف املبادئ العامة للتعاون يف حفظ السلم وااملن الدويل .3

ن هلا ان أويدخل يف ذلك املبادئ املتعلقة بنزع الساحل وتنظيم التسليح، كما 
ىل  إو أ األمنجملس  أو إىل األعضاءىل إتقدم توصياهتا بصدد هذه املبادئ 

 .كليهما
الدويل  األمنلة يكون هلا صلة حبفظ السلم و أية مسأللجمعية العامة ان تناقش  .2

و دولة ليست أ األمن املتحدة" وجملس األمم"عضاء أي عضو من أليها إيرفعها 
فيما عدا ما تنص -،وهلا  25كام الفقرة الثانية من املادة ألحمن اعضائها وفقا 

و الدول أان تقدم توصياهتا بصدد هذه املسائل للدولة  -عليه املادة الثانية عشرة
يكون  لة مما تقدم ذكرهأو لكليهما معا. وكل مساألمن أن او جمللس أصاحبة الش

من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي ان حتيلها اجلمعية العامة على جملس 
 .قبل حبثها او بعدهاألمن 
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اليت حيتمل ان تعرض  األحوال ىلاألمن إللجمعية العامة ان تسرتعي نظر جملس  .4
 .الدويل للخطر واألمنالسلم 

وم مدى املادة حتد سلطات اجلمعية العامة املبينة يف هذه املادة من عم ال .5
 <.العاشرة

 : 12املادة  
و موقف ما، الوظائف اليت رمست يف أ، بصدد نزاع األمن عندما يباشر جملس .1

و املوقف أن هذا النزاع أن تقدم اية توصية يف شأامليثاق، فليس للجمعية العامة 
 األمناذا طلب ذلك منها جملس  إىل

اجلمعية العامة يف كل دور من ادوار  -ناألممبوافقة جملس -العام  ألمنيخيطر ا .3
انعقادها بكل املسائل املتصلة حبفظ السلم وااملن الدويل اليت تكون حمل نظر 

املتحدة" اذا مل تكن اجلمعية  األمم، كذلك خيطرها او خيطر اعضاء األمنجملس 
املسائل وذلك مبجرد  العامة يف دور انعقادها، بفراغ جملس ااملن من نظر تلك

 .ائه منهانته
 : 13ة املــاد

مناء التعاون الدويل يف إ _أ :تعد اجلمعية العامة دراسات وتشري بتوصيات بقصد  .1
امناء  _ بامليدان السياسي وتشجيع التقدم املطرد للقانون الدويل وتدوينه، 

والثقافية والتعليمية والصحية،  اإلقتصادية واإلجتماعيةالتعاون الدويل يف امليادين 
متييز  بالللناس كافة  األساسيةعلى حتقيق حقوق االنسان واحلرايت  اإلعانةو 

  .تفريق بني الرجال والنساء البينهم يف اجلنس او اللغة او الدين و 
فيما خيتص ابملسائل الواردة يف  األخرىتبعات اجلمعية العامة ووظائفها وسلطاهتا  .3

 .هذا امليثاق مبينة يف الفصلني التاسع والعاشر من )ب(الفقرة السابقة 
  : 14املــادة
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مع مراعاة احكام املادة الثانية عشرة، للجمعية العامة ان توصي ابختاذ التدابري لتسوية 
ن هذا املوقف قد يضر أت أاي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية مىت ر 

، ويدخل يف ذلك املواقف األمم الودية بني العالقاتو يعكر صفو أابلرفاهية العامة 
 .حكام هذا امليثاق املوضحة ملقاصد ااملم املتحدة ومبادئهاأالناشئة عن انتهاك 

 : 12ة املــاد 
وتنظر فيها،  األمنتتلقى اجلمعية العامة تقارير سنوية واخرى خاصة من جملس  . 1 

ا او اختذها قد قرره األمنعن التدابري اليت يكون جملس  وتتضمن هذه التقارير بياانً 
 .حلفظ السلم وااملن الدويل

حاالت العدوان واملساس ابألمن عمال يف ألالفصل السابع: فيما يتخذ من ا
 الدويل.

 : 34 املــادة 
 عملو كان ما وقع أ ،به إخاللو أذا كان قد وقع هتديد للسلم إما  األمن يقرر جملس

عمال العدوان، ويقدم يف ذلك توصياته او يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقا أمن 
 .حلفظ السلم وااملن الدويل او اعادته اىل نصابه 43و  41حكام املادتني أل

 : 41املادة 
ن يقدم توصياته او يتخذ التدابري املنصوص عليها أ، قبل األمنلتفاقم املوقف جمللس  منعاً 

من تدابري مؤقتة،  او مستحسناً  مبا يراه ضرورايً  لألخذن يدعو املتنازعني ، ا 24يف املادة 
ختل هذه التدابري املؤقتة حبقوق املتنازعني ومطالبهم او مبركزهم، وعلى جملس ااملن ان  الو 

 .حيسب لعدم اخذ املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة حسابه

 :41املادة  
تتطلب استخدام القوات  المن التدابري اليت ن يقرر ما جيب اختاذه أ ألمنجمللس ا

املتحدة" تطبيق هذه التدابري،  األممعضاء "أىل إن يطلب أاملسلحة لتنفيذ قراراته، وله 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



305 
 

احلديدية والبحرية  التواملواص اإلقتصادية الصالتوجيوز ان يكون من بينها وقف 
وقفا جزئيا او كليا  اصالتواجلوية والربيدية والربقية وااللسلكية وغريها من وسائل املو 

 .وقطع العالقات الدبلوماسية
 :42املادة 

تفي ابلغرض او ثبت  ال 41ن التدابري املنصوص عليها يف املادة أ األمنى جملس أذا ر إ
ما  األعمالن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من أاهنا مل تف به، جاز له 

ىل نصابه. وجيوز ان تتناول هذه االعمال إ ألعادتهو أالدويل  األمنيلزم حلفظ السلم و 
التابعة املظاهرات واحلصر والعمليات ااخلرى بطريق القوات اجلوية او البحرية او الربية 

 ."املتحدة ألممالعضاء "ا
 :43املادة 

 األمناملتحدة" يف سبيل املسامهة يف حفظ السلم و  األمميتعهد مجيع اعضاء " .1
او  التفاق بناء على طلبه وطبقا األمن الدويل، ان يضعوا حتت تصرف جملس

الضرورية التسهيالت اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات املسلحة واملساعدات و 
 .الدويل ومن ذلك حق املرور األمنحلفظ السلم و 

عدد هذه القوات وانواعها ومدى  االتفاقاتاو تلك  االتفاقجيب ان حيدد ذلك  .3
 .واملساعدات اليت تقدم التدادها واماكنها عموما ونوع التسهياستع

سرع ما ميكن بناء على طلب املذكورة أب االتفاق أو االتفاقاتجترى املفاوضة يف  .2
و بينه وبني أاملتحدة"  األمموبني اعضاء " األمنوتربم بني جملس  األمن،جملس 

املوقعة وفق مقتضيات  املتحدة"، وتصدق عليها الدول األممجمموعات من اعضاء "
 .اوضاعها الدستورية

 : 44املادة  
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ن يطلب من عضو غري ممثل فيه تقدمي أنه قبل إاستخدام القوة، ف األمنذا قرر جملس إ
،ينبغي له ان يدعو هذا  42املنصوص عليها يف املادة  إللتزاماتالقوات املسلحة وفاء اب

صدرها فيما خيتص ابستخدام وحدات العضو اىل ان يشرتك اذا شاء يف القرارات اليت ي
 <.من قوات هذا العضو املسلحة

 :42املادة  

 ألعضاءيكون لداى ،املتحدة من اختاذ التدابري احلربية العاجلة األممرغبة يف متكني 
القمع الدولية املشرتكة. وحيدد جملس  اعمال وحدات جوية اهلية ميكن استخدامها فوراً 

قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها واخلطط العماهلا املشرتكة، وذلك مبساعدة  األمن
اخلاصة املشار اليها يف  االتفاقاتاو  التفاقجلنة اركان احلرب ويف احلدود الواردة يف ا

  .42املادة

 :41املادة 
 مبساعدة جلنة اركان احلرب األمنالقوة املسلحة يضعها جملس  الالزمة الستخداماخلطط 

 :42ملادة ا
 تشكل جلنة من اركان احلرب تكون مهمتها ان تسدي املشورة واملعونة اىل جملس .1

وتعاونه يف مجيع املسائل املتصلة مبا يلزمه من حاجات حربية حلفظ السلم  األمن
القوات املوضوعة حتت تصرفه وقيادهتا ولتنظيم التسليح  الستخدامالدويل و  األمنو 

  .عونزع الساحل ابلقدر املستطا 
 األمن الدائمني يف جملساالعضاء تشكل جلنة اركان احلرب من رؤساء اركان حرب  .3

املتحدة" من  األمماو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة ان تدعو اي عضو يف "
يف عملها اذا اقتضى حسن قيام  لالشرتاكغري املمثلني فيها بصفة دائمة  األعضاء

  .يف عملهااللجنة مبسؤولياهتا ان يساهم هذا العضو 
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 ألية االسرتاتيجيعن التوجيه  االمنجلنة اركان احلرب مسؤولة حتت اشراف جملس  .2
قوات مسلحة موضوعة حتت تصرف اجمللس. اما املسائل املرتبطة بقيادة هذه 

 .القوات فستبحث فيما بعد
وبعد  األمن للجنة اركان احلرب ان تنشئ جلاان فرعية اقليمية اذا خوهلا ذلك جملس .4

 .صاحبة الشان الوكاالت اإلقليميةالتشاور مع 
 :  41املادة  

الدويل يقوم هبا  األمنحلفظ السلم و  األمن لتنفيذ قرارات جملس األعمال الالزمة .1
 .وذلك حسبما يقرره اجمللس هؤالء األعضاء املتحدة" او بعض األمممجيع اعضاء "

ملتقدمة مباشرة وبطريق العمل يف املتحدة" بتنفيذ القرارات ا األمميقوم اعضاء "  .3
 الدولية املتخصصة اليت يكونون اعضاء فيهاوكاالت ال
 :  49املادة 

 املتحدة" على تقدمي املعونة املتبادلة لتنفيذ التدابري اليت قررها جملس األمميتضافر اعضاء "
 األمن.
 :  21املادة 

سواء -لكل دولة اخرى ية دولة تدابري منع او قمع فان أضد  األمناذا اختذ جملس 
تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشا عن  -املتحدة" ام مل تكن األمماكانت من اعضاء "

 .بصدد حل هذه املشاكل األمنتنفيذ هذه التدابري، احلق يف ان تتذاكر مع جملس 

ليس يف هذا امليثاق ما يضعف او ينتقص احلق الطبيعي للدول، فرادى او مجاعات، يف 
املتحدة" وذلك اىل  األممنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء "الدفاع عن ا

الدويل، والتدابري اليت اختذها  واألمنالتدابري االلزمة حلفظ السلم األمن ان يتخذ جملس 
تؤثر تلك التدابري  والحلق الدفاع عن النفس تبلغ اىل اجمللس فورا،  الستعمال األعضاء

حكام هذا أضى سلطته ومسؤولياته املستمدة من مبقت_ حال فيما للمجلس  أبي
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حلفظ  األعمالمن  الختاذهي وقت ما يرى ضرورة أمن احلق يف ان يتخذ يف  _امليثاق
 .اعادته اىل نصابه أو الدويل األمنالسلم و 

 
 

 قائمة املصادر واملراجع

 .القرآن الكرمي 

 .الكتب الفقه اإلسالمي وأصوله 

سرية ابن هشام، الكويت: مؤسسة الرسالة والبحوث العلمية، _ هارون، عبد السالم، هتذيب 

 بدون)ت.ن(.

 م.1931_ مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم، القاهرة: مطبعة بوالق، 

، 4_ جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، القاهرة: منشورات مكتبة الشروق الدولية، ط

 م.3114

ه_ 1413، 11، بريوت: دار الشروق للنشر، ط_ قطب، سيد، يف ظالل القرآن الكرمي

 م.1973

_ عبد السالم، العز، القواعد الكربى، حتقيق: نزيه كمال، عثمان مجعة، دمشق: دار القلم، 

 م.3111

 م.1991_ رضا، حممد رشيد، تفسري املنار، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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كجرايت، جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل _ مجال الدين، حممد طاهر بن علي الصديقي ال

 م.1967، 2ولطائف األخبار، بريوت: مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ط

، 3_ بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، بريوت: املكتب اإلسالمي للنشر، ط

 م.  1978ه_ 1298

املنصورة: دار الغد اجلديد، _ بن أنس، مالك،  املوطأ، أخرج أحاديثه: أمحد علي سليمان، 

 م.3118

_ النويري، أمحد بن عبد الوهاب، هناية األرب يف فنون األدب، حتقيق: مفيد قميحة وآخرون، 

 م.3114ه_ 1434بريوت: دار الكتب العلمية للنشر، 

_ النووي، حمي الدين أبو زكراي حيي الشافعي، صحيح مسلم بشرح النووي، القاهرة: املطبعة 

 م.1939، 1ألزهرية، طاملصرية ا

_ النووي، أبو زكراي حيي بن شرف الدمشقي، روضة الطالبني وعمدة املفتيني، بريوت: املكتب 

 مي للنشر، بدون )ت.ن(.الاإلس

_ النووي، أبو زكراي حمي الدين بن شرف، اجملموع شرح املهذب، حتقيق: حممد اجنيب املطيعي، 

 مكتبة اإلرشاد، بدون )ت.ن(.

د بن شعيب ابن دينار، سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي، _ النسائي، أمح

 .1248القاهرة: املطبعة املصرية، 
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_ املقدسي، عبد الرمحن بن إبراهيم ، العدة شرح العمدة، حتقيق: أمحد بن علي، القاهرة: دار 

 م.3112ه_ 1434احلديث للنشر، 

الشافعية، حتقيق: حممد عبد القادر شاهني،  _ املزين، إمساعيل بن حيي، خمتصر املزين يف فروع

 م. 1998ه_ 1419، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط

_ املرداوي، عالء الدين أبو احلسن، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، حتقيق: حممد 

 م. 1956ه_1275حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية، 

نية والوالايت الدينية، الكويت: مكتبة دار _ املاوردي، أيب احلسن علي، األحكام السلطا

 م.1979قتيبة، حتقيق: أمحد مبارك البغدادي، 

_ الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  بريوت: دار 

 م.1986، 3الكتب العلمية، ط

ياء الرتاث,بريوت، _ القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، دار إح

 م.1994ه__671

عبد  هلل حممد أيب بكر، تفسري القرطيب، حتقيق: عبد  هلل بن عبد احملسن الرتكي،  و_ القرطيب، أب

 م.3116، 1بريوت: مؤسسة الرسالة للنشر، ط

 م.1994_ القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس، الذخرية، بريوت: دار الغرب اإلسالمي،  

_ القرايف، شهاب الدين أيب العباس الصنهاجي، الفروق، حتقيق: عمر حسن القيام، دار 

 م. 3112السالم للنشر، 
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_ القاضي، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، الرد على سري األوزاعي، تصحيح 

 وتعليق: أبو الوفا األفغاين، حيدر آابد: جلنة إحياء املعارف النعمانية، بدون )ت.ن(. 

_ الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، بريوت: دار 

 الفكر، بدون)ت.ن(.

_ الفارسي، عالء الدين، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

 م.1991ه_ 1413، 1ط

ق: حممد عبد السالم يف علم األصول، حتقي ى_ الغزايل، حممد بن حممد أبو حامد، املستصف

 هـ.1412، بريوت: دار الكتب العلمية، 1عبد الشايف، ط

_ العسقالين، علي بن أمحد بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الراين للرتاث، 

 م.1986ه_ 1417

_ الظاهري، أبو حممد علي بن حزم القرطيب، احمللى ابآلاثر، عمان: بيت األفكار الدولية 

 م.3112للنشر، 

_ الطويف، سليمان بن عبد القوى، شرح خمتصر الروضة، حتقيق:عبد  هلل بن عبد احملسن،  

 م. 1987دمشق: مؤسسة الرسالة للنشر، 

، القاهرة: دار السالم للنشر، 1_ الطوسي، أبو حامد حممد، الوسيط يف املذهب، ط

 هـ.1417
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وت: دار الفكر للنشر، _ الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تفسري القرآن، بري 

 هـــــــ .1415

_ الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري، سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام، حتقيق: 

 م. 3116ه_ 1437حممد انصر الدين األلباين، مكتبة املعارف للنشر، 

، 2املريية، ط_ الشريازي، جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، القاهرة: املطبعة 

 م.1984

، القاهرة: 4، ج1_ الشيباين، حممد بن احلسن، السري الكبري، حتقيق: صالح الدين املنجد، ج

 م.1957مطبعة مصر للنشر، 

_ الشوكاين، حممد بن علي، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، بريوت: دار الفكر للنشر، 

 هـــــ.1412، 3ط

السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حتقيق: حممود  _ الشوكاين، حممد بن علي بن حممد،

 هــــ.1415، 1إبراهيم زايد، بريوت: دار الكتب العلمية، ط

_ الشربيين، اخلطيب حممد، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، بريوت: دار املعرفة 

 م.1997للنشر، 

 م.1973، 3عرفة، ط_ الشافعي، حممد بن إدريس، األم، بريوت:دار امل

، 1_ الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد، املوافقات، مصر: دار ابن عفان للنشر، ط

 م.1997
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، 1_ السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، األشباه والنظائر، بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 م.1982

نان، حتقيق: عبد _ السعدي، عبد الرمحن بن انصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم امل

 م.3113الرمحن بن معال اللوحيق، دمشق: مؤسسة الرسالة للنشر، 

_ السرخسي، مشس الدين، املبسوط، تصنيف: خليل امليس، بريوت: دار املعرفة للنشر، 

 م.1989

_ الزرقا، أمحد حممد، شرح القواعد الفقهية، حتقيق: مصطفى أمحد الزرقا، دمشق: درا القلم 

 م.1989، 3للنشر، ط

، بريوت: مكتبة احلياة، 1_ الزبيدي، حممد مرتضى، اتج العروس من جواهر القاموس، ط

 بدون )ت.ن(.

_ الزاوي، الطاهر أمحد، ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة، 

 م.1959هــــــ_1278، 2بريوت: دار الفكر للنشر، ط

هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، بريوت: دار الكتب العلمية، _ الرملي، مشس الدين بن شهاب، 

 م.3112، 2ط

النهى يف شرح غاية املنتهى،  _ الرحيباين، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، مطالب أويل

 م.1995ه_ 1415، 3املكتب اإلسالمي للنشر، ط
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بريوت: مكتبة لبنان، _ الرازي، حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، حتقيق: دائرة املعاجم، 

 م.1986

_ الدركزيل، شذى سلمان، الطريق النووي يف نصف قرن ما له وما عليه، بريوت: دار العربية 

 م.1997للعلوم، 

_ الدردير، أمحد بن حممد بن أمحد العدوي، الشرح الكبري على خمتصر خليل، القاهرة: 

 هـــ.1219املطبعة األزهرية، 

 مطبعة: القاهرة خليل، سيدي خمتصر على اخلرشي شرح مد،حم  هلل عبد أبو اخلرشي،_ 

 .هــــ 1216 مصطفى، أفندي حممد

، 3_ احلطاب، حممد بن عبد الرمحن، مذاهب اجلليل، بريوت:دار الفكر للنشر، ط

 م.1978

عبد  هلل حممد، املستدرك على الصحيحني، حتقيق: عبد القادر عطا،  و_ احلاكم، احلافظ أب

 م.1991ه_ 1411، 1ب العلمية، طبريوت: دار الكت

_ احلاكم يف املناوي، زين الدين حممد، فيض القدير شرح اجلامع الصغري،مصر:املكتبة 

 هـــــ.1256، 1التجارية الكربى، ط

 أمحد: حتقيق العربية، وصحاح اللغة اتج الصحاح  محاد، بن إمساعيل نصر أبو اجلوهري،_ 

 .م1987_ه1417 للماليني، العلم دار: بريوت عطار، الغفور عبد
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_ التميمي، أبو عبد الرمحن عبد  هلل، توضيح األحكام من بلوغ املرام، مكة املكرمة: مكتبة 

 م. 3112ه_ 1432، 5األسدي، ط

_ الرتمذي، حممد بن عيسى بن سودة، جامع الرتمذي، القاهرة: مطبعة مصطفى احلليب، 

 ه. 1283

علي، السنن الكربى، بريوت: دار الفكر للنشر، _ البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن 

 بدون)ت.ن(.

املكتبة  _ البيجريمي، إبراهيم بن عمر، حاشية البيجريمي على شرح ابن القاسم، داير بكر:

 اإلسالمية للنشر.

_ البكري، أبو بكر عثمان بن حممد شطا، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني، دار 

 م.1997ه_ 1418الفكر للنشر، 

_ البعلي، حممد بن علي بن أمحد، خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية، حتقيق: عبد اجمليد 

 سليم، وحممد حامد الفقي، بريوت: دار الكتب العلمية، بدون)ت.،(.

عبد  هلل حممد بن إمساعيل، خمتصر صحيح البخاري، ترمجة: احلافظ  و_ البخاري، أب

، 1املنذري، حتقيق: حممد انصر الدين األلباين، بريوت: املكتب اإلسالمي للنشر، ط

 م.1987

_ البابريت، حممد بن الرومي، العناية شرح اهلداية، بريوت: دار الفكر العريب، بدون اتريخ 

 نشر. 
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، بريوت: دار 1حممد، روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي، ط _ اآللوسي، شهاب الدين

 م.1978الفكر، 

_ األلباين، حممد انصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة، الرايض: مكتبة املعارف 

 م.1996_ ـه1416للنشر، 

بن إسحاق، املراسيل، حتقيق: شعيب األرانءوط، بريوت:  ثداود، سليمان بن األشع و_ أب

 ه.1418رسالة، مؤسسة ال

السجستاين، سنن أيب داود، القاهرة: مطبعة السعادة،  ث_ أبو داود، سليمان بن األشع

 هـــ.1269

_ ابن مهام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، بريوت: دار الفكر للنشر، 

 هــ.1297

 هــ. 1416، سنة1العريب، ط_ ابن هشام ، عبد امللك، السرية النبوية، القاهرة: دار الفكر 

_ ابن هبرية، حيي بن حممد الذهلي، اإلفصاح عن معاين الصحاح، حتقيق: فؤاد عبد املنعم 

 هــــ. 1417أمحد، دار الوطن للنشر، 

مكرم بن علي، لسان العرب، القاهرة: دار املعارف للنشر،  _ ابن منظور، حممد بن

 م.1981

حممد، الفروع وتصحيح الفروع، حتقيق: عبد  هلل بن  عبد  هلل و_ ابن مفلح، مشس الدين أب

 م. 3112ه_ 1434عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، 
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الفداء إمساعيل، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد السالمة،  و_ ابن كثري، أب

 م.1999، 3الرايض: دار طيبة للنشر، ط

رية النبوية )من البداية والنهاية(، حتقيق: _ ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، الس

 م.1976ه_1295مصطفى عبد الواحد، بريوت: دار املعرفة للطباعة، 

 م.1985، 1، عبد  هلل بن أمحد، املغين، بريوت:دار الفكر، طة_ ابن قدام

_ ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 

 م. 1986هــــ_ 1416األحكام، مكتبة الكليات األزهرية، 

_ ابن عليش، حممد بن أمحد بن حممد، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، بريوت: دار الفكر ، 

 م.1989ه_1419

ة الدسوقي على الشرح الكبري، القاهرة: املطبعة _ ابن عرفة، حممد بن أمحد الدسوقي، حاشي

 ه.1211األزهرية، 

_ ابن عباد، إمساعيل الصاحب أبو القاسم، احمليط يف اللغة، حتقيق: حممد حسن آل ايسني، 

 م.1994هـــ _1414،  1ط بريوت:دار الكتب للنشر،

صار، بريوت: دار أمني، رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبحممد _ ابن عابدين، 

 .ـه1415الكتب العلمية، 

_ ابن عابدين، حممد أمني، الدر املختار وحاشية ابن عابدين، بريوت: دار الفكر العريب، 

 م.1993، 3ط
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_ ابن رشد، حممد بن أمحد، املقدمات املمهدات، حتقيق: سعيد أمحد أعراب، بريوت: دار 

 م.1998ه_1418، 1الغرب اإلسالمي، ط

مد بن أمحد القرطيب األندلسي، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، دار املعرفة _ ابن رشد، حم

 .ـه1283للنشر، 

_ ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، مجع وترتيب: عبد الرمحن  

 م.3114بن قاسم، الرايض: جممع امللك فهد للطباعة، 

ارات الفقهية، جتميع سامي بن حممد بن جاد  هلل، يمحد بن عبد احلليم، االختأ_ ابن تيمية، 

 .ـه425، 1جممع الفقه اإلسالمي، جدة، ط 

_ ابن متيمة، أمحد بن عبد احلليم، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيق: على بن 

 م(.1999_ـه1419، السعودية: دار العاصمة، )3حسن وآخرون، ط

أحكام القرآن، القاهرة: مطبعة احلليب للنشر،  _ ابن العريب، أبو بكر حممد عبد  هلل،

 .ـه1276

_ ابن العثيمني، حممد بن صاحل، الشرح املمتع على زاد املستقنع، حتقيق:عمر بن سليمان، 

 م.3113، 1دار ابن اجلوزي للنشر، ط

_ ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: 

 م. 1979ه_ 1299طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد الطناحي، بريوت: املكتبة العلمية، 
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_ ابن األثري، أبو احلسن علي بن عبد الواحد الشيباين، الكامل يف التاريخ، حتقيق: عمر عبد 

 م.1997، 1دمري، بريوت: دار الكتاب العريب، طالسالم ت

، أبو حممد موفق الدين عبد  هلل، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، بريوت: دار ةقدام _ ابن 

 .م1994ه_ 1414، 1لكتب العلمية، طا

_  العريب، أبو بكر بن عبد  هلل، أحكام القرآن، حتقيق: علي حممد، دار الفكر،بريوت،  

 . ـه1276

ي، حممد فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر، التفسري الكبري مفاتيح الغيب، _  الراز 

 ه.1411بريوت، دار الفكر، 

_  اجلصاص، أمحد بن علي الرازي، أحكام القرآن، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: 

 . ـه1415

م أمحد عبد _  البهويت، منصور بن يونس، كشف القناع عن منت اإلقناع، حتقيق: إبراهي

 م.3112احلميد، الرايض: دار عامل الكتب، 

 .الكتب القانونية 

_ العيساوي، إمساعيل كاظم، أحكام املعاهدات يف الفقه اإلسالمي "دراسة مقارنة"، عمان: 

 . 57م،ص3111، 1دار عمار للنشر،ط
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منها، _ السعدي، إسحاق بن عبد  هلل، دراسات يف متيز األمة اإلسالمية موقف املستشرقني 

 م.  3112قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

، 4_ أبو هيف، علي الصادق، القانون الدويل العام، اإلسكندرية: منشأة املعارف للنشر، ط

 م.1959

، 8_ شكري، حممد عزيز، املدخل إىل القانون الدويل العام، منشورات جامعة دمشق، ط

 م.3111

املعاهدات يف الفقه اإلسالمي، "دراسة مقارنة"،  _ العيساوي، إمساعيل كاظم، أحكام

 هـ.1427الرايض: مكتبة الرشد، 

_ الديك، حممود إبراهيم، املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، األردن: 

 م.1997، 3املكتبة األردنية، ط

املعهد العاملي  _ شتا، أمحد عبد الونيس، وآخرون، مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم،

 م.1996، القاهرة، 1للفكر اإلسالمي، ط

_ بوفر، أندريه، وآخرون، األسلحة احلديثة، ترمجة: أكرم ديري، بريوت: دار الطليعة للنشر، 

 م.1972

_ عواد، رايض، طوابع سياسية " خطر األسلحة اجلرثو_بيو_كيميائية"، طرابلس: شعبة 

 م.1993التثقيف واإلعالم للنشر، 
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، ممدوح حامد، سليم، صالح الدين، األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية يف ة_ عطي

 م.1993، 3عاملنا املعاصر، الكويت: دار سعاد الصباح للنشر، ط

_ كوف، ك. كالرك، الذرة من األلف إىل الياء، ترمجة: عبد الرزاق املخرتوسي، بغداد: دار 

 م.1987، 1ط الشؤون الثقافية،

ي، حممد مصطفى، علماء الذرة واكتشافاهتم يف القرن العشرين، اإلسكندرية: _ عبد الباق

 م.3111مطبعة اإلشعاع الفنية، 

_ كوهن، سام، القنبلة النيرتونية مضامينها التقنية والسياسية والعسكرية، ترمجة: سامي 

 م.1981الكعكي، بريوت: دار الرواد، 

 م.3113مل، عمان: دار زهران للنشر، _ صباريين، غالب، وآخرون، أسلحة الدمار الشا

_ كمال، مصطفى أمحد، احلرب غري التقليدية " األسلحة الذرية والكيماوية والبيولوجية"، 

 م.1991الدوحة : دار الثقافة للنشر، 

_ عامر، صالح الدين، مقدمة لدراسة قانون النزاعات املسلحة، دمشق: دار الفكر العريب، 

 م.1976

طلعت، الوجيز يف التنظيم الدويل، اإلسكندرية: منشأة املعارف للنشر، _ الغنيمي، حممد 

 م.1977

، 3_ السيد، رشاد العارف، الوسيط يف املنظمات الدولية، عمان: دار الكتب الوطنية، ط

 م.3117
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_ السيد، حممد إمساعيل، الوجيز يف املنظمات الدولية، القاهرة: دار النهضة العربية، 

 م.1983

 م.3111فى سالمة، األمم املتحدة، اإلسكندرية: منشأة املعارف للنشر، _ حسني، مصط

_ الدوري، عدانن طه، العكيلي، عبد األمري، القانون الدويل العام، بنغازي: دار الكتب 

 م.1995، 3الوطنية، ط

، 3_ البشري، الشافعي حممد، املنظمات الدولية، اإلسكندرية: منشأة املعارف للنشر، ط

 م.1974

سمان، حممد عبد  هلل، اإلسالم واألمن الدويل، القاهرة: دار الكتب احلديثة للنشر، _ ال

 م.1961، 3ط

_ عون، عبد الرؤوف،  الفن احلريب يف صدر اإلسالم، القاهرة: دار املعارف للنشر، 

 م. 1961

 _ صاحل، اجنيب، العصر اإلسرائيلي من قناة السويس إىل ابب املندب.

معجم القانون، القاهرة: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،  _ جممع اللغة العربية،

 م.1999

_كانتور، روبرت، السياسة الدولية املعاصرة، ترمجة: أمحد ظاهر، عمان: مركز الكتب 

 م.1989األردين، 
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_ حممد، حممود ماهر، نظام الضماانت الدولية لالستخدامات السلمية للطاقة النووية، 

 م. 1981ضة العربية، القاهرة:دار النه

 م.3111_ اجلندي، غسان، الوضع القانوين لألسلحة النووية، األردن: دار األوائل للنشر، 

_ حسن، ممدوح عبد الغفور، األسلحة النووية ومعاهدة عدم انتشارها، القاهرة: الشركة 

 م.1995العربية للنشر والتوزيع، 

 م.3113طرابلس: دار الكتب الوطنية، _ السامرائي، شفيق عبد الرازق، الدبلوماسية، 

_ يونس، حممد مصطفى، استخدام الطاقة النووية يف القانون الدويل العام، القاهرة: دار 

 م.1996النهضة العربية، 

_ الناصر، عبد الواحد، العالقات الدولية واملتغريات اجلديدة، الرابط: دار حطني للنشر، 

 م.1995

راسة قانون النزاعات املسلحة، دمشق: دار الفكر العريب، _ عامر، صالح الدين، مقدمة لد

 م.1976

_ هيلر، مارك، متاري، دوف، التوازن العسكري يف الشرق األوسط، ترمجة: نبيه اجلزائري، 

 م.1984عمان: دار اجلليل للنشر، 

، أنتوين.ه، " بعد العاصفة: التغريات يف التوازن العسكري يف الشرق األوسط"_ كوردمسان، 

 م.  1994رمجة: حممد عبد احلليم أبو غزالة، مصر: دار اهلالل للنشر، ت

 م.1979_ الفار، عبد الواحد حممد، التنظيم الدويل، القاهرة: عامل الكتب للنشر، 
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 م.1999_ عبيد، حسني إبراهيم صاحل، اجلرمية الدولية ، القاهرة: دار النهضة العربية، 

عقيدة العسكرية األمريكية اجلديدة واالستقرار _ عساف، سوسن، إسرتاتيجية الردع "ال

 م.3118،  1الدويل"، بريوت: الشبكة العربية لألحباث، ط

_ فورسبورج، راندال، وارجون، منع انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ترمجة: 

 م.1998، 1ط  سيد رمضان هدارة، القاهرة: اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية،

_ عبد السالم، حممد، االنتشار النووي"أخطر مفاهيم العالقات الدولية"، مصر: دار النهضة 

 م.3117العربية، 

(، 1985_1945_ حممودي، عبد القادر، النزاعات العربية وتطور النظام اإلقليمي العريب )

 م.3113اجلزائر: منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال، 

الرزاق، السالح واخلبز: اإلنفاق العسكري يف الوطن العريب  _ الفارسي، عبد

 م.1992بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،  م،1991م_1971

 م.1991_ األرمنازي، اجنيب، الشرع الدويل يف اإلسالم، دار رايض الريس للنشر، 

طليعة، بريوت، _ بوفر، أندريه، تراتون، أندرو، األسلحة احلديثة، ترمجة: أكرم ديري، دار ال

 م.1972

_ بريكوفيتش، جورج، أوجلن، سنان، مستقبل الربانمج النووي الرتكي، عرض: أمحد عبد 

 م.  3115العليم، الصادر عن مؤسسة كارنيجي للسالم الدويل، مارس 
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_ كانتور، روبرت، السياسة الدولية املعاصرة، ترمجة:أمحد ظاهر، عمان: مركز الكتب  

 م. 1989للنشر، 

ليل، يوسف عبد  هلل، احلرب النووية الذرية، الرايض: مطابع القوات املسلحة بوزارة _ ال

 م.3112الدفاع، 

_ حمفوظ، حممد مجال الدين، العسكرية يف اإلسالم، القاهرة: دار االعتصام للنشر، بدون 

 اتريخ نشر.

،  1ج_ عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، دار الكتاب العريب، بريوت، 

 هـ.1274

_ فتاوى اإلمام أبو حامد الغزايل، حتقيق : مصطفى حممود أبو الصوى، حتقيق ، املعهد 

 م.3117، 1العايل العاملي للفكر واحلضارة اإلسالمية، كواالملبور، ماليزاي، ط

_ العبيكان، عبد احملسن، إرشاد احلائر بتقرير مسائل اجلهاد على ضوء الواقع املعاصر، مجع 

 م.3113: إايد العكيلي، القاهرة: مطبعة دار اإلمام أمحد للنشر، وإعداد

_ مرعي، مرعي بن عبد  هلل، أحكام اجملاهد ابلنفس يف سبيل  هلل_عز وجل_ يف الفقه 

 م.3112، 3اإلسالمي، دمشق: دار العلوم واحلكم للنشر، ج

 م.1963ية، _ سلطان، حامد، القانون الدويل وقت السلم، القاهرة: دار النهضة العرب

_ الغنيمي، حممد طلعت،  أحكام املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية، اإلسكندرية: منشأة 

 م.1977املعارف، 
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_ عبد الوهاب، حممد، خمتصر سرية الرسول الكرمي_ عليه الصالة والسالم_، السعودية: 

 هـــــ.1418، 1وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط

أمحد عبد الونيس، مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم، القاهرة: مركز الدراسات  _ شتا،

 م.1996املعرفية، 

_ الذايابت، أمحد حممد طعمة، تغري الظروف وأثره يف املعاهدات الدولية يف الفقه 

 م.3111، 1اإلسالمي، اربد: دار عامل الكتب احلديثة، ط

وشريعة، القاهرة: مطبوعات اإلدارة العامة للثقافة _ شلتوت، حممود، اإلسالم عقيدة 

 م.1959اإلسالمية ابألزهر، 

_ الغنيمي، حممد طلعت، قانون السالم يف اإلسالم، اإلسكندرية: منشأة املعارف للنشر، 

 م.1992

_ الدريين، فتحي، خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم، بريوت: مؤسسة 

 م.3112الرسالة، 

حممد مصطفى،استخدام الطاقة النووية يف القانون الدول العام،القاهرة: دار  _ يونس،

 م.1996النهضة العربية،

_ متويل، حممود، وحلمي، أمحد، إسرائيل والقنبلة الذرية، مصر: مطبعة دار أسامة، 

 م.1987
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ر ، ممدوح، بدوي، عبد السالم، السالم الشامل أو الدمار الشامل "نزع أسلحة الدماة_ عطي

 م.       1991الشامل"،  ابريس: الصالح للدراسات اإلسرتاتيجية واإلنتاج اإلعالمي ، أكتوبر 

املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن استخدام الطاقة النووية وقت  مسري حممد، _ فاضل،

 م.1967السلم، القاهرة: دار عامل الكتاب، 

، اإلسكندرية: منشأة املعارف والتوزيع، 3ط الشافعي حممد، املنظمات الدولية، _ البشري،

 م.1974

_ نعمان، حممد عبد  هلل حممد، ضماانت استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، 

 م.3111القاهرة: دار النهضة العربية، 

 م.3111، العالقات الدولية يف اإلسالم، دمشق، درا املكتيب، ة_ الزحيلي، وهب

 م.1961الفن احلريب يف صدر اإلسالم، القاهرة: دار املعارف، _ عون، عبد الرءوف، 

_ الوذيناين، عواض بن محدان، قواعد احلرب يف الشريعة اإلسالمية "دراسة مقارنة"، 

 م.3115،  1السعودية: مكتبة الرشد، ط

 م.1978_ كعوش، يوسف، اإلسرتاتيجية النووية، عمان: مكتبة جامعة الريموك، 

وسعد، هباء الدين، العسكرية اإلسالمية وقادهتا العظام، األردن: مكتبة _ اخللفات، مجال، 

 هـ. 1412، 3املنار، ط

، 5_ الوكيل، حممد السيد، جولة اترخيية يف حياة اخللفاء الراشدين، دار اجملتمع للنشر، ط

 م.3113
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مكتبة  _ اخللفات، مجال، وسعد، هباء الدين، العسكرية اإلسالمية وقادهتا العظام، األردن:

 م.1982، 3املنار للنشر، ط

_ عساف، سوسن، إسرتاتيجية الردع "العقيدة العسكرية األمريكية اجلديدة واالستقرار 

 م.3118، 1الشبكة العربية لألحباث،ط الدويل"، بريوت،

فيين، فيلموس سيزر، " دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف التحقق واملراقبة والضماانت _ 

 إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط". وآثرها يف

_ لوبون، غوستاف، حضارة العرب، ترمجة: عادل زعيرت، القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم 

 م.3112والثقافة، 

 م.1999_ عبيد، حسني إبراهيم صاحل، اجلرمية الدولية، القاهرة: دار النهضة العربية، 

  العلمية املنشورة.األحباث والرسائل 

_ الشيمي، حيي،  حترمي احلروب يف العالقات الدولية، "دراسة يف القانون الدويل والسياسة"، 

 م.1976رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

_ هناوي، ليلى، االستخدام السلمي للطاقة النووية يف ظل القانون الدويل، رسالة ماجستري،  

 م.3118نية واإلدارية، جامعة حسيبة أبو علي ابجلزائر، كلية العلوم القانو 

_املؤمين، أمحد حممد، التعبئة اجلهادية يف اإلسالم، رسالة ماجستري، عمان: اجلامعة األردنية، 

 م.1985
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_ وشاش، نوران طالب، الطاقة النووية السلمية وآثرها يف تطور العالقات الدولية، رسالة 

 م.3119ياسة، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، ماجستري، كلية القانون والس

_ شوقي، عرجون، املشكلة النووية يف الشرق األوسط وانعكاساهتا على استقرار املنطقة، 

 م.3117رسالة ماجستري، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 

األمحر يف تنفيذ قواعد القانون الدويل، دور اللجنة الدولية للصليب بن عمران، إنصاف، _ 

 .م3119، رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة احلاج خضر، ابتنة، اجلزائر

_ الثالثيين، هناد يوسف، األمن العسكري يف السنة النبوية، رسالة ماجستري ، اجلامعة 

 م.3117اإلسالمية غزة، 

كلية احلقوق جبامعة عني مشس   _ الفار، حممد عبد الواحد، أسرى احلرب، رسالة دكتوراه،

 م.1997ابلقاهرة، 

_ احلواجري، عبد الرمحن زيدان، املعاملة ابملثل يف العالقات الدولية يف الفقه اإلسالمي، 

 م.3113رسالة ماجستري يف الفقه املقارن، كلية الشريعة والقانون ابجلامعة اإلسالمية بغزة، 

، دار املعارف 598الم، سلسلة اقرأ، عدد_حممد مجال الدين حمفوظ، العسكرية يف اإلس

 للنشر، بدون اتريخ نشر.
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