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ستخدام األسلحة النوویة الموسومة بـ (( الدكتوراه أطروحةبحث مستل من  (*) مشروعیة حیازة وإ
. ٢٠١٢)) مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة الموصل، القانون الدولي العامفي ضوء أحكام 
  .١٧/٧/٢٠١٢*** قبل للنشر في  ١٧/٦/٢٠١٢أستلم البحث في 



  االنسحاب من معاهدات الحد من حیازة األسلحة ومنع االنتشار النووي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

٣٠٦

           


Abstract 
     Withdraw from the treaty is a legal issue will the individual 
to the State party to a multilateral treaty an expression of 
sovereignty and aimed it to the decomposition of the 
implementation of the obligations contained therein, which 
would result in the treaty ceased production in its legal 
response. That the treaties on arms reduction and 
nonproliferation are treaties of a special nature, due to the 
treaties of particular interest, would prejudice the direct threat 
to international peace and security, and that these treaties are 
keen on the principle of universality because they can not 
achieve its goals and purposes for which entered into for 
which only the accession by all States, in particular those with 
nuclear activities and has not withdrawn any of them from 
membership, because the withdrawal of one sponsor the 
launch of the nuclear arms race, which represents a serious 
threat to international peace and security, so the ultimate goal 
of the international community must be to work on nuclear 
disarmament and not only prevent their spread and to ensure 
that the monopoly of possession, however, the lack of 
nuclear-weapon States are themselves permanent members 
of the Security Council, so the license to withdraw from this 
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Treaty if there were text explicit and definitively out, must be 
used in a narrower border, but a strong case, and the 
application strict conditions for withdrawal, taking into account 
the non-prejudice to the obligations and commitments that 
prevent the spread of nuclear weapons, and not to exploit the 
withdrawal to undermine the efforts of the United Nations 
aimed at nuclear disarmament and non-proliferation 

ةـاملقدم
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  األول بحثملا
  لية وأحكامهمفهوم االنسحاب من املعاهدات الدو

  
          





            





           





  األول طلبامل
  مفهوم االنسحاب من املعاهدات الدولية
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) ینظر: د. مصطفى أحمد فؤاد، النظریة العامة للتصرفات الدولیة الصادرة عن اإلرادة (١
 . ٢٣٣،  ص١٩٨٤المنفردة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، 

) د. حسین حنفي عمر، االنسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولیة النوویة، الطبعة (٢
 . ٢٥، ص٢٠٠٨االولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
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) د. علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، الطبعة السابعة عشر، منشأة المعارف، (١
 . ٥٨١، ص١٩٩٢اإلسكندریة، مصر، 
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 . ٢٩حنفي عمر، مصدر سابق، ص ) د. حسین(١
) ینظر: د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة السادسة، دار النهضة (٢

 .  ٢٠٩، ص١٩٧٦العربیة، القاهرة، مصر، 
) د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة النهضة الجدیدة، القاهرة، مصر، (٣

 .  ٦٧١، ص ١٩٦٧
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) د. محسن افكیرین، القانون الدولي العام، الطبعة االولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، (١
 . ١٢٢، ص٢٠٠٥مصر، 
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 .  ٣٤) د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(١
 ) من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات.  ٦٠) ینظر نص الفقرة الثانیة من المادة ((٢
ة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) د. صالح الدین عامر، مقدمة لدراس(٣

 =؛ وینظر كذلك: د. عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون٢٣٤- ٢٣٣، ص٢٠٠٧مصر، 
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  الثاني طلبامل
  أحكام االنسحاب من املعاهدات الدولية

  
     


         

 

         
                                                               

الدولي، الكتاب األول، المبادئ العامة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، =
 . ٣٢٦، ص٢٠٠٩

 .١٢٢لدولي العام،  مصدر سابق، ص) ینظر: د. محسن افكیربن، القانون ا(١
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  األول فرعال
  املبــــدأ الــــعام

            
            





         
      




            

        

          


                          

) قد تمخضت عن تقنین سیاسة وجوب التزام روسیا  ١٨٥٦) كانت معاهدة باریس لعام
بشؤونها اإلقلیمیة فحسب، وأن ینزع في إطار تلك السیاسة سالح البحر األسود، وأن یقید 

ایق. حق روسیا في تسییر السفن الحربیة، وحقها في تحریك السفن الحربیة عبر المض
 .٣٢٧ینظر: د. صالح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون العام، مصدر سابق، ص

) د. عصام العطیة، القانون الدولي العام، الطبعة السابعة، شركة العاتك لصناعة الكتب، (١
 .٢٠٩، ص٢٠٠٨القاهرة، مصر، 
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  ؛ وینظر كذلك:٢٠٩) المصدر نفسه، ص(١
 Fenwich , Charles G , international Law: The old and the new, 
A.J.I.L. Vol 60 , 1966, P. 532.   

 .٣٢٨د. صالح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص) (٢
 . ٣٢٨) د. صالح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص(٣
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 .١١٩العام، مصدر سابق، ص ) ینظر: د. محسن افكیرین، القانون الدولي(١
) ینظر: د. محسن الشیشكلي، الوسیط في القانون الدولي العام، مطبعة دار الكتب، بیروت، (٢

 . ١٣٧، ص١٩٧٣لبنان، 
 . ٢٠٩-٢٠٨) د. حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، مصدر سابق، ص(٣
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  الثاني فرعال
  االنسحاب من املعاهدات الدولية يف حالة وجود نص

 


     
            

  
    





 






     
 

       





                          

 .  ٣٢٦مصدر سابق، ص عام، مقدمة لدراسة القانون الدولي ال) د. صالح الدین عامر، (١
) ینظر: د. السید مصطفى أحمد أبو الخیر، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، (٢

 .  ٦٨، ص٢٠٠٦الطبعة االولى، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 
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یة، ) ینظر: د. محمود خیري بنونه، القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، الطبعة الثان(١
 . ٣٩٨، ص١٩٧١مؤسسة دار الشعب القاهرة، مصر، 

) ینظر: د. علي إبراهیم، الحقوق والواجبات الدولیة في عالم متغیر، المبادئ الكبرى والنظام (٢
 . ٩٦، ص١٩٩٧الدولي الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

النوویة في األغراض  ) ینظر: د. محمد عبداهللا محمد نعمان، ضمانات استخدام الطاقة(٣
 . ١٩٦، ص٢٠٠١السلمیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

 ٢٢ودخلت حیز النفاذ بتاریخ  ١٩٥٨األول/ كانون ٢٠وقعت هذه االتفاقیة بتاریخ  (*)
 . ١٩٥٩تموز/
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  الثالث فرعال
االنسحاب من املعاهدات الدولية يف حالة عدم وجود نص

  
             

      
            
        











             


            

                          

) ینظر: د. محمود ماهر محمد ماهر، نظام الضمانات الدولیة لالستخدامات السلمیة للطاقة (١
 . ٢٢٢، ص١٩٨٠، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، النوویة

د. اشرف عرفات أبو حجازه، الوسیط في قانون التنظیم الدولي، الطبعة الثانیة، دار النهضة ) (٢
؛ وینظر كذلك: د. إبراهیم احمد شلبي، التنظیم ٢٠٤، ص٢٠٠٧العربیة، القاهرة، مصر، 

 .  ٢٤٧، ص١٩٨٤وت، لبنان، الدولي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیر 
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 . ٢٠٣_ ٢٠٢) ینظر: د. اشرف عرفات أبو حجازه، مصدر سابق، ص(١
 . ٦٩) ینظر: د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(٢
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    Convento ominis Intelligitur rebus sic 
stanitbus)    rebus sic stanitbus 

          

                          

النسحاب منها أو إیقاف العمل بها، ) ینظر: د. حسن أحمد الراوي، إنهاء المعاهدات أو ا(١
، ١٩٨٠، نقابة المحامین، بغداد، العراق، ١٩٨٠مجلة القضاء، العدد األول والثاني، لسنة 

 .٨٣ص
 .٨٣د. حسن احمد الراوي، مصدر سابق ، ص) (٢
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د. حازم محمد عتلم، قاعدة تغیر  :) للمزید من التفاصیل حول نظریة الشرط الضمني، ینظر(١
اإلسرائیلیة، الطبعة الثانیة، دار  –نظریة العامة ومعاهدة السالم المصریة الظروف في ال

 . ٦٠_٥٣، ص٢٠٠٥النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
 . ٨٧) د. حسن احمد الراوي، مصدر سابق، ص(٢
 .  ٨٧) د. حسن احمد الراوي، مصدر سابق، ص(٣
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Rebus sic stanitbus)
            

Oppenheim          
      

  Lord Macnir         
   

                          

العام، منشأة المعارف، ) ینظر: د. محمد سامي عبد الحمید وآخرون، القانون الدولي (١
  . ١٢٢، ص٢٠٠٤اإلسكندریة، مصر، 

(2) Oppenheim , international Law (A tratreatise) , Vol.I , 8th , edition 
,P , 936.  
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(1) Lord Mac Nair, the Law of treaties , 1961, P681.  
  . ١٣٠) د. حسن أحمد الراوي، مصدر سابق، ص(٢
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  الثاني بحثامل
 مدى جواز االنسحاب من معاهدات احلد من حيازة األسلحة

  و منع االنتشار النووي وشروطه وتطبيقاته
 

     
              
         
 

       







            

           

           

                          

 . ١٦٧قاعدة تغیر الظروف، مصدر سابق، ص) د. حازم محمد عتلم، (١
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  األول طلبامل
  مدى جواز االنسحاب من معاهدات احلد من حيازة 

  األسلحة ومنع االنتشار النووي
      

    
            








             
  





                          

 . ٩٤) د. علي إبراهیم، مصدر سابق، ص(١



  )١٨) ، السنة (٥٩) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

٣٣١

              
 






          

             
      

        
            


                          

  ) ینظر:(١
Scott D. Sagan, Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three 
Models in Search of a Bomb, International Security, Vol. 21, No. 
3. (Winter,1996-1997), pp .54-86. 
http://links.jstor.org/sici?sici=0162-
2889%28199624%2F199724%2921%3A3%3C54%3AWDSBNW%3
E2.0.CO%3B2-1  

)) على أنه "یسمح لجمیع الدول وویة  ) من معاهدة منع انتشار األسلحة الن١_٩) تنص المادة
) ٣بتوقیع المعاهدة ویمكن ألي دولة ال توقع علیها قبل وضعها موضع التنفیذ طبقًا للمادة (

) من معاهدة ١_٣من هذه المعاهدة االنضمام إلیها في أي وقت".وكذلك نصت المادة (
على أنه " تكون حظر تجارب األسلحة= =النوویة في الدول والفضاء الخارجي وتحت الماء 

هذه المعاهدة مفتوحة لجمیع الدول للتوقیع علیها ویجوز ألي دولة ال توقع على هذه 
 ".ه المادة أن تلتزم بها في أي وقتالمعاهدة قبل سریان مفعولها طبقًا للفقرة الثالثة من هذ
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دولي، ) ینظر: د. حامد سلطان، االنسحاب من األمم المتحدة، المجلة المصریة للقانون ال(١
، ١٩٦٧، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، مصر، ١١٩٦٧المجلد األول، لسنة 

 . ٢٥ص
 . ٢٠٣-٢٠٢) ینظر: د. أشرف عرفات أبو حجازة، مصدر سابق، ص(٢
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) كریستر أهلستروم، االنسحاب من معاهدات الحد من األسلحة، بحث منشور ضمن كتاب (١
، معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، الكتاب التسلح ونزع السالح واألمن الدولي

، ٢٠٠٤، ترجمة ونشر: مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ٢٠٠٤السنوي، لسنة 
 . ١٠٤٦ص
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 .  ١٢١) د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(١
) للمزید من التفاصیل، ینظر: سعود رعد، اإلشعاع النووي، قصة تشیرنوبل ومستقبل (٢

 وما بعدها. ٤٥، ص١٩٨٦س طرابلس، لبنان، نیة، جروس بر اإلنسا
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  الثاني طلبامل        
  شروط االنسحاب من معاهدات احلد من حيازة

  ومنع االنتشار النووي األسلحة 
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 . ١٣١) د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(١
 .  ١٩٦، مصدر سابق، ص) د. محمد عبداهللا محمد نعمان(٢
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 . ١٠٦٨مصدر سابق، ص االنسحاب من معاهدات الحد من األسلحة، ) كریستر أهلستروم،(١
)) یرى األستاذ شویلب (Schwelb( على  هذا الحكم الخاص باالنسحاب بناءً إدراج  أنه تم

طلب الوفد األمریكي الذي اقترح إدراج نص صریح یشیر إلى األحداث غیر العادیة، وعلى 
الرغم من اتخاذ االتحاد= =السوفیتي(السابق) في البدایة موقفًا یرى أن هذا الحكم غیر 

ة، إال أن الوالیات المتحدة لم ضروري باعتبار أن حق نقض المعاهدة مالزم للسیادة الوطنی
توافق على الطرح السوفیتي باعتباره یتنافى مع قاعدة (قدسیة المعاهدات) وتم في النهایة 
الموافقة على إدراج حكم خاص في المعاهدة بشأن األحداث غیر العادیة كأساس لالنسحاب 

  من جانب واحد، للمزید من التفاصیل ینظر: 
E schwelb, The nuclear test ban treaty and international Law, A.J.I.L, 

Vol 58, 1964, pp. 660-663. 
) د. محمود خیري بنونه، التسلح النووي بین الحظر الجزئي ومنع االنتشار، مصدر سابق، (٢

  .  ١٠٧ص 
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  األول فرعال    
  استثنائية تضر باملصاحل العليا  اً ن هناك أحداثأن تكو

  للدولة الراغبة يف االنسحاب


        
                          

 . ٩٦) د. علي إبراهیم، مصدر سابق، ص(١
 .  ٢٦٩- ٢٦٨) د. قاسم محمد عبد الدلیمي، مصدر سابق، ص(٢
) یمكن القول أن الصیغة المستخدمة في المادة الرابعة من معاهدة الحظر الجزئي للتجارب (

، قد أصبحت بمثابة القالب لمعاهدات منع االنتشار النووي، وأدخلت ١٩٦٣النوویة لعام 
، والتي اشترطت أن ١٩٦٨علیه إضافة واحدة في معاهدة منع انتشار األسلحة النوویة لعام 

الذي  تقدمه الدولة المنسحبة " بیانًا باألحداث غیر العادیة التي تعتبر  یتضمن اإلخطار
 ". ا قد عرضت مصالحها الوطنیة للخطرأنه

) من معاهدة تحریم األسلحة النوویة في أمریكا الالتینیة لعام ٣٠) ینظر نص المادة ((٣
ة لعام ) من معاهدة منع انتشار األسلحة النووی١٠؛ وینظر كذلك نص المادة (١٩٦٧
١٩٦٨. 
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) ینظر: كریستیر أهلستروم، االنسحاب من معاهدات الحد من األسلحة، مصدر سابق، (١
 . ١٠٧٢ص

 . ١٣٧) ینظر: د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(٢
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   (In exercising its national sovereignty)  


If it decides

      
Extraordinary)


           




          

      
            

                          

 . ١٢٤) ینظر: د. محمود حجازي محمود، مصدر سابق، ص (١
 . ١٢٤) المصدر نفسه، ص(٢
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  الثاني فرعال  
  ع الدول األطراف باملعاهدة وكذلك إخطار مجي

  جملس األمن الدويل باالنسحاب



     



        

          


            
             


        
       
             

                          

؛ وینظر ١٤٨ألسلحة النوویة، مصدر سابق، ص) د. احمد عثمان، معاهدة منع انتشار ا(١
 وما  بعدها. ١٣٨كذلك: د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص
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  الثالث فرعال 
  مضي مدة زمنية قبل االنسحاب من معاهدات احلد من حيازة 

  األسلحة ومنع االنتشار النووي
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 . ١٤٨) المصدر نفسه، ص (١
 .  ١٤٥) ینظر: د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(٢
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  الثالث طلبامل 
  التطبيقات املعاصرة لالنسحاب من معاهدات احلد من حيازة

  نع االنتشار النووياألسلحة وم 




           



                          

 . ٩٦) ینظر: د. علي إبراهیم، مصدر سابق، ص(١
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  األول فرعال
  انسحاب كوريا الشمالية من معاهدة منع انتشار األسلحة النووية

           


           
       

          


           
      

  


  



 

           
           


                          

حة الرعب إخالء العالم من األسلحة ) ینظر: اللجنة المعنیة بأسلحة الدمار الشامل، أسل(١
النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة، ترجمة ونشر: مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

 . ٧٧، ص٢٠٠٧
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) كریستیر أهلستروم، االنسحاب من معاهدات الحد من األسلحة، مصدر سابق، ص (١
دفاع الوقائي: إستراتیجیة أشتون ب. كارتر وولیام ج. بیري، ال :؛ و ینظر كذلك١٠٧٣

أمریكیة جدیدة لألمن، ترجمة: اسعد حلیم، الطبعة االولى، مركز األهرام للترجمة 
  .  ١٢٢، ص٢٠٠١والنشر، القاهرة، مصر، 

(2) See: U.N.S.C.R. Rosulation 823, 11 may 1993 , 
http/www.un.org/Docs/1993/scres93.html.      

، كوریا الشمالیة دولة مارقة خارج حضیرة معاهدة الحد من ) كونغدان أوه، ورالف سي(٣
انتشار األسلحة النوویة، مكتب برامج اإلعالم الخارجي، وزارة الخارجیة األمریكیة، 

  ، متاح على الموقع التالي:٣٠واشنطن، الوالیات المتحدة األمریكیة، ص
                Usinf.state.gov/journals/journalsarab.htm.  
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 . ٧٨) اللجنة المعنیة بأسلحة الدمار الشامل، مصدر سابق، ص (١
 . ١٠٧٥ت الحد من األسلحة، مصدر سابق، ص) كریستیر أهلستروم، االنسحاب من معاهدا(٢
 . ٣١) كونغدان أوه ورالف سي، مصدر سابق، ص(٣
 . ١٢٧) أشتون ب. كارتر و ولیام ج. بیري، مصدر سابق، ص(٤
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  الثاني فرعال 
  انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من معاهدة حظر 

  حيازة الصواريخ املضادة للصواريخ البالستية
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 . ١٠٧٥ت الحد من األسلحة، مصدر سابق، صاالنسحاب من معاهدا ) كریستیر أهلستروم،(١
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 . ١٠٧٩) كریستیر أهلستروم، االنسحاب من معاهدات الحد من األسلحة، مصدر سابق، ص(١
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  الثالث بحثامل
  اآلثار القانونية املرتتبة على االنسحاب من معاهدات احلد 

  من حيازة األسلحة ومنع االنتشار النووي
          

         











  األول طلبامل
  اآلثار القانونية لالنسحاب على صعيد االلتزامات التعاقدية








      
  




                          

 . ١٦٥) د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(١
 .٦٣-٦٢) ینظر: د. محمود ماهر محمد ماهر، مصدر سابق، ص (٢
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ي، سلمیة الطاقة النوویة وقواعد القانون الدولي العام (مع إشارة ) ینظر: د. ثقل سعد العجم(١
، ٢٠٠٥)، لسنة ٢خاصة لألزمة اإلیرانیة النوویة الحالیة)، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد (

 . ١٧٢، ص٢٠٠٥مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، الكویت، 
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  األول فرعال
تربم مع الوكالة الدولية احرتام الدولة لاللتزامات االتفاقية التي 

  للطاقة الذرية حىت بعد انسحابها
            
     


        _ 

                          

 .١٩٧) ینظر: د. محمد عبداهللا محمد نعمان، مصدر سابق، ص(١
 . ١٨٢) ینظر: د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(٢
 ٠ ١٨٢، ص) المصدر نفسه(٣
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  الثاني فرعال
يف  االلتزام بعدم استخدام املساعدات الفنية املقدمة من الوكالة

  األغراض العسكرية حىت بعد االنسحاب
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 وما بعدها.  ١٢٣) ینظر: د. محمد عبداهللا محمد نعمان، مصدر سابق، ص(١
 ینظر نص المادة الحادیة عشر الفقرة (أ) من النظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.) (٢
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     Paul C.szasz)    
           


 




                          

 . ٧٥اهر، مصدر سابق، ص) ینظر: د. محمود ماهر محمد م(١
) ینظر: د. محمد مصطفى یونس، استخدام الطاقة النوویة في القانون الدولي، دار (٢

  .٨٠، ص١٩٩٦النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
(3) See: Paul c.szasz , legal and  administrative problems arising 

from the implementation of international atomic Energy agency 
safeguards , progress in nuclear energy , series X , law and 
administration , Vol.4 , 1966 , P 12. 
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  الثالث فرعال
  االلتزام باخلضوع لنظام الضمانات الشاملة حىت بعد االنسحاب

Safeguards



          

                          

 وما بعدها.  ١٨٩) ینظر: د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(١
 .٧٧) ینظر: د. محمود ماهر محمد ماهر، مصدر سابق، ص(٢
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القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة في  ) ینظر: د. سوزان معوض غنیم، النظم(١
 وما بعدها. ١٢٦،، ص٢٠١١األغراض السلمیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر، 

 . ٢١٢) د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق ن ص(٢
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  الرابع فرعال
  زام برد املواد واملعدات النووية إىل الوكالة الدولية االلت

  للطاقة الذرية يف حالة االنسحاب
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 . ٢١٧) د. حسین حنفي عمر، مصدر سابق، ص(١
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 .  ٢١٦) المصدر نفسه، ص(١
ة، الدبلوماسیة في عصر العولمة، الطبعة الثانیة، دار النهضة ) د. أحمد محمود جمع(٢

 . ٣٠٨، ص٢٠٠٦العربیة، القاهرة، مصر، 
 . ١٨٦) د. ثقل سعد العجمي، مصدر سابق، ص(٣
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  الثاني طلبامل
  اآلثار القانونية لالنسحاب على صعيد السلم واألمن الدوليني

         
          

          







          


     

              
      

                          

 .١٨٦المصدر نفسه، ص ) (١
) أثیرت مسألة مدلول لفظ كل من السلم واألمن، وهل هما لفظان لمعنى واحد أم أن لكل (

وله ؟ ویرى الدكتور خلیل الحدیثي أن حفظ السلم إنما یقصد به منع وقوع منهما معناه ومدل
الحرب أو إعادة السلم إلى نصابه إذا ما نشبت الحرب، أما األمن فینصرف معناه إلى 
السعي نحو انعتاق المجتمع الدولي من حالة الخوف، وذلك عن طریق إیجاد الظروف 

من السلم المستقر وأن تسود حالة من المالئمة المصحوبة بشعور عام بوجود حالة 
الطمأنینة التي ال یعكر صفوها شبح الحرب، ینظر: د. خلیل إسماعیل الحدیثي، الوسیط 

 .١٢١، ص١٩٩١في التنظیم الدولي، كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، بغداد، العراق، 
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ق إجراءات الفصل ) د. فخري رشید المهنا، مدى سلطة مجلس األمن التقدیریة في تطبی(١
، كلیة القانون، ١٩٩٤)، لسنة ٢السابع، مجلة العلوم القانونیة، المجلد العاشر، العدد (

 . ١٣٨، ص١٩٩٤جامعة بغداد، بغداد، العراق، 
 . ١٩٦٨) ینظر نص المادة العاشرة من معاهدة منع انتشار األسلحة النوویة لعام (٢
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Fawcett


           




Cavare)  
             
     



                          

لشامل العراقیة، دراسة في اآلثار القانونیة ) د. عمرو رضا بیومي، نزع أسلحة الدمار ا(١
والسیاسیة واإلستراتیجیة لحرب الخلیج الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

 . ٨٠، ص٢٠٠٠
  . ٨١) المصدر نفسه، ص(٢

(3) See: Fawcett, (J.E.S), detournement depouvoir by international 
organization, B.Y.B.I.L.1957,P.317. 
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) د. حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس األمن في ضوء قواعد النظام العالمي (١
 . ٦٥، ص١٩٩٤الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

) د. عامر عبد الفتاح الجومرد، المعاهدات في ظل الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، (٢
، كلیة القانون، جامعة الموصل، ٢٠٠٣، لسنة )١٩مجلة الرافدین للحقــوق، العدد (

 . ١٣٧، ص٢٠٠٣الموصل، العراق، 
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Combacau 


  



  

   


             




                          

 . ٧٢-٧١) د. حسام احمد محمد هنداوي، مصدر سابق، ص(١
د. فاتنة عبد العال أحمد، العقوبات الدولیة االقتصادیة، الطبعة االولى، دار النهضة  )(٢

 . ٦٨، ص٢٠٠٠العربیة، القاهرة، مصر،



  االنسحاب من معاهدات الحد من حیازة األسلحة ومنع االنتشار النووي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (59), Year (18) 

٣٦٤




           Wright 
Quincy     

             
    





      



Devisscher

           




                          

 .  ٦٩ ) المصدر نفسه، ص(١
، ١٩٧٨) د. جابر إبراهیم الراوي، المنازعات الدولیة، مطبعة دار السالم، بغداد، العراق، (٢

 . ١٤٥ص
) د. ممدوح شوقي مصطفى كامل، األمن القومي واألمن الجماعي الدولي، الطبعة االولى، (٣

؛ وینظر كذلك: د. صالح الدین ٢٠٢، ص١٩٨٥دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،
حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، الطبعة االولى، مطبعة دار القادسیة،  احمد

 وما بعدها.   ٨١، ص١٩٨٧بغداد، العراق، 
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(1) See: wright Quincy , international Law and united nations , 1961 
, p. 93. 

لیة، الطبعة وینظر كذلك: د. ثامر كامل محمد الخزرجي، العالقات السیاسیة الدو       
 . ٢٩٦، ص٢٠٠٥االولى، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

) د. حسن نافعة وآخرون، األمم المتحدة، ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن، وجهة (٢
، ص ١٩٩٦نظر عربیة، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

١١٠ . 
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سلحة النوویة والحد من انتشارها، بحث منشور ضمن كتاب: ) شانون ن. كایل، حظر األ(١
التسلح ونزع السالح واألمن الدولي، معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، الكتاب 

، ٢٠٠٧، ترجمة ونشر: مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ٢٠٠٧السنوي، لسنة 
 . ٧٠٩-٧٠٨ص
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) الشمالیة تعلیًال مماثًال مبینًا أن البلد أرغم على أن یثبت ) قدم بیان لوزارة الخارجیة الكوریة
من حیث الجوهر امتالكه صواریخ لحمایة سیادته وحقه في الوجود، بسبب خطر الحرب 

أوحىت هذه التصریحات بأن المراد من التجربة  و المتزاید یومیًا من جانب الوالیات المتحدة
لوالیات المتحدة أو أماكن أخرى في حیازة النوویة كان في جزء منه تبدید أي شك في ا

 المهارات الهندسیة والتصمیمیة الالزمة لبناء جیل أول من األسلحة النوویة. 
 . ٧١٢) شانون ن. كایل، حظر األسلحة النوویة والحد من انتشارها، مصدر سابق، ص(١
 . ٧١٢) المصدر نفسه، ص (٢
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حة: عبد القدیر خان والسوق السوداء، مكتب ) ینظر: تشارلز د. لوتس، العبون جدد في السا(١
برامج اإلعالم الخارجي، وزارة الخارجیة األمریكیة، واشنطن، الوالیات المتحدة األمریكیة، 

  ، متاح على الموقع التالي:٣٤ص
           usinfo.state.gov/journalsarab.htm.  

حث منشور ضمن كتاب: التسلح ) شانون ن. كایل، الحد من األسلحة النوویة وانتشارها، ب(٢
ونزع السالح واألمن الدولي، معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، الكتاب السنوي، لسنة 

-٥٤٠، ص٢٠٠٨، ترجمة ونشر: مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ٢٠٠٨
٥٤١ . 
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ة دراسات العلوم ) د. مخلد مبیضین، الموقف األمریكي تجاه البرنامج النووي اإلیراني، مجل(١
، الجامعة األردنیة، عمادة البحث ٢٠٠٧)، لسنة ٣٤اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد (

 . ٧٧٥، ص٢٠٠٧العلمي، عمان، األردن، 
):استخراج واستخالص خام الیورانیوم، . ١ ) تتكون دورة الوقود النووي من العملیات التالیة

) Miningوهي ما تسمى عملیة التعدین (بمعنى استخراج المادة الخام من باطن األرض، 
 =)، وتتعلق باختزال الیورانیوم الخام أي تقلیل حجمه إلىMillingوتلیها عملیة التشغیل (
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مستوى مناسب، ثم معالجته كیمیائیًا الستخالص وتنقیة الیورانیوم بما یجعله قابًال =
)، وهي Conversionویل (. التح٢لالستعمال في المرحلة الثانیة من دورة الوقود النووي. 

العملیة التقنیة الخاصة بتحویل ما یسمى العجینة الصفراء إلى مادة هیكسافلوراید، وتتم هذه 
العملیة في عدد قلیل من المواقع على مستوى العالم، تتركز غالبیتها في الدول الغربیة 

ویقوم على  . التخصیب،٣المتقدمة من أعضاء منظمة ((التعاون االقتصادي والتنمیة)). 
الفصل الجزئي للیورانیوم ومن ثم تولید تیارین: التیار المخصب، أي الذي تزید درجة 

%)، والثاني هو تیار الیورانیوم ٠,٧التركیز فیه عن المستوى الطبیعي في المادة األولیة (
یوم المستنفذ، كمقابل مباشر للتیار األول، وتتطلب معظم المفاعالت التجاریة استخدام الیوران

%) بینما تستخدم بعض مفاعالت األبحاث وقود ٥المخصب عند مستوى ال یقل عن (
. تصنیع الوقود النووي، أي ٤%). ٢٠الیورانیوم المخصب تخصیبًا عالیًا وبأكثر من نسبة (

إنتاج الیورانیوم في صورته النهائیة كوقود لمفاعالت أو محطات الطاقة، وال یقدر على ولوج 
دورة الوقود النووي سوى عدد قلیل من دول العالم النوویة، نظرًا إلى ارتفاع هذه المرحلة من 

. التخلص من الوقود المستعمل بعد انتهاء عمر المحطة ٥مستوى المتطلبات التقنیة. 
 النوویة، أو إعادة معالجته بغرض معاودة استخدامه مرة أخرى.

ة: حقائق القدرة وخیارات الصراع، مجلة ینظر: محمد عبد الشفیع عیسى، األزمة النوویة اإلیرانی
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ٢٠٠٧)، لسنة ٣٤٦المستقبل العربي، العدد (

 .١٢٨، ص٢٠٠٧لبنان، 
) د. خلیل حسین، قضایا دولیة معاصرة، الطبعة االولى، دار المنهل اللبناني، بیروت، لبنان، (١

 .٤١٥، ص٢٠٠٧
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األمریكي تجاه البرنامج النووي اإلیراني، مجلة دراسات للعلوم ) مخلد مبیضین، الموقف (١
، الجامعة األردنیة، عمادة البحث ٢٠٠٧)، لسنة ٣٤اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد (

 . ٧٧٧، ص٢٠٠٧العلمي، عمان، األردن، 
) شانون ن. كایل، الحد من األسلحة النوویة وحظر االنتشار، بحث منشور ضمن كتاب: (٢

ونزع السالح واألمن الدولي، معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، الكتاب السنوي التسلح 
 . ٨٠٣، ص٢٠٠٥، ترجمة ونشر: مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ٢٠٠٥
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 . ٧١٥) شانون ن. كایل، حظر األسلحة النوویة والحد من انتشارها، مصدر سابق، ص(١
 . ٧١٦النوویة والحد من انتشارها، مصدر سابق، ص ) شانون ن. كایل، حظر األسلحة(٢
، وینظر كذلك شانون ن. كایل، حظر ٧٨١) ینظر: مخلد مبیضین، مصدر سابق، ص(٣

 .  ٧١٧األسلحة النوویة والحد من انتشارها، مصدر سابق، مصدر سابق، ص
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LWR
  

                          

 . ١٢٩) محمد عبد الشفیع عیسى، مصدر سابق، ص(١
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 .٧٢٤_٧٢٣ص والحد من انتشارها، مصدر سابق، النوویة) شانون ن. كایل، حظر األسلحة (١
)) صوتًا مقابل صوت واحد حیث كانت قطر الدولة الوحیدة ١٤)  اتخذ القرار بأغلبیة (

 الرافضة للقرار.
 . ٧٢٤) المصدر نفسه، ص(٢
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 . ٧٢٦، ص ن. كایل، حظر األسلحة النوویة والحد من انتشارها، مصدر سابق ) شانون(١
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  .٥٤٢فسه، ص) المصدر ن(١
(2) See: council common position 2007/246/cfsp of 23 April 2007 

Amending common position 2007/1401cfsp concerning restrictive 
measures against Iran ,official Journal of the European union 24 
April ,pp.7-75. 

)نائبًا ١٨٣ن اإلیراني) في طهران قرارًا بموافقة () أصدر مجلس الشورى اإلیراني (البرلما (
) نواب عن التصویت، یطالب الحكومة باالنسحاب من ٦) نائبًا وامتناع (١٢ومعارضه (

معاهدة منع انتشار األسلحة النوویة، وقدم رئیس لجنة األمن الوطني والسیاسة الخارجیة 
أن مشیرًا إلى أن قرار بمجلس الشورى (عالء الدین بروجردي) إیضاحات بهذا الش

مجلس األمن قد حرم إیران من حقها القانوني المدرج في معاهدة منع انتشار األسلحة 
 النوویة.  
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 . ٤١٧) ینظر: د. خلیل حسین، قضایا دولیة معاصرة، مصدر سابق، ص(١
ع، ) ینظر: محمد عبد الشفیع عیسى، األزمة النوویة اإلیرانیة: حقائق القدرة وخیارات الصرا(٢

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ٢٠٠٧)، لسنة ٣٤٦مجلة المستقبل العربي، العدد (
 . ١٢٧، ص٢٠٠٧لبنان، 
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 . ٧٣٩) د.عمرو رضا بیومي، مصدر سابق، ص(١
 . ٧٤٠) د. عمرو رضا بیومي، مصدر سابق، ص (٢
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) ٢٠٠٨الثاني/ كانون ١٩) أعلن یوري بولیفسكي رئیس هیئة األركان بالجیش الروسي بتاریخ 
إمكانیة استخدام روسیا لألسلحة النوویة لحمایة األمن القومي الروسي، وقد أدلى بهذا 
التصریح ردًا على التصریحات األمریكیة المستمرة عن نشرها الدرع الصاروخي في أوربا، 
وال شك أن ذلك یؤذن بتجدد نشوب الحرب الباردة التي توشك أن تتحول إلى حرب عالمیة 

بالعالم وتدشن صراع السباق النووي لتطویر األسلحة النوویة. كما صدرت تعصف 
، أشار فیها إلى أن بالده على استعداد ٢٠٠٢تصریحات عن أحد الجنراالت الصینیین عام 

الستخدام األسلحة النوویة في حالة وقوع هجوم أمریكي ضدها في إطار نزاع حول تایوان. 
، بأن بالده قد تستخدم أسلحتها النوویة ٢٠٠٥ك، عام كما صرح الرئیس الفرنسي جاك شیرا

ضد دول تستخدم وسائل إرهابیة ضد فرنسا. ینظر: د. محمد عبد السالم، االستراتیجیات 
، ٢٠٠٦)، لسنة ١٦٤الجدیدة الستخدام األسلحة النوویة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد (

؛ وینظر ٢٠٣، ص٢٠٠٦هرة، مصر، مركز األهرام للدراسات السیاسیة واالسترتیجیة، القا
  كذلك:

Samuel M. Bodman, Robert M. Gates, National Security and Nuclear 
Weapons in the 21st Century, September 2008, P. 1-23. 

       http://www.defense.gov/news/nuclearweaponspolicy.pdf  
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