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مقدمة:
أظهــرت القائمــة الصــادرة عــن مجلــس األمــن حــول «القائمــة املوحــدة اخلاصــة بلجنــة اجلــزاءات
رقــم  ،»1988والــي تــم الكشــف عنهــا بموجــب الفقــرة  36مــن قــرار األمــم املتحــدة رقــم  2161يف
 ،2014عــن وجــود حتــركات فعليــة لتنظيمات إرهابي�ة ،ســعت إىل مــا وصفته القائمة بـ«اســتحداث
أســلحة كيميائيـ�ة وبيولوجيــة ونوويــة» ،مــا يشــر إىل احتماليــة قائمــة لوقــوع مثــل هذه األســلحة يف
يــد تلــك التنظيمــات ،خاصــة وأن ثمــة تقاريــر دوليــة تشــر إىل وجــود عــدد مــن العناصــر والقيــادات
اإلرهابيـ�ة يف مناطــق تعمــل علــى حيــازة مــواد نوويــة.
وقــد ،أشــارت ،القائمــة إىل وجــود اجتماعــات بــن زعيــم تنظيــم القاعــدة اإلرهــايب الســابق أســامة
ً
بــن الدن ،وخــراء يف مجــال األســلحة النوويــة ،وخــال تلــك االجتماعــات – وفقــا للقائمــة األمميــة
 «أشــار أحــد املقربــن مــن أســامة بــن الدن إىل أن حبوزتــه مــواد نوويــة وأنــه يرغب يف معرفــة كيفيةاســتخدامها لصنــع ســاح ..وقــدم معلومــات عــن البني ـ�ة التحتي ـ�ة الالزمــة ألي برنامــج لألســلحة
النوويــة وآثــار األســلحة النوويــة».1
ويف 2001 ،أصــدر مجلــس األمــن القــرار رقــم  1373والــذي عــر فيــه صراحــة عــن القلــق مــن
«الصلــة بــن اإلرهــاب الــدويل وعــدة أمور منهــا النقــل غــر القانــوين للمــواد الكيميائيـ�ة والبيولوجية
واإلشــعاعية والنوويــة» ،إضافــة إىل  -حبســب موقــع األمــم املتحــدة « -إعــان مجلــس األمــن
األكــر تأثـ ً
ـرا بشــأن هــذه املســألة يف القــرار  1540لعــام  ،2004الــذي أكــد على أن انتشــار األســلحة
ً
الكيميائي ـ�ة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة ووســائل إيصالهــا يشــكل تهديــدا للســلم واألمــن
الدوليــن».2
كمــا ،جــدد زعمــاء العالــم يف الثــاين مــن (أبريــل)  2016التحذيــر مــن مخاطــر انتقــال األســلحة
النوويــة أو مكوناتهــا إىل التنظيمــات املتطرفــة واإلرهابي ـ�ة يف العالــم ،مؤكديــن يف البي ـ�ان اخلتــايم
لقمــة «األمــن النــووي» الرابعــة يف واشــنطن – حبســب وكالــة األنبــ�اء الســعودية – أن «تهديــد
ً
اإلرهــاب النــووي واإلشــعاعي ال يــزال واحــدا مــن أكــر التحديــات الــي تواجــه األمــن الــدويل ،وأن
التهديــد يف تطــور مســتمر  ...وال يــزال هنــاك مزيــد مــن العمــل يتعــن القيــام بــه ملنــع اجلهــات
الفاعلــة غــر احلكوميــة مــن احلصــول علــى النــووي وغــره مــن املــواد املشــعة األخــرى الــي يمكــن
اســتخدامها ألغــراض خبيثــ�ة».3
تطــورا ً
ً
كبــرا باإلعــان عــن مقتــل
ويف ( 27أكتوبــر)  ،2019شــهد التطــرف واإلرهــاب يف العالــم
زعيــم تنظيــم «داعــش» اإلرهــايب أبــو بكــر البغــدادي ،يف الريــف الشــمايل ملحافظــة إدلــب بســوريا،
بالزتامــن مــع اآلثــار الســلبي�ة الــي خلفتهــا جاحئــة «كورونــا» علــى العديــد مــن املجــاالت ومــن بينهــا
التعــاون الــدويل يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب ،مــا منــح التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة فســحة مــن الوقــت
الســتثمار هــذه األوضــاع االســتثن�ائي�ة يف إعــادة مللمــة شــتاتها خاصــة تنظيــم «داعــش» الــذي
 1موقع األمم املتحدة -بن الدن سعى الستحداث أسلحة كيميائي�ة وبيولوجية ونووية
 2املرجع السابق -اإلرهاب الكيميايئ والبيولويج واإلشعاعي والنووي
 3موقع البيت األبيض األمريكي – منشور بعنوان «بي�ان قمة األمن النووي »2016
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تعــرض منــذ (ســبتمرب)  – 2014إعــان تشــكيل التحالــف الــدويل ضــد داعــش – إىل العديــد مــن
الضربــات الــي أدت إىل احنســار رقعــة تمــدده وانتشــاره.
لقــد ،لفتــت اآلثــار املرتتبــ�ة علــى انتشــار اجلاحئــة أنظــار «داعــش» ،والــذي ســعى إىل «تطويــر
قدراتــه التســليحية لتطــال أكــر قــدر مــن الضحايــا ،وتنويعهــا لتشــمل أكــر األســلحة انتشـ ً
ـارا،
كالبيولوجيــة ،4والكيميائيــ�ة ،والنوويــة الســتخدامها يف هجمــات إرهابيــ�ة».5
وبينمــا حصــل «داعــش» بالفعــل علــى أســلحة كيميائيــ�ة ،6ونفــذ مــن خاللهــا عمليــات دمويــة
بشــعة ،7وجنحــت اجلهــود الدوليــة يف إحبــاط أخــرى ،8إال أن نواقيــس اخلطــر حتــذر مــن وصولــه
إىل مــا هــو أبعــد ،وأكــر كارثي ـ�ة ،عــر اســتغالل جاحئــة كورونــا يف احلصــول علــى مــواد نوويــة ،9أو
الســطو علــى أســرار علميــة تمكنــه مــن تصنيــع أســلحة دمــار شــامل ،الســيما يف ظــل التصاعــد
ً
الكبــر ألعــداد اجلرائــم اإللكرتوني ـ�ة تزامنــا مــع اجلاحئــة ،10لكــن املجتمــع الــدويل قــد اســتبق تلــك
النوايــا بتحــركات واقعيــة وفعليــة ،11حــن كانــت «مواجهــة اإلرهــاب النــووي» علــى رأس أولويــات
اجتمــاع دويل للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،12وهــو األول مــن نوعــه
منــذ العــام  ،2016وضــم ممثلــن مــن أكــر مــن  140دولــة ،وأكــر مــن  50وزيـ ًـرا و 2000خبـ ً
ـرا
يف مجــال األمــن النــووي الــدويل ،13وأكــدت «الوكالــة الذريــة» خــال االجتمــاع أن األمــن النــووي
يمثــل مصــدر قلــق دويل مزتايــد ،الحتماليــة حــدوث هجــوم إلكــروين محتمــل علــى محطــة للطاقــة
النوويــة ،أو إجتــار غــر مشــروع يف املــواد املشــعة ،كمــا صــدر عــن االجتمــاع إعــان حيــث الــدول علــى
مواصلــة تعزيــز عامليــة املواثيــق واالتفاقــات الدوليــة لقمــع اإلرهــاب النــووي ،14ودعــت الوكالــة إىل
تمويــل عاجــل بـــ 20مليــون دوالر لصنــدوق األمــن النــووي ،15وهــو مــا وجــد اســتجابة فوريــة مــن
اململكــة العربي ـ�ة الســعودية الــي تكفلــت بدفــع  10ماليــن دوالر ،16كمــا أعلنــت بــدء العمــل علــى
تدشــن مركــز متخصــص ملكافحــة اإلرهــاب النــووي بالتعــاون وحتــت إشــراف الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة.
يف التقريــر اإلعــايم التــايل يســتعرض املركــز العالــي ملكافحــة الفكــر املتطــرف (اعتــدال)،
مخاطــر وصــول أســلحة نوويــة إىل التنظيمــات اإلرهابيـ�ة ،ومــدى تعمــد تلــك التنظيمــات توظيــف
إســراتيجيات مختلفــة لنشــر أفكارهــا وخطاباتهــا املحرضــة ً
دائمــا على العنــف والكراهية والتشــدد
عــر منصـــــات إعالميــة أو أطروحـــــات إيديولوجيــة داعمـــة أو متبنيـ�ة ألفكـــارها وتوجهاتهــا.
 4قناة العربي�ة ..اعرتافات متلفزة للقيادي الداعيش عبد الناصر قرداش ،تكشف سعي التنظيم اإلرهايب احلصول على غاز اخلردل القاتل
 5مجلس األمن الرويس ،حيذر يف  2019من مساعي اإلرهاب الستخدام األسلحة النووية يف هجماته
 6رئيس منظمة حظر األسلحة الكيماوية يبلغ مجلس األمن بتنفيذ داعش هجمات كيميائي�ة يف سوريا
 7موقع رويرتز -عين�ات تؤكد استخدام داعش غاز اخلردل يف العراق
 8التقرير السنوي لوكالة الشرطة األوروبي�ة «يوروبول» يؤكد إحباط  3هجمات كيميائي�ة لداعش
 9محكمة ألماني�ة تدين عنصر من داعش بتهمة التخطيط لهجوم بقنبلة بيولوجية
 10معهد األمم املتحدة لبحوث اجلريمة والعدالة ،حيذر من تصاعد اجلرائم اإللكرتوني�ة خالل جاحئة كورونا
ً
ً
تصاعدا ً
خطريا لإلرهاب اإللكرتوين تزامنا مع اجلاحئة
 11مجلس األمن الرويس يتوقع
 12مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية جيدد املخاوف جتاه مخاطر «اإلرهاب النووي» فرباير 2020
« 13الوكالة الذرية» :املواد املشعة جتذب «املجموعات ذات النوايا اخلبيث�ة»
 14اإلعالن الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية 2020
 15الوكالة الدولية للطاقة الذرية تن�اشد املجتمع الدويل تمويلها بـ 20مليون دوالر
 16مدين�ة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة :اململكة تتربع بـ  10ماليني دوالر إلنشاء مركز ملكافحة اإلرهاب النووي
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 .أنماط اإلرهاب النووي
مــع االعــراف العالــي بقضايــا اإلرهــاب النــووي ،بــات مــا يعــرف بمصطلــح «األمــن النــووي
العالــي» أحــد أساســات الســلم واألمــن الدوليــن الــي تشــغل اهتمامــات املنظومــة الدوليــة ،ومــا
تفــرزه مــن معاهــدات ،واتفاقــات دوليــة ملزمــة مــن بــن أهدافهــا الكشــف عــن األعمــال اإلجراميــة
أو املتعمــدة غــر المــأذون بهــا ،املنطويــة علــى مــواد نوويــة أو مــواد مشــعة ،ومــا يرتبــط بذلــك مــن
مرافــق أو أنشــطة ،ومــن ثــم التصــدي لتلــك األفعــال ،الــي تتعــدد أســاليبها وفــق التــايل:

 1.1سرقة مواد نووية
مــع وجــود مئــات املفاعــات النوويــة يف العالــم ومنشــآت األحبــاث النوويــة وكميــات كبــرة مــن
ً
املــواد النوويــة واملــواد املشــعة قيــد النقــل والتخزيــن ،فــإن التنظيمــات املتطرفــة تعتربهــا هدفــا
للقيــام بعمليــات ســرقة أو ســطو ،17يمكــن أن تقودهــا إىل إنت ـ�اج ســاح نــووي ،الســيما يف حــاالت
ضعــف «ثقافــة األمــان النــووي» ،18حيــث تتطلــب جميــع األنشــطة النووية عنايــة فائقــة بالتأمني
ودرجــة األمــان ملنــع ســرقتها ،إذ أظهــرت التحليــات املتعمقــة لعــدد مــن احلــوادث اإلشــعاعية
والنوويــة ،أن أوجــه الضعــف يف ثقافــة األمــان أو األمــن (أو كليهمــا) كانــت مــن أهــم األســباب
عمومــا ،19فيمــا ينقــل سـ ً
ً
ـنويا وبانتظــام حنــو  20مليــون شــحنة مــن
اجلذريــة للحــوادث النوويــة
املــواد النوويــة وغريهــا مــن املــواد املشــعة داخــل البلــدان وعــر احلــدود مــن أجــل االســتخدامات
الســلمية يف مجــاالت الصناعــة والزراعــة والطــب ،والبحــث العلــي.20
وال تقتصــر ســرقة املــواد النوويــة علــى عمليــات الســطو مــن قبــل التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة بصــورة
مباشــرة ،فقــد يكــون الطريــق عــر اخــراق داخلــي للمنشــآت النوويــة ،حيــث ســجلت عــدة حــوادث
تســبب فيهــا موظفــون أو متعاقــدون ،21وكان مــن بــن تلــك احلــوادث عمليــات ســرقة ملــواد نوويــة
أو مــواد مشــعة ،وكذلــك ســرقة بي�انــات لتصاميــم نوويــة حساســة ،أصبحــت فيمــا بعــد عرضــة
لوصــول اإلرهابيــن إليهــا ،وهــو مــا تواجهــه املنظمــات الدوليــة بالدعــوة إىل تأســيس برامــج خاصــة
للتحقــق واملوثوقيــة مــن كل مــن يمكنــه الوصــول إىل املــواد النوويــة واملــواد املشــعة ،ومراقبتهــم،
وعقــد برامــج تدريبيـ�ه لزيــادة الوعــي بالتهديــد املحتمــل الــذي يمكــن أن يشــكله اخــراق التنظيمات
املتطرفــة للموظفــن باملنشــآت النوويــة. 22
كمــا ،ســجلت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أكــر مــن  2200حادثــة مماثلــة منــذ إنشــاء قاعــدة
البي�انــات يف العــام  ،23 1995والــي تغذيهــا  117دولــة باملعلومــات والتحديثــ�ات ،وبالرغــم مــن
أن معظــم هــذه احلــوادث تن ـ�درج حتــت املســتوى الطفيــف ،إال أن بعضهــا خطــر ،كمــا أن احلالــة
 17موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -اجلوانب األمني�ة للمرافق النووية
 18املرجع السابق ،تقرير بعنوان« ثقافة من أجل السالمة ..برنامج األمان واألمن النوويني»
 19املرجع السابق ،منشور بعنوان «ثقافة األمان واألمن»
 20املرجع السابق ،منشور بعنوان «هدف متحرك ..األمن النووي خالل النقل»
 21املرجع السابق ،منشور بعنوان « األمن النووي :من تأمني مرفق نووي إىل تأمني الدولة»
 22موقع االنتربول ،منشور بعنوان «أنشطة الوقاية من املواد اإلشعاعية والنووية »
 23قاعدة بي�انات الوكالة الذرية هي املصدر العاليم األكرث موثوقية للمعلومات املتعلقة باالجتار غري املشروع ألسلحة الدمار الشامل
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برمتهــا تؤشــر علــى عــدم الرضــا إزاء عمليــات تأمــن املــواد النوويــة ،وحمايتهــا مــن الوقــوع يف أيــادي
اإلرهابيــن ،الســيما أن أحــد املخاطــر الرئيســة يكمــن يف احتماليــة اســتخدامهم لتلــك املــواد عــر
املتفجــرات التقليديــة ،24املتوفــرة حبــوزة العديــد مــن التنظيمــات.
ويف العــام  2014الــذي أعلــن فيــه تنظيــم «داعــش» اإلرهــايب نشــاطه املوســع ،كانــت الوكالــة
الدوليــة للطاقــة الذريــة ،قــد دقــت ناقــوس خطــر جديــد ،حــول بالغــات بـــ  140حالــة اختفــاء أو
اســتخدام غــر مصــرح بــه ملــواد نوويــة ومشــعة ،معظمهــا ذات كميــات صغــرة ،لكنهــا قابلــة
لالســتخدام ضمــن العبــوات الناســفة الــي جتيــد التنظيمــات اإلرهابيــ�ة صناعتهــا.25
ً
كيلوغرامــا مــن
وممــا جيــدر ذكــره أن حصــول اإلرهابيــن علــى كميــات قــد ال تزيــد عــن  20إىل 50
مــادة اليورانيــوم يعــي مباشــرة إمكاني ـ�ة تصنيــع قنبلــة حبجــم قنبلــة «هريوشــيما» ،26لكــن هــذا ال
يعــي حتميــة الوصــول إىل هــذه النتيجــة ،حيــث تظــل املخاطــر املرتبطــة بســرقة املــواد النوويــة،
ً
مرتهنــة أول بقــدرة التنظيمــات املتطرفــة علــى حتمــل مخاطــر االســتخدام النــووي ،ثــم توفــر اخلــرة
ً
الفني ـ�ة املطلوبــة لديهــا ،والدرايــة بالتكنولوجيــا النوويــة ،فضــا عمــا تتطلبــه عمليــة التخصيــب
مــن منشــآت فائقــة التطــور ،إال أن املتغــرات الطارئــة علــى حالــة اإلرهــاب يف العالــم( ،قــد) توفــر
بيئـ�ات حاضنــة للتنظيمــات املتطرفــة يف هــذا اجلانــب (النــووي) ،وهــو أمــر غــر مســتبعد بالنظر إىل
اإلمكانــات احلاليــة الــي توفرهــا تلــك البيئـ�ات للتنظيمــات املتطرفــة ذات الدمويــة املفرطــة ،ومــن
ً
ً
ثــم يمكــن اعتبـ�ار غيــاب القــدرة النوويــة الفنيـ�ة لإلرهابيــن ،ليــس عائقــا أو قيــدا علــى األقــل علــى
املــدى البعيــد .هــذا بالطبــع إذا افرتضنــا أن التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة لــم تصــل باألســاس إىل تطويــر
عناصرهــا البشــرية يف هــذا املجــال ،ولــم تعــد حتتفــظ بمــن جندتهــم مــن اخلــراء املتخصصــن يف
ً
املجــال النــووي واإلشــعاعي ،كمــا جــرى ســابقا.27

 1.2ختريب املنشآت النووية

ـاؤما يف هــذا النمــط اإلرهــايب هــو الهجــوم علــى منشــأة تضــم سـ ً
يب ـ�دو الســين�اريو األكــر تشـ ً
ـاحا
ً
نوويــا ،كمــا هــددت قيــادات «القاعــدة» يف حقبــة التســعيني�ات ،ومــن الناحيــة العمليــة فــإن
ترســانة األســلحة النوويــة تتوفــر لــدى تســع دول يف العالــم مخزنــة يف منشــآت محميــة بأنظمــة
عســكرية ،وحراســات مشــددة تقيهــا خطــر االخــراق أو التخريــب ،إال أنــه علــى صعيــد املنشــآت
النوويــة املدنيــ�ة كاملراكــز البحثيــ�ة ،واجلامعــات ،وغريهــا ،تــرز اخلطــورة العظــى أمــام تهديــد
اســتهدافها بالتخريــب مــن قبــل التنظيمــات املتطرفــة ،ال ســيما مــع ظهــور طفــرات حديثــ�ة يف
منظومــات الصواريــخ الصغــرة ،واألكــر قــدرة علــى احلركــة ،والطائــرات املســرة (بــدون طيــار)،

وحيــازة ميليشــيات متطرفــة لهــذه القــدرات ،وقــد تــم تســليط الضــوء يف الواليــات املتحــدة علــى
هــذا اخلطــر املحتمــل منــذ القــرن المــايض ،حيــث أجــرت خــال حقبــة التســعيني�ات عــدة برامــج
 24بي�ان صادر عن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «يوكيا أمانو» 2012
 25رويرتز « -املواد املشعة املفقودة قد تستخدم يف صنع قنبلة قذرة»
 26يس إن إن -تنظيم داعش قد يتمكن من الوصول لسالح نووي فهل يمتلك العالم قدرة الرد؟
 27يب يب يس -فرنسا :اتهام عالم نووي بأنه على صلة باإلرهاب
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تأميني ـ�ة ملنشــآتها النوويــة ،تضمنــت تنفيــذ منــاورات بهجمــات إرهابي ـ�ة وهميــة ،لكنهــا ســجلت
ً
آنــذاك ً
رقمــا مخيفــا ،حــن تبــن أن  %47مــن محطــات الطاقــة النوويــة ،لــم حتقــق النجــاح
املطلــوب يف التصــدي لتلــك الهجمــات الوهميــة الــي نفذتهــا هيئ ـ�ة التنظيــم النــووي.28
وعلــى هــذا ،فــإن حــوادث التخريــب اإلرهابيــ�ة للمنشــآت النوويــة ال يمكــن أن نعتربهــا مجــرد
هاجــس أو كابــوس محتمــل ،الســيما إذا مــا عدنــا إىل وقائــع حقيقيــة منــذ القــرن المــايض ،مــن بينهــا
تهديــد منظمــة ســرية بت�دمــر منشــأة نوويــة يف الســويد خــال العــام  ،1992وبعدهــا بعامــن
أخطــرت الــوزارة االحتاديــة األلمانيـ�ة للبيئـ�ة واحلفــظ واألمــان النــووي ،مفتشــية الســامة النوويــة
بليتوانيــ�ا بمعلومــات حــول مؤامــرة لتخريــب محطــة للطاقــة النوويــة يف «ليتوانيــ�ا» ،ويف العــام
 1996تلقــت وكالــة التنظيــم النــووي الروســية ً
تنبيهــا بمحاولــة ميليشــيا شيشــاني�ة اســتهداف
محطــة  Balakovo NPPالنوويــة ،29باإلضافــة إىل محــاوالت أكــر شراســة كتلــك الــي جــرت خــال
العــام  ،1995حــن تــم العثــور علــى كميــة صغــرة مــن الســيزيوم ،30 137يف إحــدى احلدائــق
ً
بموســكو ،وضعتهــا ميليشــيات شيشــاني�ة ،حاولــت أيضــا اختطــاف غواصــة حتمــل مــواد مشــعة،
ويف العــام  2007هاجــم فريقــان مســلحان مجمــع «بيلين�دابــا» يف جنــوب إفريقيــا  ،31حيــث كان
يتــم – آنــذاك  -ختزيــن مــا يقــرب مــن ربــع طــن مــن املــواد النوويــة ،وهــي احلادثــة الــي علــى أثرهــا
تأسســت يف العــام التــايل هيئ ـ�ة األمــن النــووي العالــي ،32لكــن الوقائــع لــم تنقطــع حيــث أبــدت
الســلطات البلجيكيــة مخاوفهــا مــن أن الهجمــات الــي طالتهــا خــال عــام  2016كانــت إحداهــا
علــى األقــل تســتهدف محطــات للطاقــة النوويــة يف البــاد.33

مخاوف بلجيكا من أن املحطات النووية معرضة للخطر

اقتحام موقع نووي يربك جنوب أفريقيا

إن املخــاوف مــن عمليــات التخريــب ،تتعاظــم مــع احتماليــة أن تــؤدي إىل تشــتيت املــواد املشــعة،
وإحــداث أضــرار اقتصاديــة وصحيــة بالغــة ،وإثــارة الرعــب العالــي ،وشــيوع االبــزاز اإلرهــايب،
ً
وممــا جيــدر اإلشــارة إليــه ،أن أنشــطة اإلرهــاب النــووي ذات النمــط التخريــي ،ربمــا تأخــذ شــكل
آخــر غــر الهجمــات التقليديــة اإلرهابيـ�ة علــى املنشــآت النوويــة ،فقــد يكــون النمــط التخريــي علــى
ً
نطــاق املجــال الســيرباين ،وهــو التحــدي األكــر خطــورة ً
حاليــا ومســتقبل.
 28موقع املركز الوطين األمريكي ملعلومات التكنولوجيا احليوية -منشور «اإلرهاب النووي»
 29مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية -تقرير بعنوان «تقييم التهديد املشرتك بني الواليات املتحدة وروسيا بشأن اإلرهاب النووي»
ً
 30السيزيوم  137هو نظري مشع يشكل واحدا من نواجت االنشطار النووي
 31صحيفة نيويورك تايمز « ،اقتحام املوقع النووي حيري جنوب أفريقيا»  15نوفمرب 2007
 32هيئ�ة األمن النووي العاليم :منظمة تسعى إىل الوقاية من اإلرهاب النووي وتعزيز األمن النووي العاليم ،بالتعاون مع الهيئ�ة الدولية للطاقة الذرية
 33صحيفة نيويورك تايمز األمريكية  ،مخاوف بلجيكا من أن املحطات النووية معرضة للخطر  25 -مارس 2016
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 1.3السوق السوداء
يف (مايــو)  2015أعلــن تنظيــم «داعــش» اإلرهــايب عــن رغبتـ�ه يف الوصــول إىل ســاح نــووي ،وكان
ً
أكــر حتديــدا حينمــا كشــف عــن أن أســلوب الوصــول إىل هــذا الهــدف ،ســيكون عــن طريــق شــراء
«قنبلــة ذريــة» .34ورغــم هــذا اإلعــان الصــادم إال أنــه كان يــريم إىل اســتنت�اج زمــي بــأن التنظيــم
اإلرهــايب لــم يكــن لديــه حــى يف ظــل توهجــه اإلرهــايب ( )2015 - 2014خــرات فني ـ�ة قــادرة علــى
ً
صنــع قنابــل نوويــة ،ومــن ثــم جلــأ إىل طريــق آخــر وهــو الشــراء ،اعتمــادا علــى مــا لديــه مــن إيــرادات
ً
شــهريا  ،35غــر أن هــذا الطــرح ال
ماليــة ضخمــة يف تلــك اآلونــة ،بلغــت حــوايل  80مليــون دوالر
يمكــن التســليم بــه علــى إطالقــه ،نظـ ًـرا للتجــارب الســابقة مــع التصرحيــات التكتيكيــة الصــادرة
عــن التنظيــم ،الــذي جييــد احلــرب الدعائي ـ�ة ،واســتغالل اآللــة اإلعالميــة.36
وخــال الســنوات اخلمــس الــي ســبقت هــذا اإلعــان الصــادر عــن «داعــش» ،أوقفــت الســلطات
يف بعــض املناطــق مــن أوروبــا الشــرقية ،أربــع محــاوالت مــن قبــل عصابــات ســعت إىل بيــع مــواد
ُ
مشــعة إىل متطرفــن ،ففــي العــام  2010أ لقــي القبــض علــى ثالثــة أشــخاص بعــد بيــع اســطوانة
بهــا يورانيــوم مخصــب ،ويف العــام التــايل أحبــط محققــون محاولــة بيــع يورانيــوم ملشــر محتمــل يف
الشــرق األوســط ،ويف العــام  2014بيعــت عينــ�ة مــن اليورانيــوم غــر املخصــب مقابــل  15ألــف
دوالر ،وألقــي القبــض علــى ســتة مهربــن ،وتمكــن خمســة آخــرون مــن الهــرب ،يعتقــد أنهــم
فــروا وحبوزتهــم أســلحة نوويــة ،37وقبــل إعــان «داعــش» رغبت ـ�ه يف شــراء «قنبلــة ذريــة» بنحــو
شــهرين ،وقعــت حادثــة أخــرى ملحاولــة بيــع مــواد نوويــة. 38
لــم تكــن تلــك الســنوات اخلمس ســوى حلقة يف مسلســل حاالت الســوق الســوداء للمــواد النووية،
فقــد ســبقها وأعقبهــا وقائــع أخــرى ثابتـ�ة ال يمكــن إغفالهــا ،ففــي العــام  1996ســعى الرجــل الثــاين
يف تنظيــم القاعــدة آنــذاك أيمــن الظواهــري لشــراء مــواد نوويــة مــن جماعــات شيشــاني�ة متطرفــة،
بالزتامــن مــع البحــث العالــي املكثــف عــن مــواد نوويــة قــد اختفت عقــب انهيــار االحتاد الســوفييت،
ً
منعــا لوصولهــا إىل أيــادي املتطرفــن ،الســيما أن تقاريــر أمنيــ�ة غربيــ�ة أكــدت أن «القاعــدة»
ً
اشــرت بالفعــل  20حقيبـ�ة نوويــة مقابــل  30مليــون دوالر نقــدا ،و  2طــن مــن الهريويــن املكــرر يف
مختــرات بأفغانســتان .39ولــم تتوقــف محــاوالت التنظيمــات اإلرهابيـ�ة لشــراء املــواد النوويــة حــى
الســنوات القليلــة الماضيــة ،ففــي العــام  2016ألقــي القبــض علــى ســتة أشــخاص يف جورجيــا
لــدى محاولتهــم بيــع كميــة تزيــد عــن كيلــو غــرام مــن اليورانيــوم يف الســوق الســوداء ،مقابــل
مبلــغ ثالثــة ماليــن دوالر ،40وكانــت تلــك ثــاين عمليــة توقيــف مــن نوعهــا خــال شــهر واحــد . 41
 34أحد منشورات «داعش»  -مايو 2015
 35مجلة تايم األمريكية -داعش حتقق إيرادات شهرية تصل إىل  80مليون دوالر
 36موقع صحيفة اندبن�دنت الربيطاني�ة -داعش يزعم استطاعته شراء أول سالح نووي
 37موقع يب يب يس« -إحباط محاوالت تهريب أسلحة نووية» إىل الشرق األوسط
 38حتقيق أسوشيت�د برس :السوق السوداء النووية تبحث عن املتطرفني
 39موقع املكتب�ة اإللكرتوني�ة لوكالة االستخبارات األمريكية ( -)CIAتقييم أمين رفع عنه السرية بعنوان «القاعدة لديها أسلحة نووية»
 40وكالة رويرتز -جورجيا تعتقل ستة تقول إنهم كانوا حياولون بيع اليورانيوم
 41موقع يورونيوز -توقيف  5أشخاص يبيعون اليورانيوم يف جورجيا
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 1.4تصنيع السالح النووي

ً
عمليــا ،التصنيــع هــو أعقــد وأصعــب األنمــاط الــي يمكــن أن يســلكها اإلرهابيــون للوصــول إىل
ســاح نــووي ،فمــن يدعــي أنهــا عمليــة ســهلة فهــو مخطــئ ً
تمامــا ،لكــن مــن يقولــون إن بنـ�اء جهــاز
نــووي بــدايئ أمــر مســتحيل أو صعــب للغايــة ،هــم أكــر خطــأ ،42وقــد بنيــت تلــك احلقيقــة علــى
معطيــات أهمهــا ســوابق التنظيمــات اإلرهابيـ�ة يف الوصــول إىل تصنيــع ســاح نــووي ،وكذلك غياب
املعلومــات الدقيقــة عــن مــدى امتــاك تلــك التنظيمــات ً
حاليــا مــواد نوويــة يمكــن اســتخدامها يف
عمليــة بن ـ�اء ســاح نــووي.
ً
ورغــم صعوبــة هــذا النمــط ،إال أن الســوابق عليــه لــم تغــب أيضــا عــن أيــدي التنظيمــات اإلرهابيـ�ة،
فعلــى صعيــد تنظيــم «القاعــدة» ،قــد أنشــأ «بــن الدن» مختـ ً
ـرا عــام  ،1993ويف  1996لقــي «أبــو
عبيـ�دة البنشــري» أحــد قــادة التنظيــم مصرعــه يف حادثــة حبريــة ببحــرة فيكتوريــا خــال محاولتــه
الوصــول إىل جنــوب أفريقيــا للســطو علــى مــواد يمكــن اســتخدامها يف تصنيــع ســاح نــووي ،ويف
العــام ذاتــه اعتقــل قائــد مــا يســى بـ«حركــة اجلهــاد اإلســايم» يف مصــر أيمــن الظواهــري ،يف
إحــدى اجلمهوريــات الســوفيتي�ة الســابقة خــال محاولتــه احلصــول بطريقــة غــر مشــروعة علــى
ً
رســميا مــع «القاعــدة» ،وتوليــه
مــواد لتصنيــع ســاح نــووي ،قبــل عامــن مــن اندمــاج حركتــه
ً
مســؤولية امللــف النــووي داخــل التنظيــم اإلرهــايب ،وإشــرافه الحقــا علــى جتنيـ�د «يزيــد صوفــات»،
خبــر األســلحة البيولوجيــة املــدرج علــى القوائــم اإلرهابيــ�ة ملجلــس األمــن الــدويل ،43باعتبــ�اره
املســؤول األول عــن تطويــر «اجلمــرة اخلبيث ـ�ة» ،كجــزء مــن نشــاط «القاعــدة» يف إنت ـ�اج أســلحة
رأســا ً
دمــار شــامل .ويف العــام  1998اشــرت «القاعــدة» ً 20
نوويــا ،واســتطاعت مــن خــال عــدد
مــن املتخصصــن إزالــة اليورانيــوم والبلوتونيــوم ،حــى يمكــن إعــادة تصنيعهــا ووضعهــا يف قنابــل
نوويــة صغــرة يســهل نقلهــا .ويف العــام  2001وعــر إحــدى املقابــات الــي نشــرتها إصــدارات
تابعــة للتنظيــم ،رســم «الظواهــري» نوايــا «القاعــدة» يف نطــاق مســار التصنيــع النــووي ،حــن
قــال« :إذا كان لديــك  30مليــون دوالر ،اذهــب إىل الســوق الســوداء ثــم اتصــل بــأي عالــم ســاخط،
وســوف توفــر الكثــر مــن القنابــل الذكيــة» .ويف أفغانســتان ،عــر علــى أوراق خــال مداهمــات
ملواقــع «القاعــدة» ،ووثائــق ورســوم تثبــت ســعي التنظيــم لتصنيــع قنبلــة نوويــة وصفتهــا الوثائــق
ً
بــ«القنابــل الكــرى» ،44كمــا أن دالئــل ســوابق «القاعــدة» تكشــفها أيضــا أوراق اســتجواب خالــد
شــيخ محمــد العقــل املدبــر ألحــداث  11ســبتمرب ،الــذي أدىل بتفاصيــل برامــج القاعــدة النوويــة
والبيولوجيــة ،والــي تضاءلــت بــا شــك أمــام اجلهــود العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب.45

 42مكتب النشر احلكويم األمريكي -اقتب�اس من هارولد أجنيو ،الرئيس السابق ملخترب لوس أالموس الوطين يف تقرير للجنة العالقات
اخلارجية بمجلس الشيوخ 6 -مارس 2002
 43موقع األمم املتحدة -مجلس األمن قرار إدراج يزيد صوفات على قوائم اإلرهاب
 44معهد العلوم واألمن الدويل ينشر ً
صورا ووثائق منسوبة لتنظيم القاعدة حتدد اخلطوط العريضة لربنامج أسلحته النووية
 45مجلة  ،Foreign Policyسعي القاعدة ألسلحة الدمار الشامل 25 -ين�اير 2010

11

التهديد األكرب  ..التطرف وانفالت اإلرهاب النووي

القاعدة حبثت يف هجمات أسلحة الدمار الشامل أثن�اء التدريب قبل  11سبتمرب

أمــا عــن ســوابق محــاوالت تنظيــم «داعش» اإلرهــايب تصنيع ســاح نووي ،فــكان أبرزهــا يف (يوليو)
ً
 2014حــن اســتوىل علــى بعــض املــواد النوويــة مــن جامعــة املوصــل ،وتلقــت األمــم املتحــدة بالغــا
رسـ ً
ـميا يف هــذا الشــأن ،يفيــد بــأن تلــك املــواد صاحلــة لالســتخدام يف صناعــة أســلحة دمــار شــامل،
حيــث كانــت يف مخبأيــن للكوبالــت  ،60وعلــى أثــر تلــك الواقعــة شــكلت اجلهــود الدوليــة ملكافحــة
«داعــش» ،تعطيـ ًـا كبـ ً
ـرا ألنشــطة التنظيــم يف الوصــول إىل تصنيــع ســاح نــووي. 46

 : CIAالقاعدة لديها أسلحة نووية

ويبــ�دو أن إســراتيجية «داعــش» يف خططــه حنــو تصنيــع أســلحة الدمــار الشــامل ،اعتمــدت
بشــكل كبــر علــى جتنيـ�د خــراء وعلمــاء ،وهــو أســلوب جربــه بالفعــل يف إنتـ�اج غــاز اخلــردل الســام،47
وأسلحة كيماوية أخرى ،بعد استيلائه على املوصل يف العام .48 2014
 46صحيفة الشرق األوسط« ،داعش» حصل على «قنبلة قذرة» ولم يعرف كيف يستخدمها  24 -يوليو 2017
 47منظمة الصحة العاملية تعرفه بأنه غاز مميت يصيب الشعب الهوائي�ة للرئتني عند استنشاقه ،ويسبب األلم قبل املوت البطيء ،وال يوجد
له ترياق
 48صحيفة الشرق األوسط اللندني�ة« ،خبري «كيماوي» عرايق يعرتف بمساعدة داعش»  23ين�اير 2019
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ً
لكــن ،كمــا ذكرنــا ســابقا فــإن تصنيــع الســاح النــووي ليــس باملهمــة اليســرة ،رغــم االنتشــار
الســريع للمعرفــة التكنولوجيــة ،وتمكــن التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة مــن جتني ـ�د خــراء متخصصــن،49
حيــث تتطلــب تلــك العمليــة اإلنت�اجيــة جتــاوز عقبــات تقني ـ�ة وتكنولوجيــة عاليــة الدقــة لصنــع
املفجــر النــووي ، 50وكذلــك متطلبــات دقيقــة لــأداء والســامة.

2

 .الدوافع اإليديولوجية

تضــع املؤسســات الدوليــة ً
حاليــا علــى عاتقهــا تنفيذ مشــروع دراســة استشــرافية حلالــة «اإلرهاب
النــووي» خــال الســنوات اخلمــس املقبلة،51حيــث لــم تكــن محــاوالت حصــول تنظيمــات إرهابي�ة
علــى أســلحة نوويــة محــض خيــال ،وإنمــا حقيقــة تثبتهــا التجــارب والوقائــع ،الــي جــرت علــى
فــرات متب�اعــدة ،ممــا يشــر إىل أن هنــاك إســراتيجية عابــرة للتاريــخ والظــروف املحيطــة ،ودوافــع
تضعهــا التنظيمــات الراديكاليــة للوصــول إىل القــدرات النوويــة ،ومــن أبــرز هــذه الدوافــع مــا يلــي:

 2.1التحريض
ال يمكــن إغفــال أن الفتــاوى الــي أصدرتهــا قيــادات اإلرهــاب ،ومنظــرو الفكــر املتطــرف ،مــن بــن
الدوافــع الــي تقــود التنظيمــات اإلرهابيــ�ة إىل اســتمرار مســاعيها مــن أجــل امتــاك القــدرات
النوويــة ،حتــت دواع «دينيــ�ة» وفــق مــا تعتقــد ،ومــا ترتكــز عليــه إيديولوجياتهــا املتطرفــة الــي
يغلفهــا قــادة اإلرهــاب بالشــبهات املضللــة ،ومــن بــن هــذه «الفتــاوى النوعيــة» علــى ســبي�ل املثــال
ال احلصــر:

صورة من تقرير جلنة التحقيقات يف هجمات  11سبتمرب

 1998أصــدر أســامه بــن الدن زعيــم تنظيــم القاعــدة اإلرهــايب –آنــذاك  ،-فتــوى ألفهــا بنفســه
عــرت عــن حتــول أقــى درجــات الفكــر املتطــرف إىل الواقعيــة ،حيــث اعتــر أن حصــول التنظيمــات
ً
علــى أســلحة الدمــار الشــامل «واجــب ديــي» ،52عارضــا التصــور األخطــر باســتخدام «القاعــدة»
ألســلحة نوويــة يف إطــار مشــروعه اإلرهــايب الــذي أعلنــه يف العــام ذاتــه ،ولــم ختــل «الفتــوى» مــن
احلجــج الواهيــة ،والنصــوص املنقوصــة ،واألفــكار املبتــورة ،مــن أجــل اكتســاب التأثــر الــذي ســعى
إليــه التنظيــم آنــذاك .يف ذات العــام خطــط «بــن الدن» لهجمــات احلــادي عشــر مــن (ســبتمرب)
الداميــة ،53واستكشــفت عناصــر القاعــدة يف معســكرات أفغانســتان الطريــق حنــو امتــاك
 49موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية – تقرير تهديد اإلرهاب النووي
 50موقع قناة احلرة األمريكية« ،املرأة األخطر» ..من هي خبرية داعش الكيمياوية؟  13سبتمرب 2019
 51موقع اإلنتربول ،اإلعالن عن مشروع مدته  5سنوات لدراسة حالة اإلرهاب النووي  -نوفمرب 2020
 52تقرير جلنة التحقيقات يف هجمات  11سبتمرب
 53مبادرة التهديد النووي -القاعدة حبثت يف هجمات أسلحة الدمار الشامل أثن�اء التدريب قبل  11سبتمرب
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قنبلــة نوويــة ،بكميــات صغــرة نسـ ً
ـبي�ا مــن اليورانيــوم عــايل التخصيــب ،أو بلوتونيــوم حبجــم حبــة
«اجلريــب فــروت» أو الربتقالــة.
يف العــام  1999كــرر «بــن الدن» فتــواه يف مقابلــة صحافيــة مــع مجلــة أمريكيــة .54ورغــم انــدالع
«احلــرب علــى اإلرهــاب» الــي أعقبــت هجمــات احلــادي عشــر مــن (ســبتمرب)  ،2001إال أن
التنظيمــات لــم تكــف عــن مســاعيها للوصــول إىل أســلحة نوويــة ،55وهــو مــا ظهــر يف تنشــيط
«فتــوى بــن الدن النوويــة» يف (مــارس)  2008علــى لســان أيمــن الظواهــري ،56الــذي اســتخدم
نفــس األفــكار واالستشــهادات املنقوصــة للوصــول إىل النتيجــة ذاتهــا ،وهــي تبريــر اســتخدام
ً
ً
«دينيــ�ا» حــى لــو كان الثمــن هــو قتــل النســاء واألطفــال
األســلحة النوويــة باعتب�ارهــا عمــا
واملســنني واملدنيــن ،وتدمــر البيئــ�ة ،بداعــي الضــرورات والــردع.
وقبــل مقتلــه مباشــرة يف العــام  ،2011كتــب أنــور العولقــي قائــد تنظيــم «القاعــدة» يف اليمــن،
ً
مقــال جــرى نشــره بمجلــة ( )Inspireالــي يصدرهــا التنظيــم ،دعــا فيــه إىل تطويــر ونشــر األســلحة
البيولوجيــة واســتخدامها ضــد املراكــز الســكاني�ة يف محاولــة لرتويــع الــدول الــي تكافــح إرهــاب
التنظيــم ،وهــو مــا اعتــر س ـرًا علــى نفــس «فتــوى بــن الدن النوويــة» الــي طالــب مــن خاللهــا
عناصــره اإلرهابي ـ�ة بالســعي حنــو امتــاك أســلحة الدمــار الشــامل ،بمــا يف ذلــك الســاح النــووي.57

 2.2الصدمة والرعب

«صورة من جلسة استماع حول :اإلرهاب الدمار الشامل»

تقســم التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة العالــم إىل قســمني ال ثالــث لهمــا ،حيــث تضــع نفســها يف القســم
األول الــذي يملــك احلقيقــة املطلقــة ،وقســم ثــان علــى النقيــض ،وتوجــب قتالــه.58
وترتبــط اإلســراتيجية املســلحة العنيفــة للتنظيمــات اإلرهابيــ�ة باإلســراتيجية اإلعالميــة
املصممــة ً
أساســا للتظاهــر أو ألغــراض الدعايــة ضــد هــذا القســم الثــاين ،وهــو مــا يمكــن جذبــه
ً
يف تفســر جانــب مــن مســاعي تلــك التنظيمــات المتــاك ســاح نــووي ،وصــول إىل مــا يســى بـــ
 54مجلة تايم األمريكية ،عدد  11ين�اير 1999
 55مبادرة التهديد النووي ،نائب الرئيس األمريكي حيذر من استمرار اهتمام اإلرهابيني بأسلحة الدمار الشامل
 56صحيفة الوطن السعودية ،الطموحات النووية لتنظيم القاعدة
 57مكتب النشر احلكويم األمريكي ،تقرير جلسة استماع بالكونغرس عن إرهاب الدمار الشامل  -نوفمرب 2012
 58صحيفة الشرق األوسط ،مقال بعنوان التفسري النفيس للتطرف واإلرهاب  5 -يونيو 2017
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«سياســة اإلكــراه التدمــري» ،يف محاولــة بائســة لفــرض تمددهــا اإلرهــايب يف مناطــق متفرقــة،
حتــت غطــاء ممارســة ســلوكيات دعائيــ�ة.
ً
قطعيــا أن التنظيمــات اإلرهابيــ�ة لــم تســتخدم -حــى اآلن-
وفيمــا ثبــت لــدى املجتمــع الــدويل
األســلحة النوويــة ،إال أن مجــرد إعالنهــا الرغبــة يف الوصــول إىل تلــك القــدرات ،يــأيت يف إطــار مــا
تعتمــده مــن إســراتيجية «الصدمــة والرعــب» 59كشــكل مــن أشــكال احلــروب النفســية الــي
تهــدف مــن ورائهــا إىل زرع اخلــوف يف نفــوس اآلخريــن ،ســواء عــر ارتــكاب املجــازر الدمويــة،
وبــث مقاطــع مفزعــة ،أو اســتخدام وســائل غــر تقليديــة يف العمليــات اإلرهابي ـ�ة ،كـ«الهجمــات
البيولوجيــة» الــي نفذهــا تنظيــم داعــش اإلرهــايب يف ســوريا والعــراق ،لرتهيــب الســكان األصليــن
بهــدف تســهيل عمليــة الســيطرة عليهــم ،وردعهــم عــن مهاجمتــه .ومــن قبــل هــذه العمليــات كانــت
أحــداث احلــادي عشــر مــن (ســبتمرب)  2001الــي نفذهــا تنظيــم «القاعــدة» اإلرهــايب ،والــي
عــرت عــن رغبــة نفســية ذات طابــع دمــوي لــدى اإلرهــاب ،وأكــدت ً
جديــا أن االحتمــاالت النظريــة
للســلوك اإلرهــايب يمكــن أن تتحــول إىل خطــر حقيقــي ،حــى ولــو اقتصــرت يف وقــت مــا علــى مجــرد
الرتهيــب.60

3

 .حتديات يف وجه األمن النووي
لــم يكــن العالــم يــدرك أن «اإلرهــاب» قــد يكــون أحــد املتطلعــن إىل اســتغالل التطــورات
البحثي ـ�ة الهائلــة الــي وصــل إليهــا العلــم ،ففــي النصــف األول مــن القــرن المــايض ،مثلــت قــدرة
الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى تطويــر ذاتهــا يف املجــال النــووي ،نقلــة كبــرة يف البحــث العلــي
ً
ـزا كبـ ً
ـرا يف تلــك الفــرة ،إال أن مجــال تطــور
عــر التاريــخ ،فبينمــا كانــت أحبــاث الفضــاء تأخــذ حـ
التســليح فــرض نفســه العتب ـ�ارات كثــرة أهمهــا احلربــن العامليتــن األوىل والثاني ـ�ة .وألن الــذكاء
هــو األهــم يف عوامــل التفــوق ،جذبــت الواليــات املتحــدة أكــر قــدر مــن العقــول البشــرية ،مــن بينهم
العالــم األلمــاين «أينشــتاين» الــذي وجــه رســالة يف الثــاين مــن (أغســطس) 1939إىل الرئيــس
األمريكــي «روزفلــت» يقــرح عليــه ختزيــن خــام اليورانيــوم إلنت ـ�اج أســلحة نوويــة ،61وهــو مــا تــم
تفســره يف صــورة «مشــروع منهاتــن» إلنت ـ�اج األســلحة النوويــة ،والــذي عــرف بـ«فجــر العصــر
الــذري» ،وتبعــه املشــروع الســوفييت عــام  ،1946ثــم بــدأ االنتشــار تب ً
�اعــا يف عــدد مــن دول العالــم
حــى أصبــح لدين ـ�ا مــا يعــرف بـ«النــادي النــووي» ،والــذي يضــم تســع دول ،خمســة منهــا أعضــاء
يف معاهــدة حظــر االنتشــار النــووي ،هــي :الواليــات املتحــدة ،روســيا ،الصــن ،فرنســا ،بريطاني ـ�ا،
وأربــع دول غــر أعضــاء هــي :الهنــد ،باكســتان ،كوريــا الشــمالية وإســرائي�ل.

 59موقع األمم املتحدة ،بان كي مون يدعو إىل مكافحة التطرف العنيف  -فرباير 2015
 60مركز مكافحة اإلرهاب باألكاديمية العسكرية األمريكية «ويست بوينت»
 61مجلة تايم األمريكية تنشر نص «رسالة آينشتاين النووية» إىل الرئيس «روزفلت»
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رئيس منظمة حظر األسلحة الكيماوية يبلغ مجلس األمن باستخدام «داعش» للغاز الكيماوي

أمــام هــذا االنتشــار الهائــل للقــدرات النوويــة كانــت التنظيمــات اإلرهابيــ�ة تســعى مــن أجــل
احلصــول علــى أســلحة نوويــة ،واســتخدامها يف عملياتهــا الدمويــة ،وســاهمت التحديــات الراهنــة
ً
هلعــا ً
يف اســتمرار هــذا اخلطــر حــى اآلن ،ممــا يســبب ً
عامليــا ،فوفقــا الســتطالع رأي يف الواليــات
املتحــدة (يونيــو  )2007فــإن اثنــن مــن كل خمســة يعتقــدون أنــه مــن املحتمــل أن يفجــر إرهابيــون
قنبلــة نوويــة. 62

 3.1اإليديولوجيات املتطرفة
يعــد اســتمرار الفكــر املتطــرف املغــذي لإلرهــاب هــو التحــدي األبــرز الــذي يواجــه جهــود املنظومــة
الدوليــة حلرمــان التنظيمــات املتطرفــة مــن الوصــول إىل القــدرات النوويــة ،وهــو مــا يعــي أن
ً
مواجهــة «اإلرهــاب النــووي» تبـ�دأ أول بالقضــاء علــى محفــزات اإلرهــاب بشــكل عــام ،واســتئصال
األفــكار املتطرفــة ،وعوامــل جتنيـ�د وجــذب املتطرفــن اجلــدد ،وحتســن مســتوى املعيشــة ،والقضاء
ً
علــى الفجــوات االجتماعيــة ،وتعزيــز االنتمــاء والوطني ـ�ة ،فضــا عــن اتب ـ�اع نهــج شــامل ال يقتصــر
علــى املواجهــة األمنيـ�ة ملكافحــة التطــرف ،بــل يتخطاهــا الختــاذ خطــوات وقائيـ�ة منهجيــة ملعاجلــة
الظــروف الكامنــة الــي تدفــع األفــراد لالنــزالق إىل التطــرف والوقــوع يف براثــن شــبكات اجلماعــات
املتطرفــة العنيفــة.63
وممــا جيــدر اإلشــارة إليــه ،أن صعــود مــا يعــرف بـــ «التنظيمــات املتطرفــة» يف عــدة دول بالشــرق
األوســط ،خــال العقــد املنصــرم ،ســاهم بشــدة يف تغذيــة الفكــر املتطــرف بوجــه عــام ،وزاد مــن
فــرص إحيــاء هــذا التي ـ�ار أهدافــه بالوصــول إىل الســاح النــووي ،وهــو مــا بــرز يف موقــف تنظيــم
«اإلخــوان املســلمني» يف مصــر ،مــن امتــاك ســاح نــووي ســبق أن أعلنت ـ�ه حــن ادعــت يف العــام
 ،2006أن «املصريــن مســتعدين لتجويــع أنفســهم مــن أجــل امتــاك ســاح نــووي» ،64يف حــن
تعــارض الدولــة كل مــا مــن شــأنه انتشــار التســلح النــووي باملنطقــة والعالــم.
 62استطالع ملؤسسة هاريس لبحوث الرأي
 63موقع االسكوا (األمم املتحدة)  -مؤتمر «الهيئ�ة الدولية حول اخلروج من العنف»
 64معهد العلوم واألمن الدويل -تقرير اإلسرتاتيجية األمريكية ملنع االنتشار يف الشرق األوسط 2013

16

التهديد األكرب  ..التطرف وانفالت اإلرهاب النووي
األمــر بالطبــع يــزداد خطــورة مــع ســيطرة اإليديولوجيــات املتطرفــة علــى الســلطة بالقــوة ،كمــا
جــرى عــر ميليشــيا احلــويث يف اليمــن ،حيــث عــرف عــن هــذا البلــد حــى قبــل  2015عــدم حيازتــه
أي أســلحة نوويــة ،وتأييــ�ده جهــود منــع االنتشــار النــووي ،لكــن باتــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة يف حالــة «عــدم يقــن» مــن الوصــول إىل ذات النتيجــة ،النقطاعهــا عــن املراقبــة واملتابعــة
منــذ انقــاب امليليشــيا احلوثي ـ�ة علــى الشــرعية ،65وحيازتهــا صواريــخ قــادرة علــى حمــل رؤوس
نوويــة ،66واحتماليــة تكــرار جتربــة امليليشــيات االنفصاليــة الشيشــاني�ة الــي هــددت باســتخدام
ً
ً
األســلحة النوويــة يف منطقــة شــمال القوقــاز  ،67الســيما أن اليمــن كان يمتلــك مخزنــا وحيــدا للمــواد
املشــعة ،الســتخدامها يف األغــراض الســلمية ،وســبق أن حــذرت الواليــات املتحــدة مــن ضعــف
أنظمــة املراقبــة بــه.

 3.2ارتب�اك منظومة منع االنتشار
بــدأت منظومــة منــع االنتشــار النــووي عــام  68 1970مرتكــزة علــى أساســن رئيســيني ،همــا حظــر
االنتشــار النــووي ،بمنــع انضمــام أي عضــو جديــد إىل «النــادي النــووي» ،ونــزع األســلحة الذريــة
املوجــودة بالفعــل ،وقــد كانــت معاهــدة منــع االنتشــار النــووي محددة بـــ ً 25
عامــا لكن جــرى االتفاق
يف  1995علــى تمديدهــا مــدى احليــاة ،فرغــم جنــاح املنظومــة الدوليــة يف تفكيــك أســلحة نوويــة
لدولــة جنــوب أفريقيــا يف تســعيني�ات القــرن المــايض ،وكذلــك ختلــص اجلمهوريــات الســوفيتي�ة
الســابقة مــن ترســاناتها النوويــة ،إال أن أعضــاء يف املنظومــة الدوليــة ودول صدقــت علــى معاهــدة
منــع االنتشــار النــووي ،مــا زال لديهــا تطلعــات المتــاك ســاح نــووي ،كمــا انســحبت كوريــا
ً
الشــمالية يف العــام  2003مــن املعاهــدة ،وأجــرت جتربــة نوويــة كاملــة يف العــام  ،2006تزامنــا مــع
تقاريــر تؤكــد بيعهــا أســلحة متطــورة لتنظيمــات إرهابيـ�ة يف الشــرق األوســط ،وعلــى رأســها «حــزب
ً
هللا» ،69وحركــة «حمــاس» ،70فضــا عــن تقاريــر للجــان بالكونغــرس األمريكــي ،71تشــر إىل اخلطــر
ذاتــه .لقــد كانــت تلــك البيئـ�ة العامليــة مخيبـ�ة آلمــال املنظومــة الدولية ،الــي رأت أن االنتشــار يعين
ً
مزيــدا مــن الفــرص املمنوحــة للتنظيمــات اإلرهابي ـ�ة ،ولهــذا اعتمــدت يف العــام « 2005االتفــاق
الــدويل لقمــع اإلرهــاب النــووي» ،72لــم تكتــف فقــط بالنــص علــى حظــر االنتشــار النــووي ،بــل
ً
منعــت بشــكل تــام ،نقــل املــواد النوويــة وتطويرهــا واختب�ارهــا وإنت�اجهــا وختزينهــا ،فضــا عــن حظــر
التعامــل العــام مــع أي تنظيــم إرهــايب ،ومنــع وصــول األســلحة الفتاكــة إىل أيــدي املتطرفــن.

 65مبادرة التهديد النووي -حالة اليمن
 66موقع وكالة سبوتنيك الروسية ..صواريخ نووية تهدد شبه اجلزيرة العربي�ة
 67مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية -تقرير بعنوان «تقييم التهديد املشرتك بني الواليات املتحدة وروسيا بشأن اإلرهاب النووي»
 68موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -نص معاهدة منع االنتشار النووي
 69رويرتز :كوريا الشمالية ربما ساعدت حزب هللا
 70تليجراف الربيطاني�ة :صفقة أسلحة سرية بني حماس وكوريا الشمالية
 71تقرير للكونغرس األمريكي يكشف إمداد كوريا الشمالية وحزب هللا وحماس بالصواريخ
 72نص االتفاق الدويل لقمع اإلرهاب النووي -األمم املتحدة 2005
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وتعــاين املنظومــة الدوليــة لــزع األســلحة النوويــة مــن تراجــع حــاد خــال العقــد المــايض ،بــدأت
مالمحــه يف العــام  2010حــن تنــ�ازع أعضاؤهــا خــال مؤتمــر مراجعــة معاهــدة منــع االنتشــار
النــووي يف العــام ذاتــه ،بشــأن عقــد مؤتمــر دويل إلنشــاء منطقــة خاليــة مــن الســاح النــووي يف
ً
مقــررا يف نهايــة العــام  ،2012كمــا فشــل مؤتمــر املراجعــة لعــام  2015يف
الشــرق األوســط ،كان
اعتمــاد وثيقــة نهائي ـ�ة توافقيــة خبصــوص منــع االنتشــار النــووي .كان مــن املؤســف أنــه يف نفــس
العــام أعلــن تنظيــم «داعــش» اإلرهــايب ســعيه المتــاك قنبلــة نوويــة.73

ويف  2016انتهــت أعمــال اجتماعــات مراجعــة «معاهــدة حظــر االنتشــار النــووي» مــن دون
ً
التوصــل إىل نتـ�اجئ ملموســة ،رغــم إقــرار املجتمــع الــدويل مجــددا بمخاطــر ســعي «داعــش» تصنيــع
ً
ســاح نــووي ،اعتمــادا علــى مختــرات بالعــراق.74
ً
ً
ويف محاولــة لســد الثغــرات الــي يراهــا اإلرهــاب منفــذا محتمــا للوصــول إىل ســاح نــووي ،تبنــت
األمــم املتحــدة يف العــام  2017معاهــدة حظــر األســلحة النوويــة ،وأشــرفت علــى جولتــن مــن
التفــاوض يف شــهري (مــارس) و(يونيــو) مــن العــام ذاتــه ،لكنهــا اصطدمــت بمقاطعــة مؤثــرة قبــل
أن توافــق  122دولــة علــى املعاهــدة خــال اجتماعــات جمعيتهــا العموميــة يف  ،2017ثــم صدقــت
 50دولــة علــى املعاهــدة ،وهــو العــدد الــذي أهلهــا لدخــول حــز التنفيــذ يف (ين�ايــر .75 )2021

 3.3ترسانة الرؤوس النووية

ً
ً
منطقيــا إذا مــا
إن ،املتابــع للتسلســل الزمــي ألعــداد الــرؤوس النوويــة يف العالــم قــد يلمــس تفــاؤل
اعتــر أن العــد التنـ�ازيل يعــي بالضــرورة إمكانيـ�ة الوصــول إىل نهايــة الطريــق (صفر أســلحة نووية)،
ً
ففــي عــام  1968كان العالــم مهــددا خبطــر االنتحــار احلتــي ،حيــث كانــت الرتســانة النوويــة تشــمل
 70ألــف رأس نوويــة ،ويف  2010بلغــت  25ألــف رأس نوويــة ،76قبــل أن تصــل ً
حاليــا إىل 13,400

رأس نوويــة ،منهــا ً 3720
رأســا جاهــزة للتشــغيل مــع قــوات عملياتي ـ�ة ،ومــا يقــرب مــن 2000
رأس نوويــة يف حالــة تأهــب تشــغيلي عــايل.77
 73يس إن إن :منشور لداعش  -مايو 2015
 74يب يب يس :الرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما حيذر من امتالك اإلرهاب السالح النووي 2016 -
 75األمني العام لألمم املتحدة يعلن دخول معاهدة حظر األسلحة النووية حزي التنفيذ 2021 -
 76موقع األمم املتحدة  23 -مارس 2010
 77الكتاب السنوي ،ملعهد ستوكهولم الدويل لبحوث السالم 2020 -
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لكــن إذا مــا نظرنــا إىل أن احتماليــة حصــول أي مــن التنظيمــات اإلرهابيـ�ة علــى رأس نوويــة واحــدة
ً
مــن أصــل  13,400رأس يف العالــم ً
حاليــا ،فــإن هــذا يعــي تهديــدا بــزوال مدينــ�ة كاملــة ،وقتــل
معظــم ســكانها ،الذيــن قــد يصــل عددهــم إىل املاليــن إذا كانــت مكتظــة ،كمــا ال يمكــن حصــر
الدمــار الشــديد الــذي تســبب�ه األســلحة النوويــة علــى األهــداف العســكرية أو املقاتلــن ،78وآثــار
اإلشــعاعات القاتلــة الــي يصعــب تطهــر البيئـ�ة منهــا ،والعواقــب الصحيــة طويلــة املــدى ،بمــا يف
ذلــك الســرطان واألضــرار اجلينيــ�ة ،عــاوة علــى أن نســبة  %1مــن األســلحة النوويــة يف العالــم
ً
يمكــن أن تعطــل املنــاخ العالــي وتهــدد مــا يصــل إىل  2مليــار شــخص باملجاعــة ،فضــا عــن إحــداث
أكــر حركــة نازحــن والجئــن منــذ احلــرب النوويــة.79

 3.4األمن السيرباين ..احللقة األهم
ال توجــد دولــة يف العالــم يف مأمــن مــن الهجمــات اإللكرتونيــ�ة ،80كمــا أن املنشــآت النوويــة
ليســت بعيــدة عــن الهجمــات الســيرباني�ة  ،82وبالتــايل ال توجــد منطقــة آمنــة  %100مــن الهجمــات
ً
ً
النوويــة ،83وال شــك يف أن املجــال الســيرباين بــكل مــا وفــره مــن إمكانــات ،شــهد اســتغالل الفتــا مــن
التنظيمــات اإلرهابيـ�ة ،عــر توظيــف األدوات التكنولوجيــة واملعرفــة الهائلــة املتاحــة للجميــع ،فيمــا
تطلــق عليــه «اجلهــاد اإللكــروين» الــذي ال خيتلــف عــن ســلوكيات اإلجــرام الســيرباين ملنظمــات
اجلريمــة املنتظمــة ،فهمــا يمارســان الســرقة ،و«تهكــر» احلســابات البنكيــة ،وترويــج املمنوعــات،
وممارســة احلــرب النفســية ،الســيما يف ظــل التــداول املفتــوح لوســائل التواصــل االجتماعــي.84
ً
تلــك حقائــق باتــت ً
واقعــا ال خيجــل املجتمــع الــدويل مــن االعــراف بهــا ،85وكمــا أســلفنا ســابقا
81

فــإن إحــدى أهــم وســائل التنظيمــات اإلرهابيــ�ة للوصــول إىل أســلحة نوويــة ،مرتهنــة بمــدى
القــدرة علــى اخــراق حواجــز األمــن الســيرباين للــدول النوويــة ،والوصــول إىل معلومــات حساســة
يمكــن البن ـ�اء عليهــا يف مختــرات ســرية تابعــة لتلــك التنظيمــات ،ولــم يكــن هــذا التحــدي وليــد
الســنوات الماضيــة ،بــل طالمــا شــكلت الهجمــات اإللكرتوني ـ�ة تهديـ ًـدا ً
أمني ـ�ا للمنشــآت النوويــة
ً
خــال العقديــن الماضيــن ،لكنهــا باتــت أكــر تعقيــدا بالنظــر إىل قــدرة اجلماعــات اإلرهابيـ�ة علــى
الوصول إىل تقني�ات تكنولوجية عالية ،واحتفاظها بوسائل جتعلها أقل قابلية للتتبع.
وال ختفــي «داعــش» منــذ تأسيســها رغبتهــا يف الوصــول إىل قــدرات ومعلومــات نوويــة ،معتمــدة
يف ذلــك علــى القرصنــة اإللكرتوني ـ�ة ،86بمــا لديهــا مــن كتائــب متخصصــة ،وهــو مــا حــذرت منــه
ً
ً
إلكرتونيــ�ا خــال عــايم
هجومــا
حكومــات دول العالــم ،حيــث نفــذ التنظيــم مــا ال يقــل عــن 20
 ،2016 - 2015ورغــم أن العــام  2017شــهد بــدء مرحلــة دحــر التنظيــم ،إال أن التحذيــرات مــن
 78احلملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية ( )ICANاحلائزة على نوبل للسالم
 79تقرير للجنة تنظيم النووي األمريكي عن مخاطر القنبلة النووية
 80موقع رويرتز ،رئيس شركة مايكروسوفت :تعرضنا ألكرب هجوم إلكرتوين يف التاريخ  15 -فرباير 2021
 81بلومربج ،تقرير عن هجوم إلكرتوين على وكالة نووية أمريكية  17 -ديسمرب 2020
 82يس إن إن ،وزارة الطاقة األمريكية« :األمن النووي» لم يت�أثر بالهجوم السيرباين  18 -ديسمرب 2020
 83موقع اإلنتربول ،أمني عام اإلنتربول 188 :دولة مهددة باخلطر الكيميايئ واإلشعاعي والنووي 2011 -
 84منصة «تفني�د» التابعة للمركز العاليم ملكافحة الفكر املتطرف (اعتدال) -دراسة « اجلهاديون الرقميون»
 85مجلة تايم ..اخرتاق وكالة األسلحة النووية األمريكية يف هجوم إلكرتوين واسع النطاق
 86مقطع مصور بثت�ه منصات داعش ،إلطالق «حرب إلكرتوني�ة»  -مايو 2015
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ً
ً
خصوصا
عمومــا ،وضــد املنشــآت النوويــة علــى وجــه اخلصــوص لــم تتوقــف،
هجماتــه الســيرباني�ة
مــع ســعي التنظيــم لتعويــض خســائره العســكرية واجلغرافيــة ،وانهيــار مشــروع «اخلالفــة»
واعتمــاده إســراتيجية البقــاء مــن أجــل البقــاء ،ولــو مــن خــال حتقيــق «خالفــة إلكرتوني ـ�ة».87
وتســتهدف التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة األمــن الســيرباين للمنشــآت النوويــة ،بغــرض حتقيــق أهــداف
متعــددة مــن أبرزهــا كمــا ذكرنــا ،احلصــول علــى املعلومــات الدقيقــة ،وكذلــك تنفيــذ عمليــات
ختريــب وتعطيــب املنشــآت ،غــر أن أكــر تلــك األهــداف خطــورة مــا يتعلــق باحتماليــة الوصــول إىل
قــدرات التحكــم والســيطرة ،وهــو مــا تســتبعده اجلهــات األمني ـ�ة يف الــدول النوويــة.88
ورغــم الصعــود املتتـ�ايل للهجمــات الســيرباني�ة لـ«داعــش» ،فــإن النســبة املئويــة للــدول الــي لديهــا
«أساســات متطلبــات احلمايــة مــن الهجمــات اإللكرتوني ـ�ة» لــم تتخــط الـــ %73يف العــام ،2020
لكنهــا نســبة مرضيــة مقارنــة بالعــام  2016الــذي لــم تتجــاوز خاللــه نســبة الـــ ،%57غــر أن هــذه
األساســات ال تعــي القــدرة علــى صــد جميــع الهجمــات الســيرباني�ة ،حيــث أن  %47فقــط مــن
الــدول لديهــا «خطــة اســتجابة حلادثــة إلكرتونيــ�ة» ،89وهــو متطلــب حتضــري بالــغ األهميــة،
حلمايــة األمــن الســيرباين ،ويشــبه كثـ ً
ـرا املنــاورات العســكرية الــي تنفذهــا الــدول قبــل االخنــراط
يف حــرب فعليــة.
وألن الهــدف األســهل للتنظيمــات اإلرهابيـ�ة ،يتمثــل يف الســطو علــى املعلومــات النوويــة ،وهــو مــا
ً
منطقيــا أن يكــون أعضــاء «النــادي النــووي» املســتهدف الرئيــس ،فــإن هــذا ممــا يضاعــف
يعــي
خصوصــا أن  4دول فقــط مــن بــن  9دول جديــدة تنفــذ ً
ً
حاليــا مفاعالت
التهديــدات الســيرباني�ة،90
طاقــة نوويــة ،قــد حصلــت علــى درجــة عاليــة يف مؤشــر األمــن النــووي ،بينمــا حصلــت  5دول علــى
درجــة متوســطة .كمــا تــزداد التهديــدات مــع اعتمــاد الــدول النوويــة ،واألخــرى الــي تنفــذ مشــاريع
طاقــة جديــدة ،علــى رقمنــة املنشــآت ومراكــز التحكــم وأنظمــة املفاعــات النوويــة ،مــن دون وضــع
هيــاكل تنظيميــة لألمــن النــووي ،مــا ينـ�ذر خبلــق املزيــد مــن نقــاط الضعــف ،ومنــح فــرص جديــدة
لإلرهــاب النــووي ،ويؤثــر سـ ً
ـلبا علــى االســتخدام الســليم للطاقــة النوويــة.91

 3.5كورونا واألمن النووي
يواجــه العالــم منــذ نهايــة العــام  ،2019جاحئــة كورونــا األكــر شراســة علــى كوكــب األرض منــذ
قــرن مــى ،والــي تســببت يف محــاوالت مســتمرة مــن التنظيمــات املتطرفــة الســتغالل مــا هيــأه
الظــرف الوبــايئ 92مــن زيــادة يف بيئـ�ة املخاطــر العامليــة ،بــل وتطورهــا علــى عــدة أصعــدة ،مــن بينهــا
ً
تب�اطــؤ التعــاون العالــي يف مجــال األمــن النــووي بشــكل كبــر خــال  ،2020فضــا عــن اســتمرار
ســوء التخطيــط.
 87موقع مكتب النشر احلكويم األمريكي -شهادات قيادات استخباراتي�ة حول األمن السيرباين أمام جلسة ملجلس الشيوخ
 88موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -تقرير األمن احلاسويب يف املرافق النووية
 89مؤشر األمن النووي 2020
 90األمم املتحدة -الكتاب السنوي لزنع السالح ،حيذر من استمرار تهديد اإلرهاب وخطر حيازة غري الدول ألسلحة نووية ووسائل إيصالها -
2019
 91مؤشر األمن النووي 2020
 92موقع اإلنتربول ،مجموعات إرهابي�ة تستغل جاحئة كورونا لتعزيز سلطتها وبسط نفوذها  -ديسمرب 2020
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ودفــع اخلطــر املحــدق ،الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،إلصــدار إرشــادات خاصــة للتعامــل مــع
اجلاحئــة بمــا يف ذلــك حمايــة املنشــآت واملعلومــات النوويــة ،غــر أن ذلــك لــم يمنــع مــن نمــو القلــق
خبصــوص مخاطــر الهجمــات اإللكرتوني ـ�ة ،الــي أســلفنا احلديــث عنهــا ،حيــث أجــرت اجلاحئــة
املنشــآت النوويــة علــى إجــراء تغيــرات كبــرة يف عمــل منســوبيها ،ونهــج الرقابــة التنظيميــة،93
كمــا أدت اجلاحئــة إىل فــك االرتبـ�اط املؤســي االنتقــايئ -مصطلــح صاغــه االقتصــادي األلمــاين يف
القــرن التاســع عشــر فريدريــش ليســت.94-
ومنــذ ظهــور اجلاحئــة تأثــرت منظومــة األمــن النــووي بت�أجيــل عــدة فعاليــات ،مــن بينهــا االجتمــاع
ً
االســتعرايض الثامــن التفــاق األمــان النــووي ،كمــا كان جلاحئــة كورونــا أيضــا تأثــر مباشــر علــى دورة
االســتعراض الســابعة لالتفــاق املشــرك بشــأن ســامة إدارة الوقــود املســتهلك وســامة إدارة
النفايــات املشــعة ،كمــا كثفــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة اجتماعاتهــا مــن أجــل الســامة
النوويــة.95
وبينمــا كان العالــم يبحــث عــن لقــاح ملواجهــة الفــروس القاتــل ،كان تنظيــم «داعــش» اإلرهــايب
يــرى اجلاحئــة «فاكهــة متدليــة» فوضــع خطتــه الســتثمارها ،96وممارســة نشــاطه اإلرهــايب بوجــه
عــام ،وتوســيع نشــاطه البيولــويج ،97ومحاولــة اخــراق احلواجــز النوويــة واإلشــعاعية علــى وجــه
اخلصــوص ،وهــو مــا تنبـ�ه لــه املجتمــع الــدويل خــال جلســة مجلــس األمــن الــي عقــدت ملناقشــة
تداعيــات اجلاحئــة يف أوائــل (أبريــل  ،98 )2020حيــث جــرى جتديــد التحذيــر مــن اســتغالل
اجلماعــات اإلرهابيـ�ة لألزمــة ،لشــن هجــوم يف أي مــكان ،وبــأي طريقــة ،كمــا عــرت األمــم املتحــدة
عــن قناعتهــا بوجــود خطــر متصاعــد يف املســتقبل يتمثــل يف شــن اإلرهابيــن هجمــات غــر تقليديــة
ً
كالبيولوجيــة الســامة ،الــي تهــدف إىل انتشــار أوبئ ـ�ة قاتلــة مماثلــة جلاحئــة كورونــا ،فضــا عــن
جتــدد اهتمامهــم حبيــازة القــدرات اإلشــعاعية والنوويــة.99

 3.6منظومة احلماية المادية ..ال مجال للخطأ
مــع اســتمرار الوجــود اإلرهــايب يف نطاقــات جغرافيــة يف عــدة دول بالعالــم ،يســتمر خطــر حصــول
التنظيمــات املتطرفــة علــى املــواد النوويــة الالزمــة لصنــع قنبلــة مــن مواقــع التخزيــن ،الســيما إذا
كانــت حبــوزة دول لــم توقــع أو لــم تصــدق علــى اتفــاق «احلمايــة الماديــة للمــواد النوويــة» املوقــع
ً
عــام  ،1980ونصــه املعــدل عــام  ،2005باعتب ـ�اره التعهــد الــدويل الوحيــد امللــزم قانونــا يف مجــال
احلمايــة الماديــة للمــواد النوويــة ،والــذي حيــدد التدابــر املتعلقــة بمنــع وكشــف ومعاقبــة اجلرائــم
املتعلقــة باملــواد النوويــة ،ومكافحــة أعمــال اإلرهــاب النــووي ،وحمايــة املــواد النوويــة مــن الســرقة،
أو االســتيلاء بــأي شــكل مــن األشــكال غــر القانوني ـ�ة ،أثن ـ�اء عمليــات االســتخدام أو التخزيــن ،أو
 93مركز ستيمسون األمريكي لألحباث ،مراجعة األمن النووي 2020 -
 94معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليالت الدفاعية بالهند
 95موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية –تقرير تشغيل وسالمة وأمن املنشآت واألنشطة النووية أثن�اء تفيش جاحئة كورونا
 96موقع األمم املتحدة -مجلس األمن حيث على التعاون العاليم ملواجهة اإلرهاب يف ظل جاحئة كورونا
 97صحيفة الشرق األوسط« ،كورونا» جيذب انتب�اه «املتطرفني» لـ«اإلرهاب البيولويج»  26 -مايو 2020
ً
محذرا :فريوس جاحئة كورونا يهدد السالم واألمن العامليني
 98موقع األمم املتحدة -األمني العام
 99تقرير لشركة  ،Pool Reالربيطاني�ة املتخصصة يف التأمني ضد اإلرهاب
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النقــل .100وخــال العقــد المــايض أثــارت أكــر مــن واقعــة مخــاوف املجتمــع الــدويل بشــأن نوايــا
تنظيمــات إرهابيــ�ة ،ســرقة أو اســتهداف مخــازن لــرؤوس نوويــة ،101لــذا تعتمــد الــدول ضمــن
مزياني�اتهــا الســنوية مخصصــات ماليــة ضخمــة حلمايــة مواردهــا النوويــة ،فعلــى ســبي�ل املثــال
قــدرت مزيانيـ�ة القــوات النوويــة األمريكيــة بــــ  494مليــار دوالر خــال الفــرة  ،2028 - 2019بمــا
يف ذلــك بنــود احلمايــة والوقايــة مــن اإلرهــاب.102

 3.7استغالل الصراع يف منطقة الشرق األوسط
يظــل انهيــار الــدول وأنظمتهــا املؤسســية ،مــن أكــر عوامــل اجلاذبي ـ�ة للتنظيمــات اإلرهابي ـ�ة ،الــي
تطلــق منهــا تهديــدات الســلم واألمــن الدوليــن ،وعلــى مــدى أكــر مــن نصــف قــرن تعــاين منطقــة
الشــرق األوســط مــن صراعــات حــادة ،تصاعــدت نريانهــا خــال العقديــن الماضيــن ،حــن
اســتغلتها التنظيمــات اإلرهابيــ�ة ،لتتجــذر يف عــدة دول تعــاين مــن االنهيــار أو الضعــف املؤســي.
ً
وال حتتــاج منطقــة الشــرق األوســط العائمــة علــى حبــر مــن الصراعــات ،مزيــدا مــن الرباكــن
األمنيـ�ة ،والتهديــد بوصــول «قنبلــة نوويــة» إىل أيــادي إرهابيــن أو ميليشــيات انفصاليــة ،وهــو مــا
أدى إىل ارتفــاع مســتوى املخــاوف اإلقليميــة والدوليــة بشــأن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل بوجــه
عــام يف املنطقــة ،الســيما مــع مؤشــرات تؤكــد أن الشــرق األوســط الــذي يضــم أخطــر التنظيمــات
اإلرهابي ـ�ة يف العالــم ،علــى مقربــة مــن «فــوىض نوويــة» ،وحيــازة غــر متكافئــة للقــدرات النوويــة.
وخــال الســنوات الماضيــة ســعت املنظومــة األمميــة إىل إخــاء منطقــة الشــرق األوســط مــن
أســلحة الدمــار الشــامل ،لكنهــا لــم تنجــح يف مجــرد عقــد مؤتمــر بهــذا اخلصــوص حتــت رعايتهــا
ســوى يف العــام  ،2019حيــث كان أحــد أهــم األســباب الــي دفعــت املنظمــة الدوليــة لتبــي تلــك
اجلهــود ،هــو اشــتعال احلــروب األهليــة املعقــدة يف الشــرق األوســط ،والــي تضــم ميليشــيات
ً
ً
مســلحة مجهــزة جتهــزا معقــدا ،ومنظمــات إرهابيـ�ة تنتشــر يف دول متعــددة ،103ورغــم ذلــك فشــل
املؤتمــر يف التوصــل إىل اتفــاق ملــزم إلخــاء املنطقــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل ،كمــا تضاعفــت
املخاطــر بتواصــل الفشــل يف حتقيــق عامليــة «معاهــدة منــع االنتشــار النــووي» ،واســتمرار انتهــاك
بنودهــا ،وكذلــك عــدم حتقيــق عامليــة املواثيــق الدوليــة الرئيســة الــي حتكــم األمــن النــووي ،بمــا يف
ً
ذلــك اتفــاق احلمايــة الماديــة للمــواد النوويــة ( ،)1980وتعديالتــه ( ،)2005وأيضــا االتفــاق
الــدويل لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي (.)2005
ويعــد اإلرهــاب النــووي يف الشــرق األوســط ،التهديــد األخطــر واألكــر احتماليــة علــى هــذا النطــاق،
مقارنــة بــأي منطقــة أخــرى يف العالــم ،ففــي عــام  2003كان هنــاك مــا ال يقــل عــن  6545مصـ ً
ـدرا
للنشــاط اإلشــعاعي قيــد االســتخدام يف املنطقــة ،جيــري اســتخدمها يف الغالــب للتشــخيص الطــي
والبحــث األكاديــي واملصــادر التجاريــة ،وهــو مــا جعلهــا يف متنــ�اول اإلرهابيــن ،104الســيما أن
 100موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -النسخة العربي�ة من اتفاق احلماية المادية للمواد النووية
 101صحيفة تليجراف الربيطاني�ة
 102موقع مكتب املزياني�ة بالكونغرس األمريكي -تقرير 2019
 103موقع األمم املتحدة :األسباب الكامنة وراء دعم مناطق إقليمية خالية من األسلحة النووية
 104موقع مكتب املساءلة احلكومية األمريكية – تقرير رقم GAO-03-638
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الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة جتــز اســتخدام أكــر مــن  1000جهــاز إشــعاعي مــن بينهــا 125
جهــاز يشــكل خطـ ًـرا ً
أمني ـ�ا إذا حصــل عليــه اإلرهابيــون.105
وغــي عــن البيـ�ان ،أن عميلــة إخــاء أي منطقــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل ،هــي يف الواقــع معقــدة
ً
ً
للغايــة ،بــدءا مــن حتديــد النطــاق اجلغــرايف لتلــك املنطقــة كشــرط أســايس وانتهــاءا ،بإلــزام نــزع
الســاح النــووي ،أو منــع امتالكــه ،مــا يعــي أننـ�ا أمــام تهديــد ال ينتظــره حــل فــوري ،رغــم أنــه ممكن،
ً
وضــروري لقطــع الطريــق أول علــى اإلرهابيــن ،ثــم حفــظ األمــن والســلم الدوليــن.106

 3.8تكلفة األمن الباهظة
إن ،الوصــول إىل القــدرات النوويــة ال ينبغــي أن يكــون مجــرد غايــة ،بقــدر مــا جيــب البحــث يف مــدى
حمايتهــا وتشــغيلها ،ومــا تتطلبــه مــن مزيانيـ�ات ضخمــة وتمويــل مســتدام ،فمجــرد التخلــص مــن
النفايــات النوويــة ،وحمايتهــا مــن الوقــوع يف يــد اإلرهابيــن ،يتطلــب مزيانيـ�ة ســنوية تبلــغ حــوايل
 6مليــارات دوالر ،107ومــن خــال قــراءة حــاالت بعــض الــدول األعضــاء يف «النــادي النــووي»
ـنويا كبـ ً
اهتمامــا سـ ً
ً
ـرا مــع طــرح مزيانيـ�ات قطــاع الطاقــة الســنوية ،متضمنــة تكلفــة تأمــن
يتبـ�دى
املنشــآت النوويــة وحتديثهــا وحمايتهــا مــن الســقوط يف أيــادي اإلرهابيــن ،فعلــى ســبي�ل املثــال
ارتفعــت تكاليــف األمــان النــووي يف اليابــان إىل مســتويات مذهلــة ،حيــث بلغــت قيمــة اإلنفــاق
اإلجماليــة ،جلعــل املحطــات النوويــة متوافقــة مــع املعايــر العامليــة حــوايل  4.8تريليــون يــن
( 44.2مليــار دوالر) ،خــال العــام  ،108 2019ويف الواليــات املتحــدة اعتمــد الكونغــرس يف مزيانيـ�ة
مخصصــا ً
ً
ماليــا لــإدارة الوطنيـ�ة لألمــن النــووي التابعــة لــوزارة الطاقــة ،بقيمــة  19.8مليــار
2021
دوالر ،بزيــادة قدرهــا  3.1مليــار دوالر ،أو  %18.4عــن العــام المــايض ،109ونــص االعتمــاد علــى أن
توجــه هــذه األمــوال إىل تمويــل ركائــز األمــن النــووي ،كحمايــة مخــزون األســلحة النوويــة ،واحلــد
مــن خطــر االنتشــار النــووي واإلرهــاب النــووي حــول العالــم ،ومــن املخطــط أن تصــل طلبــات
ً
املزيانيــ�ة ذاتهــا مســتقبل إىل  50مليــار دوالر  .110باملقابــل ،تبلــغ مزيانيــ�ة تمويــل الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة ،املســؤولة عــن برامــج احلــد مــن االنتشــار ،وحمايــة األمــن النــووي ً
عامليــا ،مــا قيمتــه
 595.7مليــون يــورو خــال العــام  ،2021وينقســم تمويلهــا إىل قســمني ،أولهمــا يتعلــق بمزيانيتهــا
العاديــة ،حيــث يتــم تقييــم مســاهمة جميــع الــدول األعضــاء سـ ً
ـنويا ،والثــاين يتعلــق باملســاهمات
الطوعيــة خــارج إطــار املزياني ـ�ة.111

 105املرجع السابق
 106موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -تقرير حنو منطقة خالية من األسلحة النووية
 107موقع جامعة ستانفورد-خليج سان فرانسيسكو ،منشور بعنوان « :التكاليف الباهظة للنفايات النووية يف الواليات املتحدة»
 108صحيفة  Nikkeiالياباني�ة ،ارتفعت تكاليف األمان النووي يف اليابان إىل مستويات مذهلة  9 -يوليو 2019
 109الهيئ�ة الوطني�ة لألمن النووي األمريكي -بي�ان مزياني�ة 2021
 110مكتب املزياني�ة يف الكونغرس األمريكي
 111موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية – حتديث مزياني�ة 2021
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ً
نموذجا
 3.9القدرة التقني�ة لتنظيمات املوت« ..الدرونز»
يف ربيــع العــام  ،2016كشــف رئيــس الــوزراء الربيطــاين  -آنــذاك  -ديفيــد كامــرون ،العالــم حــن
كشــف عــن معلومــات خطــرة تفيــد بــأن تنظيــم داعــش اإلرهــايب ،خطــط الســتخدام طائــرات بــدون
طيــار «الدرونــز» لشــن هجمــات علــى منشــآت نوويــة بــدول غربي ـ�ة ،112لــم يكــن ذلــك مجــرد ناقــوس
خطــر ،بالنظــر إىل الهــدف املدمــر الــذي خطــط لــه التنظيــم ،لكــن علــى املســتوى النظــري والعملــي كان
«داعــش» بالفعــل قــد كشــف عــن اســتخدامه «الدرونــز» يف عــدة هجمــات بالعــراق وســوريا ،وحملــت
إصداراتــه املصــورة مــا يفيــد بامتالكــه القــدرة علــى اســتخدام هــذه التقنيـ�ة ،كمــا أن اخلطــر مــن تهديــد
منشــأة نوويــة بـ«الدرونــز» قــد ســجلته عــدة وقائــع منهــا علــى ســبي�ل املثــال ،واقعــة يف (أكتوبــر) مــن
العــام  ،2014حــن حلقــت عــدة طائــرات بــدون طيــار مجهولــة الهويــة فــوق ســبع محطــات طاقــة نوويــة
فرنســية ،113كمــا تكــررت املحاولــة ذاتهــا يف العــام  ،2016بأكــر مــن  15رحلــة «درونــز» يف املجــال اجلــوي
املحظــور فــوق محطــات طاقــة نوويــة فرنســية ،114ولــم تســتبعد الدوافــع اإلرهابيـ�ة مــن مالبســات هــذه
الواقعــة الــي تزامنــت مــع عــدة هجمــات إرهابي ـ�ة أخــرى شــهدتها فرنســا ،كمــا تبعتهــا وقائــع مشــابهة
يف دول أوروبي ـ�ة أخــرى ،كتحليــق طائــرة بــدون طيــار فــوق محطــة الهــاي غــريب هولنــدا ،الرائــدة ً
عامليــا يف
ِ
مجــال إعــادة تدويــر الوقــود املســتهلك مــن املفاعــات النوويــة.115
ويتعاظــم هــذا التحــدي ،مــع إقبــال التنظيمــات وامليليشــيات اإلرهابيــ�ة علــى التوســع يف اســتخدام
«الدرونــز» كســاح رخيــص وســهل التوجيــه ، 116حيــث تمتلــك بصمــة حراريــة منخفضــة للغايــة ،وال
يمكــن اكتشــافها بواســطة الــرادارات ،كمــا تتعــدد األهــداف الــي يمكــن أن جتنيهــا تلــك التنظيمــات
مــن ورائهــا ،مــا بــن ختريــب منشــأة نوويــة ،وزيــادة فــرص التســريب اخلطــر ،وجمــع معلومــات تقني ـ�ة
وفني ـ�ة ،117وتهديــد أنظمــة احلمايــة الماديــة ،118وهــي التهديــدات الــي جتعــل مــن «الدرونــز» اخلطــر
املســتقبلي األعلــى علــى األمــن النــووي العالــي ،واإلرهــاب الــذي يهــدد خطــوط الدفــاع عــن محطــات
الطاقــة بســهولة بالغــة.119
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 .منظومة املواجهة

ـاحا ً
قطعــا أن حــاز أي تنظيــم إرهــايب سـ ً
لــم يثبــت ً
نوويــا رغــم املحــاوالت املتكــررة واجلديــة خــال
النصــف قــرن المــايض ،ومــن ثــم فــإن جهــود مكافحــة اإلرهــاب النــووي تركــز ً
حاليــا علــى مواجهــة
التهديــد املحتمــل والنوايــا اإلرهابيـ�ة يف الوصــول إىل هــذه القــدرة الرادعــة واملدمــرةً ،
جتنبـ�ا للدخــول
يف دوامــات «نــزع الســاح» مــن جماعــات مارقــة أو تنظيمــات متطرفــة ،ورغــم عــدم اكتمــال

 112صحيفة تليجراف الربيطاني�ة  -داعش ختطط الستخدام طائرات بدون طيار لشن هجوم نووي على الغرب
 113صحيفة  Le Pointالفرنسية ،طائرات بدون طيار حتلق فوق محطات الطاقة النووية الفرنسية  30 -أكتوبر 2014
 114مجلة  lexpressالفرنسية -طائرات بدون طيار حتلق فوق محطات الطاقة النووية
 115صحيفة لوموند الفرنسية ،غرينبيس ترسل طائرتني بدون طيار إىل موقع الهاي النووي  25 -ين�اير 2019
 116مجلة فوربس األمريكية« ،لقد تعلم اجليش األمريكي القتال ضد العبوات الناسفة ،هل يمكن أن يفعل اليشء نفسه بالنسبة للطائرات
بدون طيار؟»  23 -ديسمرب 2020
 117مكتب وزارة الطاقة األمريكية للمعلومات العلمية والتقني�ة
 118كلية كينجز لندن -تقرير األمن النووي 2020
 119موقع منظمة السالم اخلضراء (منظمة غري حكومية معني�ة بالسالم البييئ) -تقرير بعنوان «:الطائرات بدون طيار وأمن املنشآت
النووية»
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اإلســراتيجية الدوليــة ملواجهــة اإلرهــاب النــووي ،إال أن املواجهــة مــن منظورهــا احلــايل يمكــن
تقسيمها وفق إطارين رئيسيني ،كما يلي:

 4.1اإلطار الدويل
تتمثــل ســبل مكافحــة اإلرهــاب النــووي علــى هــذا الصعيــد ،يف املواثيــق واملعاهــدات واالتفاقــات
الدوليــة ،واإلجــراءات األمميــة والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن الــدويل ،ســواء فيمــا يتعلــق
باإلرهــاب بوجــه عــام ،أو تلــك املعنيـ�ة بمكافحــة أعمــال اإلرهــاب البيولــويج واإلشــعاعي والنــووي،
ومــن أبــرز ركائــز هــذا اإلطــار:

 4.1.1النظام األسايس للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تعتــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،املؤسســة الدوليــة املنــوط بهــا مهمــة حمايــة األمــن النــووي
العالــي ،ومنــع االنتشــار ،واملمارســات اإلرهابي ـ�ة املنضويــة علــى أســلحة دمــار شــامل ،وقــد أقــر
النظــام األســايس للوكالــة يف (أكتوبــر) مــن العــام  1956يف مقــر األمــم املتحــدة ،وبــدأ نفــاذه يف
(يونيــو) مــن العــام التــايل مباشــرة ،ثــم جــرى تعديلــه ثــاث مــرات.120
هــذا النظــام األســايس ،ومــن خــال برنامــج األمــن النــووي ( ،)NSPيوفــر التدريــب ،واملســاعدة،
واملشــورة التقنيــ�ة للــدول ،ويســهل تبــ�ادل املعلومــات ،وحتســن احلمايــة الماديــة للمنشــآت
النوويــة ،وكشــف األنشــطة غــر املشــروعة ونوايــا القيــام بعمــل إرهــايب إشــعاعي ،والتصــدي
للتهريــب ،بمــا لــدى الوكالــة مــن معلومــات توفرهــا قاعــدة بي�انــات االجتــار غــر املشــروع ،الــي
تــم إنشــائها يف  .1997ومنــذ مطلــع القــرن اجلــاري نفــذت الوكالــة مراجعــة شــاملة ألنشــطتها
وبرامجهــا املعني ـ�ة بالوقايــة مــن أعمــال اإلرهــاب الــي تنطــوي علــى مــواد نوويــة ومشــعة ،حيــث
تقــوم إســراتيجيتها ً
حاليــا يف هــذا الصــدد علــى  3مجــاالت رئيســة لألمــن النــووي وهــي :املنــع،
والكشــف ،وتنســيق املعلومــات.121

 4.1.2معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
تعــد اإلطــار العالــي العــام احلاكــم للجهــود الراميــة إىل منــع انتشــار األســلحة النوويــة ،والتخلــص
مــن األســلحة املوجــودة بالفعــل ،وقصــر االســتخدامات علــى األنشــطة الســلمية للطاقــة النوويــة
بصــورة تامــة ،وقــد تــم التوقيــع عليهــا يف العــام  ،1968ودخلــت حــز التنفيــذ يف (مــارس) ،1970
ً
وال تعتــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة طرفــا يف هــذه املعاهــدة ،122وهــو مــا يمنحهــا مســؤولية
التحقــق مــن وفــاء جميــع األعضــاء بالزتاماتهــم ،وعــدم احنــراف الطاقــة النوويــة عــن االســتخدامات
الســلمية ،وحمايتهــا مــن الســقوط يف يــد اإلرهابيــن.
 120موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -النظام األسايس
 121معهد السالم الدويل ( )IPIتقرير عن أدوار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 122موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -منشور بعنوان «الوكالة ومنع االنتشار»
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 4.1.3اتفاق قمع أعمال اإلرهاب النووي
منــذ  1994ســعت األمــم املتحــدة حنــو وضــع مــا يمكــن وصفــه باإلطــار القانــوين الشــامل ملواجهــة
اإلرهــاب الــدويل ،حيــث أعلنــت يف جمعيتهــا العموميــة خــال العــام ذاتــه القــرار  ،49/60الــرايم
إىل تغطيــة مكافحــة كافــة جوانــب وأنشــطة اإلرهــاب ،وكذلــك القــرار  51/210للعــام ،123 1997
الداعــي إىل إنشــاء جلنــة متخصصــة لوضــع اتفــاق دويل لقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي ،واســتكمال
املواثيــق الدوليــة ذات الصلــة ،والــي ال تعالــج النشــاط اإلرهــايب بشــكل كاف وواف ،حيــث اســتغرق
ً
منصوصــا علــى
عمــل تلــك اللجنــة  8ســنوات ،حــى تــم إقــرار ذلــك االتفــاق يف العــام  ،2005وبــات
جتريــم قيــام أي مــن التنظيمــات أو امليليشــيات أو األفــراد أو اجلهــات أو الكيانــات ،حبيــازة مــادة
مشــعة أو صنــع مفجــر نــووي ،أو التهديــد أو احلصول/طلــب مــادة مشــعة بصــورة غــر مشــروعة،
وألــزم االتفــاق الــدول املوقعــة عليــه بســن التشــريعات الالزمــة ،وتهيئـ�ة البيئـ�ة القانونيـ�ة لتجريــم
هــذه األعمــال وفــق القوانــن الوطنيـ�ة ،وتبـ�ادل املعلومــات بشــأنها.124

 4.1.4قرارات مجلس األمن

ً
ً
اهتمامــا بالغــا باخلطــر الــذي
خــال العقديــن الماضيــن ،أبــدى أعضــاء مجلــس األمــن الــدويل
حييــق باألمــن والســلم الدوليــن علــى صعيــد تهديــد التنظيمــات اإلرهابيـ�ة لألمــن النــووي ،حيــث
أصــدر املجلــس عــدة قــرارات يف هــذا الشــأن مــن أهمهــا:
القــرار  ،125 1373/2001لفــت نظــر العالــم ،إىل ضــرورة تعزيــز وتنســيق اجلهــود الوطنيــ�ة
واإلقليميــة والدوليــة ،مــن أجــل مواجهــة التحــدي والتهديــد اخلطيريــن املتمثلــن ،يف الصلــة
الوثيقــة بــن اإلرهــاب الــدويل واجلريمــة املنظمــة واالجتــار غــر املشــروع باملخــدرات وغســل األموال
واالجتــار غــر القانــوين يف األســلحة والنقــل غــر القانــوين للمــواد النوويــة والكيميائيـ�ة والبيولوجيــة،
والــي يمكــن أن ترتتــب عليهــا آثــار مميت ـ�ة.

القــرار  ،126 2325/2016والــذي حــذر مــن اســتغالل التنظيمــات اإلرهابيــ�ة ألوجــه التطــور
التكنولــويج الســريع ،بهــدف الوصــول إىل ســاح نــووي أو كيميــايئ ،دعــا الــدول إىل مراجعــة هــذا
املتغــر العالــي ملخاطــر االنتشــار النــووي ،كمــا طالــب بضــرورة مواصلــة تعزيــز التعــاون بــن
اللجنــة املشــكلة بموجــب القــرار  - 1540-وجلنــة مجلــس األمــن املعنيــ�ة بأنشــطة «داعــش»
و«القاعــدة» ،ومــن يرتبــط بهمــا مــن أفــراد وجماعــات وكيانــات ،وجلنــة مجلــس األمــن املنشــأة يف
 2001بشــأن مكافحــة اإلرهــاب.

 123موقع األمم املتحدة – القرار رقم  51/210لعام 1997
 124موقع األمم املتحدة – االتفاق الدويل لقمع أعمال اإلرهاب النووي
 125موقع األمم املتحدة -قرارا مجلس األمن )2001 ( 1373
 126موقع األمم املتحدة – قرار مجلس األمن )2016( 2325
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 4.1.5اتفاق احلماية المادية للمواد النووية

ً
عائقا كبـ ً
ـرا أمــام التنظيمات
إن اإلمكانــات والتقنيـ�ات املطلوبــة لعمليــة تصنيــع ســاح نــووي تقــف
اإلرهابي ـ�ة للوصــول إىل هــذا الهــدف ،ومــن ثــم يرتكــز انشــغالها علــى وســائل أخــرى كســرقة املــواد
النوويــة ،واالســتيلاء عليهــا خــال عمليــات النقــل ،أو احلصــول عليها بطريق الشــراء غري املشــروع،
وبالتــايل يعتــر اتفــاق «احلمايــة الماديــة للمــواد واملرافــق النوويــة» ،الــذي دخــل حــز التنفيــذ يف
عــام  ،127 1987ونصــه املعــدل يف عــام  ،128 2005أساســن رئيســيني ملواجهــة هــذه األنشــطة
اإلرهابيـ�ة ،حيــث ينــص علــى حمايــة املــواد النوويــة مــن الســرقة ،ومــن أي شــكل آخــر مــن أشــكال
االســتيلاء غــر القانــوين ،أثنـ�اء اســتخدامها وختزينهــا ونقلهــا ،وتضمــن إجــراءات احلــد مــن مخاطــر
وقــوع هجــوم إرهــايب باســتخدام مــواد نوويــة أو تهريــب هــذه املــواد ،أو الهجــوم علــى محطــة للطاقــة
النوويــة ،أو غريهــا مــن املرافــق النوويــة ،أو املــواد النوويــة أثن ـ�اء النقــل ،كمــا تكفــل تنفيــذ تدابــر
ســريعة وشــاملة ،تــريم إىل حتديــد مــكان املــواد النوويــة املفقــودة أو املســروقة ،واســرجاعها عنــد
االقتضــاء ،وحمايــة املــواد النوويــة مــن التخريــب ،والعمــل علــى ختفيــف العواقــب اإلشــعاعية.

 4.1.6إعالن الرياض 2005
صــدر هــذا اإلعــان عــن املؤتمــر الــدويل ملكافحـــة اإلرهــاب الـــذي اســتضافته عاصمــة اململكــة
العربيـ�ة الســعودية الريــاض خـــال الفــرة مــن ( 8 - 5فربايــر) مــن العــام  ،129 2005والــذي نــص
علــى أنــه يتعــن إيــاء عنايــة خاصــة بالتدابــر الراميــة إىل منــع اإلرهـــابيني مـــن امـــتالك أســـلحة
الـــدمار الشـــامل وحيـــازة وســـائل إيصالهــا ،وعلــى أثــر هــذا اإلعــان تبنــت األمــم املتحــدة اقــراح
الســعودية بإنشــاء املركــز الــدويل ملحاربــة اإلرهــاب ،حيــث أقرتــه مــن بــن أســس اإلســراتيجية
األممية العاملية ملكافحة اإلرهاب ،ويعىن املركز ً
حاليا بـــدعم تبـــادل املعلومـــات واخلـــرات وتطـــوير
ســـبل التعـــاون بشأن الدفاع ضد الهجمات اإلرهابي�ة ،وســـبل مواجهتـــها والتعامـــل معهـــا ،خاصـــة
بشـــأن خطـــر التهديـــدات الـيت تتضـمن اســـتخدام أسـلحة الـــدمار الشـامل واإلرهـــاب النـووي.130

 4.2اإلطار الثن�ايئ
ويتمثــل يف االتفاقــات واملعاهــدات الثن�ائيــ�ة ،الــي يمكــن أن تربمهــا دولــة مــع أخــرى يف مجــال
مكافحــة اإلرهــاب النــووي ،وفــق املبــادئ واملواثيــق الدوليــة ويف مقدمتهــا قانــون املعاهــدات الدوليــة
عــام  ،1969واتفــاق «فيينـ�ا للمعاهــدات» والــذي دخــل حــز النفــاذ يف العــام  ،1980ويعتــر املرجــع
األســايس لــكل مــا يتعلــق باملعاهــدات بــن الــدول.

 127موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -نص اتفاق احلماية المادية للمواد النووية
 128املرجع السابق -نص تعديل اتفاق احلماية المادية للمواد النووية
 129موقع األمم املتحدة -التقرير النهايئ للمؤتمر الدويل ملكافحـة اإلرهاب -الريـاض  8 - 5فرباير 2005
 130املرجع السابق ،منشور بعنوان مركز دويل ملحاربة اإلرهاب
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اخلاتمة:

ً
يظــل ،اإلرهــاب النــووي تهديــدا يســتدعي توافــر اإلرادة الدولية ملواجهتــه يف مراحلــه األوىل ،وتنفيذ
خطــوات اســتب�اقية فعالــة جتنــب اإلنســاني�ة مخاطــره وتداعياتــه ،فالرصــد الــدوري للجماعــات
املتطرفــة يؤشــر ً
دائمــا إىل تغيــر واضــح يف أنماطهــا وأنشــطتها ،وهــو مــا تتصــدى لــه املواجهــات
الفكريــة املتطــورة والــي مــن شــأنها أن حتــرم تلــك اجلماعــات والتنظيمــات مــن الرتويــج لدوافعهــا
حنــو امتــاك مثــل هــذا الســاح اخلطــر واملدمــر ،كمــا أن مواجهــة اإلرهــاب النــووي مســؤولية
عامليــة ،تدفــع املجتمــع الــدويل حنــو ضــرورة تعزيــز حوكمــة األمــن النــووي ،وإنشــاء قنــوات اتصــال
دوليــة ودوريــة لتحســن تبـ�ادل اخلــرات واملعلومــات ،الســيما أن قاعــدة بي�انــات الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة ،تعتمــد بدرجــة أساســية علــى مســتوى الشــفافية لــدى الــدول ،وبالتــايل فــإن
ً
تســجيل حــاالت ســرقة أو فقــدان ملــواد نوويــة ،أو حصــول تنظيــم إرهــايب عليهــا ،يظــل مرتهنــا
بدرجــة اإلفصــاح عــن تلــك الوقائــع ،وبدرجــة الــزام الــدول بالبنــود واالتفاقــات األمميــة الــي
تضبــط هــذه املســارات وختضعهــا إلشــراف اجلهــات العامليــة املعني ـ�ة بأمــن وســامة اإلنســاني�ة
جمعــاء ،عليــه فــإن ثمــة اقرتاحــات ملكافحــة اإلرهــاب النــووي ،مــن بينهــا:
مــن املؤكــد أن محــاوالت اإلرهــاب اســتغالل الظــرف الوبــايئ العالــي كورونــا ،والتداعيــات
الســلبي�ة الــي طالــت الرتابــط املؤســي العالــي ،وهــو مــا تقابلــه املنظومــة الدوليــة بإجــراءات
اســتب�اقية ،ملنــع خــروج التنظيمــات اإلرهابيــ�ة مــن مرحلــة جاحئــة كورونــا بأيــة مكاســب
ً
جغرافيــة أو تكنولوجيــة أو تســليحية ،لكنهــا تظل جهــودا مرتهنة بـ«سياســة النفــس الطويل»
يف وجــه اإلرهــاب.
إن حصــول التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة علــى معلومــات يمكــن أن تقودهــا لتصنيــع ســاح نــووي،
مرتبــط بالتحــدي العــايل احلديــث املتعلــق حبمايــة األمــن الســيرباين ،ومنــع التمــدد اإلرهــايب
ً
ونظــرا لمــا
التكنولــويج ،ووقــف مــا يمكــن وصفــه بمســاعي تأســيس «تطــرف ســيرباين»،
يمثلــه هــذا التحــدي مــن حداثــة نتيجــة لطبيعتــه اخلاصــة ،مقارنــة بملفــات أخــرى ،فإنــه يبقــى
احللقــة األضعــف ،يف حمايــة مســتقبل األمــن النــووي العــايل.
 «ثقافــة األمــان النــووي» تفــرض مســؤولية علــى الــدول ذات القــدرات النوويــة ،ال تتوقــف
مداهــا عنــد عــدم اســتخدام الســاح النــووي يف األغــراض العســكرية ،بــل تمتــد إىل حمايــة
املــواد النوويــة مــن الوقــوع يف أيــادي اإلرهابيــن ،بــأي شــكل مــن األشــكال ،ســواء عــن طريــق
الســرقة ،أو جتني ـ�د موظفــن أو فنيــن ،أو تنفيــذ عمــل إرهــايب ختريــي ضــد منشــآت نوويــة،
خصوصــا أن  4دول فقــط مــن بــن  9دول جديــدة تنفــذ ً
ً
حاليــا مفاعــات طاقــة نوويــة ،قــد
حصلــت علــى درجــة عاليــة يف مؤشــر األمــن النــووي األخــر ،بينمــا حصلــت  5دول علــى درجــة
متوســطة ،وهــو مــا يعــي أن منشــآتها معرضــة للســطو والســرقة.
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 امتــاك التنظيمــات اإلرهابيـ�ة ،تكنولوجيــات متطــورة ،كالطائــرات مــن دون طيــار يمثــل ً
حتديا
ً
ً
وأمنيـ�ا علــى صعيــد األمــن النــووي ،ومــا جــرى مــن حــوادث حتليــق طائــرات مســرة فوق
دفاعيــا
محطــات نوويــة يف أوروبــا ،يشــر إىل حتميــة التعــاون يف مكافحــة محــاوالت هــذه التنظيمــات يف
تهديــد أو امتــاك األســلحة النووية.
 إن مجــرد إعــان التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة رغبتهــا يف امتــاك «ســاح نــووي» يمكــن أن ين ـ�درج
حتــت إســراتيجية الدعايــة القائمــة علــى «الصــدم والرعــب» والــردع النفــي ،ورغــم ذلــك
ال يمكــن إال أخذهــا علــى محمــل اجلــد ،فالتداعيــات ال حتتمــل التقييمــات اخلاطئــة ،كمــا أن
افــراض األســوأ ً
دائمــا ،يقــي مــن اخلطــر الســئ.
محــاوالت وصــول «التنظيمــات املتطرفــة» إىل النفــوذ يف عــدد مــن املناطــق خــال العقــد
املنصــرم ،ســاهم بصــورة كبــرة يف تغذيــة التطــرف ،وارتفــاع ســقف الرغبــة لــدى التنظيمــات
اإلرهابي ـ�ة ،باحلصــول علــى قــدرات نوويــة.
منــع وصــول اإلرهابيــن إىل الســاح النــووي ،وقمــع أعمــال اإلرهــاب النــووي ،مرتبــط بصــورة
عمليــة ومباشــرة ،بنجــاح منظومــة منــع االنتشــار النــووي ،وتشــغيلها بصــورة أســرع ممــا هــي
ً
عليــه اآلن ،وإجــراء إصالحــات للخلــل الــذي اعرتاهــا خــال العقــد المــايض ،وحتديــدا آخــر 3
ســنوات ،الــي لــم تشــهد ســوى التخلــص مــن رأس نوويــة واحــدة.
 اخنفــاض عــدد الــرؤوس النوويــة مــن  70ألــف رأس نوويــة عــام 1968م ،إىل  13400رأس
ً
حاليــا ،ال جيــب أن ينظــر إليــه مــن منظــور خــادع ،فمــا كان عليــه العالــم قبــل حنــو نصــف قــرن،
كان أشــبه باالنتحــار العالــي ،كمــا أن تهديــد تنظيــم إرهــايب بتفجــر رأس نوويــة واحــدة يف
ً
مدينــ�ة مكتظــة بالســكان يمكــن أن خيلــف ضحايــا باملاليــن ،فضــا عــن امتــداد التهديــد
ً
ً
حتميــا إىل العالــم ،اســتن�ادا إىل قاعــدة «األمــن العالــي قــوي بقــدر قــوة أضعــف حلقاتــه».
تعتــر منطقــة الشــرق األوســط ،مــن أكــر املناطــق يف العالــم الــي تأثــرت بنشــاط التنظيمــات
اإلرهابيــ�ة ،الــي ال ختفــي نيتهــا يف الوصــول إىل ســاح نــووي ،مســتفيدة مــن عــدم وصــول
املجتمــع الــدويل إىل صيغــة تفاهميــة فيمــا يتعلــق جبهــود «إخــاء منطقــة الشــرق األوســط مــن
أســلحة الدمــار الشــامل» ،وإنهــاء الصراعــات الدائــرة يف املنطقــة ،واحلــروب األهليــة ،الــي
يتمكــن مــن خاللهــا اإلرهــاب تنفيــذ كثــر مــن أهدافــه.
لــم يعــد هنــاك مجــال للخــاف العالــي القائــم حــول مــدى قــدرة التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة يف
الوصــول إىل ســاح نــووي ،فمــا كان قبــل عقــود ينـ�درج حتــت بنــود االحتمــاالت النظريــة ،بــات
ً
ً
واقعيــا خــال العقديــن الماضيــن ،حيــث أصبــح العالــم مثقــا بأعبــاء التنظيمــات اإلرهابيـ�ة
العابــرة للحــدود ،والــزاوج بــن اإلرهــاب واجلريمــة املنظمــة ،وامتــاك اإلرهابيــن قــدرات
تكنولوجيــة وتســليحية متطــورة ،وتكويــن شــبكات إلكرتونيـ�ة متطرفــة ،ممــا ســهل مــن فــرص
ســقوط املعلومــات البحثي ـ�ة والتســليحية النوويــة يف قبضــة التنظيمــات اإلرهابي ـ�ة.
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تتطلــب مكافحــة اإلرهــاب النــووي ،تعزيــز ودعــم تطويــر حوكمــة األمــن النــووي يف العالــم،
وإنشــاء قنــوات اتصــال دوليــة ودوريــة ،لتحســن تبــ�ادل اخلــرات واملعلومــات ،الســيما
أن قاعــدة بي�انــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،تعتمــد بدرجــة أساســية علــى مســتوى
الشــفافية لــدى الــدول ،وبالتــايل فــإن تســجيل حــاالت ســرقة أو فقــدان ملــواد نوويــة ،أو حصــول
ً
تنظيــم إرهــايب عليهــا ،يظــل مرتهنــا بدرجــة اإلفصــاح عــن تلــك الوقائــع.
ً
ً
 ً
علمــا بــأن اإلرهــاب النــووي ممكنــا وليــس مســتحيل ،وأن أي هجــوم إرهــايب نــووي مــن شــأنه أن
ً
يلقــي بت�داعياتــه علــى االقتصــاد العالــي ،فضــا عــن التبعــات البشــرية والبيئيـ�ة ،فإنــه علــى
املجتمــع الــدويل البحــث ً
جديــا يف ســين�اريوهات مــا بعــد الكارثــة ،حبــدوث هجــوم إرهــايب نــووي،
ً
ـاحا ً
يقين ـ�ا مــن امتــاك تنظيــم إرهــايب سـ ً
نوويــا ،إذ أن اإلســراتيجية االســتب�اقية
أو التثبــت
لكافــة جوانــب هــذا التهديــد ،تســهم بدرجــة كبــرة يف تهيئـ�ة احللــول املمكنــة وآليــات املواجهــة
عنــد حدوثــه.

