
الــتـعـويـض عن االضـرار احلــاصـلـة
من جــراءهـــا عــلى ضــوء الـــقــانــون
الدولي والـتشريـعات الوطـنية  إلى

أسباب عديدة نذكر أهمها :
- مـقـارنــة بـغـيـرهـا من مـوضـوعـات
ــدنـــيــة فـي جــوانب ــســـؤولــيـــة ا ا
ـسـؤولـيـة ـتـعـددة فـأن ا الـقـانـون ا
ــدنـــيــة الــنـــاشــئــة عـن االســلــحــة ا
الــنـوويــة تــعـتــبــر حـديــثــة الـعــهـد
وظـهــرت اهـمــيــتـهــا واخـذت حــيـزا
كـبـيـرا من قـبل فـقهـاء الـقـانـون بـعد
ــتـحــدة الـقــنـبــلـة إلـقــاء الـواليــات ا
الــــذريـــة ســـنـــة 1945 عـــلـى كل من
هــيـروشــيـمــا ونــاجـازاكي  ذلك الن
هــذا الـعــمل يــعــتــبــر خــروجـا عــلى
ـســتــقـرة في ــبــاد ا الـتــعــالـيم وا
القـانـون الدولي اإلنـساني. القـترانه
باستخدام اسلحة فتاكه تفضي الى
دمــار شــامل فـي االرواح والــبــيــئـة
ــبـاد وألن نــتــائـجه جتــاوزت كل ا
ــواثــيق. يــضــاف إلى ذلك أن من وا
يــسـتــخـدم هـذه األســلـحــة ال يـهـدف
فـقط إلـى الـقــضــاء عـلـى الـكــائــنـات
االحـيـائــيـة بــكل انـواعــهـا وتــدمـيـر
متلكات بل يسعى إلى زرع الرعب ا
واليأس في نفوس وقلوب البشرية.
- مـن جـــــــانب اخـــــــر فـــــــأن االثــــــار
اخلــطـيــرة الـنـاجــمـة عن اســتـخـدام
االســلـحـة الـنـوويـة ال تــقـتـصـر فـقط
هولة من على كارثة قتل االعداد 7 ا
البـشر بل تـتعدى الى كـوارث بيـئية
وصحـية خـطيـرة تمـتد الى سـنوات
عديدة ما فيها األجيال التي لم تولد
بـــعــد  حـــيث يـــســـتـــغـــرق فـــقـــدان
شعة  لـفعاليتها عشرات العناصر ا

اآلالف من السن .
- من اخــطـر مــا يــواجهُ الـعــالم هـو
ســبـاق الـتــسـلح الـذي تــراهن عـلـيه
الـدول بــحـجــة حـمــايـة مــصـاحلــهـا
ـشروعة وقد يكون شروعة وغير ا ا
هذا التسابق سببا من اسباب هالك

العالم . 
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- ان اخـتـيـار مـوضـوع هـذا الـبـحث
تـزايدة للمخاطر يأتي من االهمية ا
الـتي يـسـبـبـهـا اسـتـخـدام االسـلـحـة
الـنـووية ومـا تـمـثـلهـا من تـأثـير في
عــلى االنــســان والــبــيــئــة عــلى حــد
ســواء. وتــكــمن اخلــطــورة فــيـه هـو
ـــتــزايـــد من قـــبل الــدول الــســـعي ا
للحصول على تكنولوجيات تصنيع
تــلك االسـلـحــة  ومـا يـزيــد خـطـورة
هذا الـسعي هو عـدم دخول مـعاهدة
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قــنــبـلــة نــوويـة واحــدة ان تــدمـر أو
ـــديـــنـــة تـــلـــحـق أضـــرار فـــادحـــة 
بكـاملهـا. وتعتـبر األسـلحة الـنووية

من أسلحة الدمار الشامل وهي:
" أسـلـحـة تـؤدي إلى إحـداث أضـرار
خــطــيــرة وهي مـــحــظــورة دولــيــاً
ـدنـي ويـعـتـبر مـسـتـخـدمهـا ضـد ا
مـــجــرم حــرب وتــنــقــسم إلى ثالثــة
أنواع وتتفـاوت في أضرارها وشدة

التدمير الذي حتدثه: 
- األسلحة النووية

- األسلحة البيولوجية اجلرثومية
- األسلحة الكيميائية"

ــتــمـثل  ووفـقــا لــلـقــانــون الـدولي ا
عاهدات واالتفـاقيات ذات الصلة با
فــأن انـتـاجـهـا وحـيــازتـهـا وخـزنـهـا
واستعـمالهـا ونقلـها يخـضع ألليات

دولية غاية في الدقة والتنظيم. 
وتــكــمن خــطــورتـه في اســتــخــدامه
ليقتل ويـفني كل ما ينـبض باحلياة
ـسـتــهـدفـة  نـتــيـجـة ــنـطـقــة ا في ا
التـفـاعل النـاجت من اصطـدام نواتي
ذرتـ ببـعـضـها أو عـنـدما يـصـطدم

بروتون أو نيوترون بنواة الذرة .
ويعتمد في عملية االنشطار النووي
أو االنــدمـاج الــنـووي الــتي حتـدث
بسببهمـا عملية انفـجار هائلة لهذه
الـقــنـبـلـة الـنـوويـة الـصـغـيـرة الـتي
تكون قوة انفجارها أقوى بكثير من
قـوة انـفـجـار الـقـنـبـلـة الـعـادية وإن
قنبلة نووية واحـدة تستطيع تدمير
وإبادة مدينة كـاملة  من هنا جاءت
تـسمـيـتهـا بـأسلـحـة الدمـار الـشامل
واستخدمت هـذه االسلحة ألول مرة
على مدينة هيروشـيما اليابانية من
تـحدة االمريـكية في قبل الـواليات ا
عام 1945اطلق عـــــــــــليه تسـمية”
الــولـــــــــــد الــصـغــيـر و تــسـمــيـة
الـقـنـبــــــــــلة الـنـوويـة الـــــــــــثـانـية
الــــتـي الـــقــــيـت عــــلــــــــى مــــديــــنـــة
ناجـازاكي بـنحـو ثالث أيام بـالرجل
الـبـدين " ومع أن األسلـحـة الـنـووية
اسـتـخــدمت مـرتـ فـقط في احلـرب
فإن الدراسـات واالحصائيـات تشير
الـى ان هــنــاك مــا يــقــارب اكــثــر من
(00022) مـن هــذه األســـلــحـــة لــدى
الـدول احلــائـزة عـلــيـهـا و اجـراء
اكثر من وإنه أجري (2000) جتربة
نوويـة. ولردع اخطـار هذه االسـلحة
ـضي قـدمـاً في نـزع الـسالح  فـأن ا
ثل حتديا اال ان بلوغ هذه الغـاية 
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الــنــوويــة الــتـي تــنــجم عن وقــوع
حـادث نـووي في مـنـشـأة نـووية أو
ــواد الـنـوويـة من في ســيـاق نـقل ا

منشأة أو إليها. 
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- شكل السالح النووي منذ ظهوره
ي عالم النـظام العا مسارا جديـدا 
 واعـتـبـر مـقـيـاسـا في حتـديـد قـوة
الدول احلائـزة لهـا لكنه سـرعان ما
حتــول الى ســبــبــا من اهم اســبـاب
اخلالفـــات في الـــعالقــات لـــدولـــيــة
واصــبح كل عـضــوا في اجملــمـوعـة
الــدولـيــة يــسـعى المــتالكه من اجل
بــــسط نــــفــــوذه وحــــضــــوره عــــلى

ستوى الدولي واالقليمي.  ا
ان الــعالمــة الــفـــارقــة في الــتــاريخ
احلــديث هـــو حـــجم الــدمـــار الــذي
دمر خلـفه استخـدام هذا الـسالح ا
وألول مــــــرة من قــــــبل الــــــواليـــــات
ــدن ــتـــحــدة االمـــريــكـــيــة عـــلى ا ا
الــيـابــانــيــة  في" هــيــروشــيــمـا "و"
نـاكازاكي  فـقـد أفرز رؤيـة وواقـعيه
مــلــمــوســة عن مــدى الــدمــار الــذي
يخلفه وبعـد هذا الدمار اصبح من
اولى اهــتـمــامـات اجملـتــمع الـدولي
ولــزامــاً عــلــيه أن يــكــثف اجلــهــود
لــلـتــحـكم في انــتـشــار هـذا الـسالح
وإيجـاد نظام دولي قـانوني يـنظمه
 ومـن هـنــا انـطــلـقت فــكـرة انــشـاء
مـنـظـومـة دوليـة اسـاسـهـا الـقـانون
الـدولي تـقـوم عـلى احلـظـر الـشـامل
لألسـلـحـة الـنـوويـة ومن مـبـدأ مـنع
الــتــهـــديــد بــاســتـــخــدام الــقــوة أو
اســتــخـــدامــهــا في حـل الــنــزاعــات
بـاد االساسية الدوليـة وهو من ا
ثل ـتحدة الذي  في ميثاق اال ا
الـنـظـام االسـاسي في احلـفـاظ على

االمن والسلم الدولي . 
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- تــتـنــاول الـدراسـة بــاألسـاس الى
مـوضـوع قـانـونـيـا حـديـثاً ولكن ال
ــــكـن في اي حـــــال اســــتــــبــــعــــاد
اجلــوانب الــســيـــاســيــة واثــره في
ــــراكــــز الـــــعالقــــات الــــدولــــيــــة وا
الــقـــانــونــيـــة ودورهــا في تـــوفــيــر
احلمايـة القانونـية للـمتضررين من
اســتــخـدام االســلـحــة الـنــوويـة عن

طريق تقد التعويضات لهم.
سـؤولية وترجع أهـميـة موضـوع ا
ــدنــيــة الــنـــاشــئــة عن األســلــحــة ا
الـــــنـــــوويــــة واضـــــرارهـــــا وطــــرق

بغداد
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في الـوقت الـذي نـستـذكـر فـيه الـربـيع الـعربي الـذي اطـاح بـانـظمـة عـربـيـة بارادة
شعوبـها التي ثـارت على حـكوماتـها  نسـتذكرالـيوم وبعـد معانـات شعوب عـربية
واخـرى اجـنبـيـيـة وفي صـحـوة انـطلـقت قـبل حـلـول فـصل الـشتـاء الـذي سـيـكون
الـتـغيـيـر فـيه حتت عـنـوان الـشتـاء الـعـربي يـذكـرنا بـالـربـيع الـعـربي حـ خرجت
شـعــوب عــربـيــة تــرفض كل انــواع الـظــلم والــبـطـش والـطــغـيــان مــعـلــنــة الـرفض
لـيحقـقوا مـاطالبـهم  ويقيـنا ان مـايحصل الـيوم في عـراقنا هـو التغـيير والتغـيير
ة لـلمـواطن الذي رفض وكشف الـفاسـدين وتـوفيـر مفـاصل احليـاة احلرة الـكـر
اجـراءات وتغـيـرات عدهـا تـسـويفـيـة التـقدم والتـؤخـر مـناشـدا ومـطـالبـا بـالـتغـيـير
ـقـيــته وكـشف كل انـواع الـفـسـاد وانـطـلـقت في الـشـامل واعـدام احملـاصـصـيـة ا
العاصـمة بغـداد تظاهـرات سلميـة  في تشرين االول ومـازالت لتلـتحق بالـعاصمة
غالبـية محافـظات العراق واكـبرها اجلنـوبية والوسـطى ويقينا نـحن وكل الشرفاء
راقبـ يدعون ومنذ اليوم االول بسلمية التظاهرات لتتمكن من حتقيق مرادها وا
راهق ومع االسف اندس البعض من العناصر الغريبة وجرفت معها القلة من ا
ـواطن والـدوائر الرسمـية ويقيـنا مهدت مـتلكات ا ليمـارسو احلرق والـتخريب 
مارسة عـمليـات اخلطف والقتل لـلمواطنـ عموما والـناشط لعنـاصر مجرمـة 
ـسـعفـ خـصـوصـا وبـالـتالـي مثل هـذا االعـمـال اذا مـااسـتـمرت واالعالمـيـ وا
فـانـها تـعلن عـن تدمـير الـعـراق السامح الـله بالـكـامل بالـتـالي رفض تلك االعـمال
ـرجـعـيــة والـعـشـائــر الـعـراقـيــة وكل اخلـيـرين فـي الـداخل واخلـارج ودعـوا الى ا
ـشـروعة  سـلـميـة الـتظـاهـرات الـتي ستـكـون اقوى واقـوى في حتـقـيق مطـالـبـنا ا
وامتـدت التـظاهـرات فشـملت دوال عـربيـة واخرى اجـنبـية والول مرة فـي تاريـخها
تـطـالب شـعـوبـهـا بـالـتـغيـيـر ويـقـيـنـا ان تـظاهـراتـنـا الـتي امـتـدت في عـمـوم بـغداد
ومـناطـقـهـا ومحـافـظات الـعـراق ستـكـون اقوى واشـد ان حـافـظت على سـلـميـتـها
وتـبـتـعـد عن كل انـواع الـعـنف والـتـخـريب الـذي سـيـحـمل اجـيـالـنـا اعـبـاء وهـموم

ومـشــاكل ســتــرافق حــيــاتـهم طــويال  نــعم الــتــظــاهـرات
السـلمـية والـسـلمـية هي الـتي ستـجـلب حقـوقنـا وحتقق
مـطـالـبــنـا في الـشـتـاء الـعـربي الـقـادم وان الـوقت حـان
لـنـرفض كل انـواع الـتـخـريب واحلـرق والـقتـل والـدمار
وليـكن شتائنا الـقادم عنوانـا للدفئ والتغـيير والشمس
الـسـاطـعـة عــلى عـراقـنـا الـكـبــيـر الـذي نـدعـو ان يـحـفظ

ابناءه .

 qÞU³ « b{ o(« …—uŁ

W bI*«

ــدنـــيــة اهم ـــســؤولـــيـــة ا تـــمــثل ا
ـوضـوعــات في دراسـة الـقـانـون  ا
وتأتي اهـميتهـا باهتـمام الفـقه بها
ــــخـــتــــلف اشــــكـــالـه وانـــظــــمـــته
القـانـونيـة حيث يـسهب الـكثـير من
الــفـقـهـاء فـي حتـلـيـلــهـا ودراسـتـهـا
ـــشـــاكل بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــرجـــمـــة 
ومــنـــازعــات االفــراد في واقع حــال
اجملـــتــمع وان احــكـــامــهـــا تـــمــثل
نـازعات . وإلى ذلك احللـول لتـلك ا

أـــشار الفقيـه جوسـران : 
ـدنـية ـسـؤولـية ا من أن مـوضوع ا
وتـدمـيـر مـسـاحـات كـبـيـرة من مـدن
سكـنيـة بضـربة واحـدة تمـثل نقـطة
 االرتـكاز في الـفلـسفـة الـتشـريعـية
ـدني  بل لـيس فـقط في الـقـانـون ا
في الــقـانـون بـأســره ". (يـشـيـر الى

استخدام السالح النووي).
ولـــــــعل مـن أهـم مـــــــوضـــــــوعـــــــات
تعلـق دنـية هو ذلك ا سؤولية ا ا
بــاألســلــحــة الــنــوويــة واضــرارهـا
باشرة على احلياة بكل انواعها. ا
سؤولية وضوع  ا ويأتي التطرق 
ــدنــيــة الــنــاشــئـة عـن اســتــخـدام ا
االسلحـة النووية لـتوضيح الـياتها
ضـمـن نـطـاق تـأثـيــر تـلك االسـلـحـة
ـسـتـوى الــدولي واالقـلـيـمي عـلـى ا

واحمللي.
 شــكل اسـتــخـدام الـسـالح الـنـووي
بــشـــكل هـــمـــجي مــخـــيف مـن قــبل
ـتــحــدة األمـريــكــيـة مع الــواليــات ا
ـية وقـتل مـئات نـهايـة احلـرب العـا
االالف من البشر و تدمير مساحات
كـبــيـرة مـن مـدن ســكـنــيــة بـضــربـة

احلـظـر الـشـامل لـلـتـجـارب الـنـووية
حيز التنفيذ . 

ـوضوع لـذلك فان اسـبـاب اخـتيـار ا
تتمثل  في االمور التالية:

ـدنـية سـؤولـيـة ا - ضـرورة بـيـان ا
وبـيــان اهــمـيــتــهـا الــتي تــنــشـأ من
اسـتخـدام االسـلحـة الـنوويـة وبـيان
ـترتبـة على اجملـتمع الدولي االثار ا

واالنساني .
ـــوضــوع من اهم - يــعــتـــبــر هــذا ا
ـطــروحـة ــوضــوعـات احلــيـويــة ا ا
عــلى مــنــصــات الـبــحـث الـقــانــوني
ـــثل مـن خــطـــورة في ــا  الـــدولـي 
مــــجـــال الــــتــــصــــنــــيـع واحلــــيـــازة

واالستخدام لتك االسلحة.
- تعتبر االسبـاب القانونية من اهم
الـدوافع الـتي تـقـودنـا الى اخلـوض
ــوضــوع لـــلــوقــوف عــلى في هــذا ا
باد القواعد الـقانونية الـدولية وا
ـدنـيـة ـسـؤولــيـة ا الــعـرفـيـة الــتي ا

الناشئة عن االضرار النووية. 
- رغـم االهـــمـــيـــة الـــبـــالـــغـــة لـــهــذا
ــــوضــــوع اال انـــنــــا نـالحظ قــــلـــة ا
الدراسات  فـاغلبـها اما تـتركز على
اجلـانب الـسيـاسي بـاعـتبـارهـا جزأ
مـهـما في تـنـظـيم العـالقات الـدولـية
أو انـــهــــا تـــتـــمـــحــــور في اجلـــانب
الــعـــســـكــري وبـــالــرغـم من صــدور
ــطـــبــوعـــات من قــبل الــنـــشــرات وا
الـــوكــاالت الــدولـــيــة واالقـــلــيـــمــيــة
ــتــخـصــصــة ومــنــهــا مــنــشـورات ا
الوكـالـة لدولـية لـلطـاقة الـذرية   اال
انه يالحظ عليها اقتصارها التركيز
عـلى خـطـورة تـلك االسـلـحـة ووضع
الـيات احلـد من انـتـشارهـا اكـثر من
الـتــركــيــز عــلى اجلــانب الــقــانـوني
ــدنــيــة ــســؤولــيــة ا ــتــمــثل فـي ا ا
والــــتــــعـــويــــضـــات الــــتي تــــفـــرض
للمتضـررين من جراء استخدام تلك

االسلحة الفتاكة .
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فهوم والتعريف طلب االول: ا ا
أوالً:  السالح النووي 

األســـلـــحــــة الـــنـــوويـــة هي أخـــطـــر
األسـلحـة التـدميـريـة التي اخـترعـها
االنـسان فـهـو سالح فتـاك يـستـخدم
عـملـيـات التـفـاعل النـووي ويـعتـمد
في قـوته الــتـدمــيـريــة عـلـى عـمــلـيـة
االنــشـــطـــار الــنـــووي أو االنـــدمــاج
النووي وتكون نتيجة لهذه العملية
قوة انـفـجاريـة نوويـة صغـيرة أكـبر
بــكـــثــيــر مـن قــوة انــفـــجــار أضــخم
الـقــنـابل الـتـقـلـيـديـة حـيث بـإمـكـان
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اجــــمـــالي الـــنــــاجت احملـــلي لـــدول
ــــئــــة من حــــجم الــــعــــالم و8 بــــا
الـتجـارة الدولـيـة. وحتصل عـملـية
غــسل االمـــوال في اكـــثــر من 100

دولـــــــة حتــــــــتل الــــــــدولـــــــة
ـئة مـنها. الصـناعـية  52با
وأسوة بالدول االخرى فان

العراق اصدر قانوني 
كـافحتـها عامي 2004 ثم
عام 2015 بهدف احلد من
انـــتــــشـــار غـــسل االمـــوال
وتـخـفيـف االثار الـنـاجـمة
عــــــنـه وقـــــد تــــــمـــــثــــــلت
ــتـــخــذة من االجـــراءات ا
ـؤسـسـات االقـتـصـاديـة ا
ـــصـــرفـــيــة بـــجـــهــود وا
ـالي مــجـمـوعـة الــعـمل ا
الــدولــيـة الــتـي انــشـأت
عـــام 1989  لــــلـــقــــيـــام
بدورين رئـيسـي االول
ـــــــعـــــــايـــــــيـــــــر وضـع ا
ـتـعـلـقة والـتـوصـيـات ا
كافـحة غسل االموال
وتــقــيـيـم مــدى الــتـزام
الــدول بــتـطــبــيق هـذه
عاييـر والتوصيات. ا
ـــــؤلـف في وكـــــشف ا
ــــعــــنـــون الــــفــــصل ا
باحثات ب (تطور ا
الــعــراق ومـنــظــمـتي
يتا فاتف الفاتف وا
لـــغـــرض احلـــصــول

على العضوية). 
عن نـتـائـج صـادمـة لــتـقـو درجـة

الـتـزام الـعـراق بـالنـظم الـقـانـونـية
اخلـاصـة بهـذه الـظـاهـرة. واكد في
جــهـد بــحـثي شـخــصي قـام به ان
الـــعـــراق لم يـــحــصـل ســوى عـــلى
تـقو ايـجـابي واحد من اصل 44

ـاً بـدرجـة االلـتـزام وعدمه او تـقـو
. مـــا يـــدفع االلـــتـــزام به جــــزئـــيـــاً
الـسـلـطـات الـنـقـديـة الـعـراقـيـة الى
ـــعــــاجلــــة جـــمــــيع وضع خــــطــــة 

االشكاالت وحاالت عدم االلتزام. 
ركزي في وتبرز هنا جهود البنك ا
ـــات جتـــاوز الــــتـــقـــو
الــســلــبــيــة بــاجــراءات
فعـالة حتـول دون تمدد
و الـظـاهـرة وتـعـويق 
االقتصاد وتـقطع منابع
تــمـــويل االرهـــاب الــذي
ضرب الـعراق منـذ العام
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ــــؤلـف فــــصـــول وعــــزز ا
كـتـابه بـعـدد من اجلـداول
واالشـــكــــال الـــبـــيــــانـــيـــة
لـتـوضـيح بـعض احلـقائق
وتبـسيط شـرحهـا للـقار
ي يسجل وهو جـهد اكـاد
ــؤلف فــيــمــا لم لــصــالح ا
يــدخـــر وســعــاً فـي تــوثــيق
جـمـيع الـقـرارات والـقـوان
ـوضوع بـهدف ـتعـلـقة بـا ا
مـــســاعـــدة الـــبـــاحـــثـــ في
ــسـتــقــبل عــلى احلــصـول ا
علومات من مصادرها على ا
ــوثــقــة وهــو مـا االصــلــيـة ا
تـــــــمـت االشــــــــارة الـــــــيـه في
ـا يـحفظ هـوامش الـكـتـاب و
رصــــانـــــته ويـــــؤكــــد جــــديــــة
مـــــعــــاجلـــــاته وحتــــــــلـــــيالته

العلمية. 

ـا ال يـخدم ـتـحـدث او الـفـاعل يـقـول ويـتـحـرك  مـثل عـراقي مـعـبـر مـعـنـاه ان ا
القضية او احلدث.

ر للمـهتم بقضية ما من اداء هو مثل قـاس لكنه مختصـر للتعبير عن الـشعور ا
لعقة جوار قدح الشاي تحدث مـثل الذي يحرك ا ـشكلة اال تعطيال فا ال يزيد ا

فيبقى الشاي بال طعم للسكر.
اخلواط بجنب االستكان قد يبدو غافال و احيانا- وهذا االخطر- يدعي الغفلة.
في الفنون مثال فالعمل الذي ال يحرك احساس الناس لن يكون في نظر الناس
ـنتـجه ولن يـكـون سـلعـة حـتى ولـو كان الـعـمل قـيـميـا ال مـثـيل له كأن اال ذوقـا 

تكون لوحة الي مشهور.
ا يالمس شعور ايها الـسادة الذين تعـملون لتلـبية شعـور جيل الشباب فـكروا 
النـاس سواء استمرت االحتجاجات وتطورت ام انـتهت فلقد اعترفتم مشكورين
مـارسة االلتفاف ارسات 16 سنـة ماضية و بـالتالي الداعي  بـأخطاء تفـكير و
ـسـؤولــ ضـربــات مـزاح بــحـجـة عـلـى الـنـاس بــطـريــقـة ضــرب الـســابـقـ مـن ا
احملـاسبـة والـردع فـالـنـاس تريـد حـقـهـا الـذي استـقـر ظـلـما بـيـد كـبـار مـسؤولي
الدولـة سابقيـهم و حالييـهم و ال داعي ان يتقدم وجـهاء حتركونـهم ايها السادة
رجع فسؤال الوجهاء امس يتضمن ادانة واضحة للناس ليـستجدوا فتوى من ا
ن اخـرج الناس بعد ان استذئب عـليهم نفر منكم تـعرفونهم و يعرفونكم و ليس 

فسرقوا من كل شيء كل شيء.
احلمـدلله ان جـورج بـوش ليس عـراقيـا و اال الخـذ لنـفسه كل شـيء بأعـتبـاره هو

! من ازاح صداح حس
ا هذا اجلـيل مظلوم فال تزيـدونه ظلما بالـترهيب و التخويـن وال داعي للتلويح 
كنـتم تعيـبونه على صدام وال داعـي ابدا التهام الـناس بتـلقي االموال فـبعضكم
ــعـارضـة كـان يــتـلـقى امـواال من اخلــلـيج لـيـضــعـهـا بـحــسـابه ال بـحـسـاب ايـام ا

. عدم العراقي ا
اذكـروا مـاكـنـتم تـعـيـبـونه في الـسـابق و مـا يـجـري الـيـوم وتـذكروا مـا لـهـجت به
الـسـنــكم لـسـنـوات من ان زيــدا بن زين الـعـابــدين خـرج الن عـجــوزا كـانت تـلـقط
حــبــات تـمــر من فـرط اجلــوع وتـذكــروا ان دول الـغــرب الـتـي عـشــتم بـهــا كـانت

تـصرف عـلـيـكم من اموال دافـعي الـضـرائب وان الـكويت
ـال وان وغــيــر الــكــويت كــانت تــمــد قـســمــا مــنــكم بــا
الـسارق قـريب منـكم وتعـرفـونه وان م لك هـذا يجب

ان يكون مكمال بأجراء اين ذهب هذا.
عـفـوا الـچـاي صـار بـارد و مـر خـذوا اسـتـكـانـا ثـانـيا

وخوطوا فيه ال بجواره.
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احلديـث عن ثورة اكـتـوبـر واجب وطنـي على كل عـراقي شـريف ألنـهـا ثورة احلق
وصرخـة شبـاب ثائـر الجتـثاث كل أنـواع الفـساد والـظلم والـقهـر الذي تـعرض له
ـظـلوم الـشعـب طوال سـتـة عشـرة عـامـاً وهي دعوة لـلـتـغيـيـر وانـصاف الـفـقـير وا
ـواطـنـ بـعد أن ـهـمش ,واعـادة تـقـسـيم ثـروات الـبالد بـشـكل عـادل بـ كل ا وا
اسـتأثـر بـها نـفر قـليل من الـطـبقـة السـياسـية ومن لفّ لـفـهم من بطـانة الـسوء من
ـطبل  ,وانهـا دعوة واصرار حملـاسبة كل الـفاسدين الـذين سرقوا الـفاسدين وا
ثروات البـلد واقـامة الـقصاص الـعادل عـليـهم مهـما كانت مـناصـبهم وانـتمـائاتهم

هربة خارج البالد. سروقة وا والتأكيد على اعادة جميع األموال ا
انها ثـورة حقيقية مستقلة بكل مـاحتمل الكلمة من معنى برغم كل االتهامات التي
ـتـضـررون مـنـها ,عـبّـرت عن مـايـجول فـي خاطـر كل عـراقي حتـمّل كل يـطلـقـهـا ا
ـعاناة من قهر وظلم ونـقص في اخلدمات وانخفاض في الـقدرة الشرائية أنواع ا
وارتـفـاع في مـعدالت الـبـطـالـة والفـقـر واألمـيـة وانـعدام األمن احلـقـيـقي في الـبـلد
بسـبب تواجد السالح خـارج سيطرة الـدولة والقانون ,ولـذلك تعاطف معـها معظم
ـر ,فـكـان الـشـعب الـعـراقي ألنـهـا تـعـبـر عـنـهم وجـاءت من أجل تـغـيـيـر واقـعـهم ا
التالحم بـ العـراقيـ احلـقيـقيـ األصالء جمـيالً ورائـعاً حـيث  وأد الطـائفـية
سميات التي جاء بها الـسياسيون ليفرقوا بها ب أبناء ذهبـية والقومية وكل ا وا
البلد الواحد فكانت لوحة عز وفخر وكرامة وسيسطرها التأريخ بأحرف من نور.
ـة األبطال وهـمّتهم أحتدث عن ثـورة اكتوبـر وهي تدخل اسـبوعهـا اخلامس وعز
لم تفـتر بل تزداد يوماً بـعد يوم في اصرار رائع على اسـتعادة الوطن الذي سُلب
منـهم بالـرغم من كل الوسـائل العـنيـفة الـتي تسـتخـدم يومـياً النـهاء الـثورة ,ولـكن
صـمود شـبـابـنا وثـبـاتهـم على سـلـميـة ثـورتـهم وعدالـة قـضيـتـهم واصـرارهم على
ـشـروعـة يجـعـلـهم مـحط احـتـرام وفخـر لـكل الـعـراقـي حتـقـيق مطـالب الـشـعب ا

وللعالم الذي يراقب باهتمام موقفهم البطولي والوطني الرائع.
تظاهـرين وليـعملوا دعوتي لقـواتنا األمـنية ان اليـستخـدموا العـنف مع اخوانهـم ا
ـطالب الـشعب بـأكمـله وأنتم جـزء أساس من هذا على حـمايـتهم ألنهـم يطالـبون 
تـظـاهرين أن يـحـافظـوا على الـشعب ,ودعـوتي ألبـنائـنـا األحبـة وفلـذات أكـبادنـا ا
نهـجهم الرائع في السلمية واالبتعاد عن أي مظهر من مظاهر العنف ضد القوات
األمنـية ألنـهم أخوانهم وأبـناء بـلدهم والذنب لهم في مـاوصل اليه الـبلد ,وأدعوهم
مـتـلكـات الـعـامة ألنـهـا ملـكـهم ولـيست مـلك لـلـسيـاسـي وأن أن يـحافـظـوا علـى ا
ـدسوسـة الـتي حتـاول أن تخـتـرق صـفوفـهم وافـشال يـشـخصـوا كل الـعـناصـر ا
أل ويـثبـتـوا للـجمـيع وخاصـة لألصوات الـنشـاز التي ثورتـهم ويفـضحـوهم على ا
حتـاول أن تـقـلل من شــأن هـذه الـثـورة الــعـظـيـمــة بـأنـهم أبـنــاء هـذا الـوطن وأنـهم

حـريـصـون أكـثـر من غـيرهم عـلى أمـنه وسالمـته ومـسـتـقـبله
وأنهم خـرجوا للـمطـالبة بـحقوق مـشروعـة لشعب مـظلوم
وقد كـفلت هـذه احلقوق كل الـدساتيـر الديـنية والـدولية
وأنــا عــلـى يــقــ بــأن جـــهــودهم لن تـــذهب ســدىً ولن
يـعــودوا خـائـبـ وأن دمـاء الـشـهــداء الـزكـيـة لن تـذهب
ــســتـقــبل ــا ســنــرسم بــهــا طــريق ا أدراج الـريــاح وأ

شرق للعراق احلبيب.   ا

ــــــشـــــــاورات مع كـل من اجــــــراء ا
صـنـدوق الـنـقــد والـبـنك الـدولـيـ
لـــلــــمـــدة 2016 – 2004. ويــــعـــد
صفحة الكتـاب الذي يقع في 512 
ويـتــوزع عـلى 12 فـصـال مـرجـعـا
فهوم جامعا كـل من يتعلق بـهذا ا
الذي حظي باهتمام بالغ من البنك
ــركــزي والــســلــطــات الــرقــابــيــة ا
ـتـحـدة ـا فـيـهـا اال ا الـدولـيـة 
وصـنـدوق النـقـد والـبنك الـدولـي

والـــشــرطــة الــدولـــيــة (انــتــربــول)
سـلحة بدعـم من مجمـوعة العمل ا
ـــالـي الـــدولـــيـــة. كــــمـــا يـــحـــظى ا
مـوضــوع مـكــافـحـة غــسل االمـوال
وتــــمــــويـل االرهــــاب بــــاهــــتــــمـــام
احلـكـومـات الـوطـنـيـة اثـر اتـسـاع
شـبـكات االرهـاب وتـهـريب االموال
وغسلهـا من اجل تمويل الـعمليات
ــــســـــلــــحـــــة واحلــــاق الـــــضــــرر ا
بـاالقـتـصادات الـنـاشـئة وبـتـطـوير

صرفي. االداء ا
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ويؤكد احلـجاج ان (غسل االموال
ظــاهـرة اقــتـصــاديـة واجــتـمــاعـيـة
وقــانــونـيــة تــعــود الى قــرون عـدة
وتــعــاظــمت في الــقــرن الــعــشــرين
وانـتــشــرت في الـعــديــد من الـدول
بــشــكل وثــيق مع ظــاهــرة تـوجــيه
غسولـة لتمويل االهاب). االموال ا
رصودة في ويقـدر حجم االمـوال ا
ملـيار هـذه الظـاهـرة بنـحو 3500 
دوالر وهي تعادل خمسة اضعاف
ــصـــدرة لــلـــنــفط عـــوائــد الـــدول ا
ــــئـــة من (اوبـك) او يـــعـــادل  5بـــا

االحتفاظ بأيـة حسابات الشخاص
مــجــهـــولي الــهـــويــة او بـــاســمــاء
شبوهة عامالت ا وهمية ورفض ا
وابالغ الـسـلــطـة الـنـقــديـة عـنـهـا).
وتـكـمن اهـميـة هـذا الـكـتاب في ان
مؤلفه واحد من ابـرز الباحث في
ـصـرفي الـعـراقي ودأب الـقــطـاع ا
عــلى اقـــران الـــدراســة الـــنــظـــريــة
بــاجلـهــد الـعــمـلي الــيــومي حـيث
يـعــمل في مـصــرف الـرافــدين مـنـذ
العام 1974 قبل انتقاله الى البنك
ناصب ركـزي وتبوئه عـددا من ا ا
الـــرفـــيــعـــة في مـــقـــدمـــتـــهــا ادارة
ـالــيـة والـدين وادارة الـعـمــلـيـات ا
مـــكــتـب مــكــافـــحــة غـــسل االمــوال
وتـمـويل االرهـاب. كـمـا شـغل عددا
نـاصب االسـتشـارية في اخـر من ا
ـصـرفي بـيـنـهـا هـيـكـلـة الـقـطـاع ا
مصرفي الـرافدين والرشـيد وجلنة

اقترح خبير مصرفي عراقي انشاء
ــالــيـة وحــدات لالســتــخــبــارات ا
ضـمن تـشـكـيالت مـنـظـمـة تـمـارس
نـشـاطــهـا في االقـتــصـاد الـوطـني
ـــصــارف وشـــركــات ــا فـــيــهـــا ا
الي وشركـات التأم االستثـمار ا
ــالــيــة الـوســيــطـة ــؤســسـات ا وا
االخــرى بــهـــدف مــكــافــحــة غــسل
االمـــوال وتــمـــويل االرهــاب. كـــمــا
ركزي ستـشار في البنك ا اقترح ا
الـعـراقي ولـيـد عــيـدي عـبـد الـبـني
احلـجاج في كـتـاب جديـد صدر له
حديثـا في بغداد بـعنوان (مـكافحة
غـسل االمـوال وتـمـويل االرهـاب –
ـيـة – الـتــجـريــة الـعـراقــيـة والـعــا
دراسـة نـظـرية وتـطـبـيقـيـة) (الزام
الية بالتأكد التام من ؤسسات ا ا
زبــائـنــهـا بــاعــتـمــاد كـافــة وسـائل
الــــتــــعــــريف الــــشــــخـــصـي وعـــدم
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بغداد

غالف الكتاب

واحـدة في مـجزة انـسـانيـة سـتـبقى
حاضرة فـي الضمـير االنسـاني عبر
الــتــاريـخ . شــكل هــذا االســـتــخــدام
ظهوراً لتـلك االسلحة كقـوة تدميرية
كـبــيــرة أمــام الــعــالم أجــمع وتــنـبه
اجملــــتــــمع الــــدولي الى الــــعــــواقب
ـروعــة السـتـخـدام هــذه األسـلـحـة ا
ـتــحــدة كــقـوة وظـهــرت الــواليــات ا
محتـكرة للـسالح النووي و لكن إلى
مـدى غـيـر بـعيـد فـمـبـاد األسـلـحة
الـنـوويـة كـانت تـعـتـمـد عـلى بـحوث
ذات مسـتـوى وان كانت غـير بـسيط
كن لـلمخـتص في الـعلوم اال انه 
النـووية والـفيـزيائـية اإلحـاطة بـها
ـكن إجـراء شـبـيـهـاتهـا من بـحـيث 
البحوث في أي مكان من العالم.  إنّ
الـتـطور الـعـلـمي والتـقـني الـذي بدأ
مع نهـاية الـقرن الـتاسع عـشر أفرز
ـشـاكل ألـقت على مـستـحـدثات من ا
عـاتق الـفـكـر الـقـانـوني الـقـائم عبء
إيــجـاد حـلـول قــانـونـيـة لــهـا تـوفـر
نــوعــاً من الــتـــوازن بــ الــعالقــات
ـتـشابـكة االجـتمـاعـية والـقانـونـية ا
ــسـتــحــدثـات الـنــاشــئـة عن هــذه ا
وبـصـفـة خـاصـة مـا يـنـتج عـنهـا من
أضـرار تلـحق بـاألشخـاص والـبيـئة

واألموال.  
هذه االحداث دفعت اجملتمع الدولي
الى اصدار الـتشـريعـات  والصـكوك
الــدولـــيــة واالقــلـــيــمــيــة لـــلــحــد من
اســتـخــدامــات االســلــحــة الــنــوويـة
ـــدنــيــة عن ـــســؤولــيــة ا وتــنــاول ا
األضـرار الــنــوويــة بــهــدف حــمــايـة
العالم وضمان توفير التعويض عن
األضــرار الـــنــاشـــئــة من االســـلــحــة

مفاعل تشيرنوبل

كارثة تشيرنوبل االسوأ في التاريخ
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