
دنية اذا وردت على سؤولية ا ا
شـكل بنـود قانـونـية نص عـليـها
العقد فهي مسؤولية عقدية وفق
مبدأ اخلـطأ العقـدي أو قد تكون
مـــســؤولــيــة عـــقــديــة جــاءت عن
ـباد الـعامـة التـي تلزم طريق ا
احــتـــرام حــقــوق االخـــرين فــهي
بــهــذا مـــســؤولــيــة تـــقــصــيــريــة
واسـاســهـا اخلـطــأ الـتـقــصـيـري

كقاعدة عامة .
ولعدم وجود عالقة تـعاقدية ب
ـنـشـأة الـنـوويـة وب مـسـتـغل ا
ــــتـــــضــــررين مـــــنــــهــــا ذلك الن ا
ـــارس نــشـــاطه في ـــســتـــغل  ا
ــنـشــأة بـنــاءً عـلـى الـتــرخـيص ا
ــــمــــنــــوح له مـن الـــدولــــة وفق ا
ـنـظـمة الـتـشـريـعات الـضـوابط ا
وعليه فأن الطبـيعة القانونية له
ـســتـغل ـدنــيــة  لــلــمـســؤولـيــة ا
ــكن ان ـــنــشـــأة الــنــوويـــة ال  ا

تكون مسؤولية عقدية.
ـسـتـغل وعـلـيـه فـأن مـسؤولـيـة ا
هـي مسـؤولـيـة تـقـصـيـريـة تـقوم
على عمـله والضرر الـذي يصيب
الـبـيـئـة او االشـخـاص وبـتـوافق
ـستغل عالقة سـببـية بـ عمل ا
والضرر إال ان االختالف حصل
حـول االســاس الــقــانــوني الـذي

سؤولية. تستند اليه هذه ا
ـسؤولـيـة التـقـصيـريـة اما ان فـا
تقـوم على خـطأ يـنتج عـنه ضرر
وهـذا اخلـطـأ إمـا ان يـكـون قـابل
او مـــفـــروض إلثــــبـــات الـــعـــكس
فــــرضــــا غـــــيــــر قــــابـل إلثــــبــــات
الــعـكس,ومـبــدأ حتــمل الــتـبــعـة
الــذي يـوجب الــتـعــويض وجـبـر
الــضــرر عــلى كل شــخص ســبب
او بنشـاطه خطراً وضرراً لـلغير
اقـــرت مــســؤولـــيــته عـن افــعــاله

الضارة .
الــهـدف االســاسـي من الــقــواعـد
ـدنــيـة ـســؤولـيــة ا اخلــاصـة بــا
الـنـاشــئـة عن االضـرار الــنـوويـة
هو حتقيق احلماية للمتضررين
مـن االســتــخــدامــات الــســلــمــيــة
وضـــمـــان لـــلــــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة
حــصــولـهـم عـلـى الـتــعــويــضـات
بــســبـب االضــرار الــنــاشــئــة عن
احلـوادث الــنــوويـة حــيث تــركـز
عــــلى مـــبــــدأين مـــهــــمـــ هـــمـــا
ـــوضــوعــيــة والــتــركــيــز الــذي ا
ـسـؤولـيــة طـابـعـاً يـعـطي هــذه ا
يـــــبـــــعـــــد فــــــكـــــرة اخلـــــطـــــأ من
ستغل حتى اذا ارتكب ا نطاقها
ـــجـــرد حتـــقق أي خـــطـــأ لـــكن 
الــضـرر الــنــاشئ عن جـادت ذات
فـيعـتبر ـنشاة صلـة باسـتغالل ا
هـذا اخلـطـأ هـو الركـن االساسي
ــســؤولــيـة الــذي تــقــوم عــلــيــة ا
كن ـدنيـة النـوويـة. وعلـيه ال  ا
ان نتصور وجود مسؤولية دون
س مــصـلـحــة يـحـمــيـهـا ضـرر 
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يــعـــتــبــر الـــضــرر شـــرطــاً الزمــاً
ــدنــيـة ــسـؤولــيــة ا لــتــحــقــيق ا
بــاعـتــبـاره أهم اركــانــهـا وعــلـيه
والـضرر يـتـرتب الـتعـويض عـنه
تـضرر قـد يكـون ماديـاً يصـيب ا
في جـسـمه او وقـد يـكـون ضـررا
يــصـيـب الـبــيـئــة فــيـحــدث اثـارا
تدميريـة تصيب الكـائنات احلية
على مـدى سن طـويلـة وهذا ما

يز الضرر النووي عن غيره.
وبــاعـتـبـاره جـوهـر وشـرط قـيـام
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اخــــــذت تـــــــتــــــطــــــور أحــــــــكــــــام
ـــدنــــيــــــة عــن ــــســــــؤولــــيــــة ا ا
حـــــيث األضـــــــرار الـــــنــــــوويـــــــة
تـضــمـنــتـهـا  اتــفـاقــيـــة بـاريــس
ــدنـــيــة ــســـــؤولــيـــة ا بــشـــــأن ا
الـنــاشـئــة عن االضـرار الــنـوويـة
وكــــــذلك ومـــــــجــــــمــــــوعــــــــة مــن
االتفاقــات اإلقلـيميــة والدوليــة
واتـــفـــاقـــيـــــة فــيـــيـــنـــــا بـــشــــأن
ـــدنــــيــــــة عــن ــــســــــؤولــــيــــة ا ا
األضــرار النوويــة لعــام 2004
واقرتهـا االنظمـة الوطنـية للدول
ــــــــعــــــــاهـــــــدات االطـــــــراف فـي ا
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ـا ان مـرحـلـة الـتشـغـيل تـعـتـبر
ـنـشـآت ـهـمـة في ا ــراحل ا من ا
ــا قــد يــصـاحــبــهـا أو الــنــوويـة 
ينشأ عـنها خطر  مـحتمل يتمثل
بــخـطــر نـووي اســتـثــنــائي عـلى
فــقــد ركـز حــيـاة االنــســان ومـاله
على الرغم شرع الـدولي عليـها ا
مـن ان مـــرحـــلـــة االزالـــة تـــشـــكل
خـــطــــراً عـــلـى االنـــســــان نـــظـــراً
شـعة ـواد ا لـطبـيعـة وخـطورة ا
الــتي يـبــقى مــفـعــولـهــا لـفــتـرات
طــــويـــلــــة وتــــهــــدد بـــالــــتــــلـــوث

االشعاعي. 
ــنــشــآت امــا فــيـــمــا يــتــعــلـق بــا
ــهـجــورة فـأن اتـفــاقـيــة فـيــيـنـا ا
لــســنـة 1963 لـم تـتــنــاول نــظـام
ـسـؤوليـة الـذي يتـعـ تطـبـيقه ا
عن احلـوادث الـنـوويـة التـي تقع
فيهـا. وفي نفس السيـاق ينطبق
االمــر عــلى تـــدابــيــر الـــنــفــايــات
االشــعـاعـيـة  حــيث ان الـصـكـوك
الـدولـيـة ذات الـصـلة كـاتـفـاقـيات
فـــيــــيـــنـــا وبـــاريـس ال تـــنـــصـــان
بـصورة واضـحة عـلى تـغطـيتـها
لألضـــرار الـــتي تـــســـبب فـــيـــهــا
الــنـفــايــات الـتـي يـقع الــتــخـلص

منها.
امــا اذا كـانت االضـرار تــقـلـيـديـة
نـــاشــئـــة عن حـــادث نـــووي فــان
االتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة اثـــارت
ـسؤولـية  لـلتـعويض مـوضوع ا
عن هذه التي قد تـنشأ من حادث
تـقـلـيـدي او تـعذر اثـبـات الـصـفة

النووية له.
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عروف ان االضرار الناجمة من ا
ـنـشـآت الـنـوويـة عـن اسـتـغالل ا
امـــا ان تـــكــــون اضـــرار تــــلـــحق
بالـبيئـة او االشخـاص لذلك جند
اخــتالف في آراء الــفـقــهـاء حـول
الـطبـيعـة القـانونـية لـلمـسؤولـية
دنية وذلك تبعاً لنوعية الضرر ا

 w¾O³ « —dC وكما يأتي :    »
ان الـضـرر الـذي يـلـحـق بـالـبـيـئة
بــأي شــكل من اشــكــالـه يــعــتــبـر
ـا لها من اهـمية في افسـاداً لها 
احلـفــاظ عـلى الــكـائــنـات احلــيـة
وعــلــيه فـأن الــتي تــعـيش فــيــهـا
ـســؤولـيـة عن الــضـرر الــبـيـئي ا
هي مسؤوليـة تقصيريـة باعتبار
ولــكــنـهــا تــأخـذ انه فــعلُ افــسـادٍ
جـــانـــبـــ مــتـالزمــ فـي الــفـــقه
ـــســؤولـــيــة الــقـــانـــوني  هــمـــا ا
ـــــســــؤولـــــيــــة اجلـــــنــــائـــــيــــة وا
وهما تـستندان على مبدأ دنية ا
"عــدم جـواز فـسـاد الـبـيـئـة" وهـو
مــبــدأ حـديـث في الــفـقـه ويـعــني
عــدم جـواز االضـرار بـالــعـنـاصـر
احلــيـويــة لـلــبـيــئـة ولــيس عـلى
مــبـدأ "مـن يــلـوث يــدفـع" الـذي ال
سؤولية اجلنائية يصلح لقيام ا
عن الـــضـــرر الـــبـــيـــئـي بـــيـــنـــمــا
ـدنــيـة عن الــضـرر ـســؤولـيــة ا ا
سؤولية اجلنائية البيئي تتبع ا
عن هـذا الـضـرر وهـذا مـا يـعـطي
ــطــالــبـة لــلــمـتــضــرر احلق في ا
بــالــتــعـــويض عن الــضــرر الــذي

حلق به.
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ــعــنــيــة تــشــتــرط االتــفــاقــيــات ا
ــــــــــــــســـــــــــــؤولــــــــــــــيـــــــــــــة بــــــــــــــا
كاتــــــــفاقـية باريس النــــــــووية
1960 واتـفـــــاقـيـة فـيـيـنا 1963
تـوافــر عـنـصــر اخلـطــر كـأسـاس
ــســؤولــيـة,وعــلــيه فـان لــقـيــام ا
ـنشأة الـنووية يـتحمل صاحب ا
نــتـائج اخملــاطـر الــتي خـلــفـتــهـا
مــنــشــأتـهــا وتــسـبــبت بــالــضـرر
لــلــغـــيــر جــراء تـــســرب االشــعــة
الـــنـــوويـــة وهـــنــــا يـــجب عـــلـــيه
ـتـضـرر  ولـه الـلـجوء تـعـويض ا
لـلـقـضاء  لـلـمطـالـبـة بالـتـعويض
عــــمـــا اصــــابه من ضــــرر اذا مـــا
تـوافـرت الــعالقـة الـسـبــبـيـة بـ
ــنـشـأة الــنـوويـة فـعل مــسـتـغل ا
والــــــــــضــــــــــرر الــــــــــذي حلـق به.
ـقـصـود بـالـضـرر هـنـا هـو كل وا
وفــــــــــاة او ضــــــــــرر يــــــــــلــــــــــحق
ــا تـقــدم يــتـضح االشـخــاص.و
ــكـان بــأنه لــيس مـن االهــمــيــة 
ـسـؤولـيـة الـتـفـرقـة بـ اسـاس ا
عن االضرار الـتي تلـحق بالبـيئة
فـكال والــتي تـصــيب االشـخــاص
الــضـررين هـو نـتـيـجـة اسـتـغالل
واالسـاس الذي ـنشـأة النـووية ا
ــســـؤولــيــة  هــو تــقــوم عـــلــيــة ا
عنـصر اخلـطر أو مـا يطـلق عليه
بــنـظــريـة حتـمـل الـتــبـعــيـة الـذي
ــسـؤولـيـة عـلى ـوجـبه تـقـوم ا
ركـني الضـرر والعالقـة السـببـية
نشأة النووية ب فعل مستغل ا
وبــ الـضـرر.وهـنــا يـشـرط عـلى
تضـرر اثبات الـعالقة السـببية ا
عــلى ان مــا حلــقه من ضــرر كـان
ـنـشـأة الـنـوويـة بـسـبب نـشـاط ا
ــــواد  الـــتي يــــتم نــــقـــلــــهـــا أو ا

نشأة. بواسطة مستغل ا
l³²¹

تكـون قوة انـفجـار قنـبلـة نووية
صــغـيــرة أكــبـر بــكـثــيــر من قـوة
انــــفــــجــــار أضـــــخم الــــقـــــنــــابل
حـيث أن بإمكان قنبلة التقليدية
نـوويـة واحـدة تـدمـيـر أو إحلاق
ديـنـة بكـاملـها. أضـرار فادحـة 
لـذا تــعـتــبـر األسـلــحـة الــنـوويـة
أســلـحــة دمــار شــامل ويــخـضع
تــصـنـيــعـهــا واسـتــعـمـالــهـا إلى
ــثل ضــوابط دولــيــة حـرجــة و
الــسـعـي نـحــو امــتالكـهــا هــدفـاً

تسعى إليه كل الدول".
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ـــدنـــيــة ــســـؤولـــيــة ا شـــكــلَـت ا
باعتـبارها من أهم نـظم القانون
ـدني مـنذ ظـهـورهـا كمـصـطلح ا
قـانـوني جـدال كـبـيـراً في اوساط
ذلك الـفــقـهـاء وخــبـراء الــقـانـون
ــبــدأ الــتـعــويض الرتــبــاطــهــا 
الـنــاجم عن االضـرار وهـو مـبـدأ
فـالـضـرر غـايـة في احلــسـاسـيــة
بـانعـكاسـاته السـلبـية بـاعتـباره
اعتداء على حـقوق االنسان بكل
تفاصيلها االجتماعية والثقافية
وهو من الـظواهر واالقتـصاديـة
الـسـلــبـيـة الـتـي حـاول االنـسـان
ــــتــــلــــكه مـن جــــهـــد بــــكـل مـــا 

لـلـسـيــطـرة عـلـيه لــكـنه فـشل في
ذلك اال في مــــواضع مــــحـــدودة.
ـــدنـــيــة ـــســـؤولـــيـــة ا أســـاس ا
االلـــتــــزام بـــالــــواجـــبــــات الـــتي
يــفـرضــهـا مــبـدأ حـق الـتــعـايش
وعــنـد اإلخالل بـهـذه اجملــتـمـعي
ـــســؤولـــيــة االلــتـــزامــات فـــأن ا
وجب الـقانون دنـية تفـرض  ا
جزاءات مـدنية الـهدف منـها هو
رفع الـضـرر الواقـع أو ازالته أو
اصالحه وقـــد يــصـــار الى مــنح
مـبــالغ مـالــيـة كــتـعــويض جلـبـر
الضـرر وفق قاعـدة "عدم الـضرر

بالغير".
ـدنـية ـسـؤولـيـة ا وعـلـيـه فـأن  ا
تـــــهـــــدف إلى جـــــبـــــر الـــــضـــــرر
(الـــتــــعــــويض) الــــذي يـــصــــيب
إمـــا ـــتــــضـــرر وهـي  نـــوعــــان ا
مــسـؤولــيــة عـقــديــة و الـتي هي
ــســـبب لـــلــضــرر جـــزاء إخالل ا
بـالـتـزام عـقـدي وإمـا مـسـؤولـيـة
تــقـصــيــريــة و هي جــزاء إخالل
الـــشـــخص بــــإلـــتـــزام قـــانـــوني

مفروض عليه وفق القانون.
وطــبــقــاً لـلــقــواعــد الـعــامــة فـأن

هلسنكي
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عـنـدما تـفـقد الـسـلطـة  أيـة سلـطة  اسـتـجابـتـها لـلـشعب  تـصـبح القيـمـة لهـا ب
ـفـروض عـلى إرادة الـناس  اوسـاط اجملـتمع  مـجـرد مـجمـوعـة من احلـاكمـ ا
وعــنـدمـا تــفـقـد الــسـلـطـة قــوة الـرأي واحلـجــة  في إقـنـاع مــواطـنـيــهـا بـضـرورات
ـطالب  تـتحـول تلك الـعالقة الى حـالة من الـتناقض ثم االجـراءات الفـعلـية لـتلبـية ا
االشــتـبـاك ثم الـصـراع  وبـهــذه احلـالـة تـكـون كل االطــراف خـاسـرة  الـسـلـطـة 
ـسـتـهـدف فـي هـذا الـصـراع الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا  سـيـما إن والـشـعب  لـكـون ا
ـطالب احملقة للجـماهير  في التغـيير  وطريقة التنـاقض ب طرفي الصراع  هو ا
ـذهـبـيـة والـعـرقـيـة الـتي فـرخت طـوال ـبـنـيـة عــلى احملـاصـصـة ا احلـكم الـفـاشـلـة ا
ـنـظـومـة الـسـيـاسـيـة الـفاسـدة  وعـطـلت بـاصـرار كل عـوامل ـاضـيـة ا الـسـنـوات ا
الـنهـوض في كـافـة اجملـاالت  وتركت اخلـراب لـلـشعـب الذي يـتـحـمل وحده ثـقـلـها
ـدمر. انـتفاضـة الشـباب في احملافـظات الوسـطى واجلنـوبية بـاالضافـة للعـاصمة ا
ـتابـع لـلوضع الـسيـاسي العراقي  بـغداد  هي حـالة مـتوقـعة  كـان يراها كل ا
ـنــطق  أن يـبـقـى الـشـعب يــنـظــر لـلـطــبـقـة إال احلــكـام وجــمـاعـاتــهم  فـلــيس من ا
الـسيـاسـية احلـاكـمة  تـثـري بوسـائل الـنهب  في الـوقت الـذي ينـوء الـشعب حتت
اثقال التخلف واجلوع والبطالة واالمية  وهو الذي حتمل وحده وزر احلروب ضد
تلك من طـاقات الرفض والعـنفوان  ما االرهاب . فقـد ولدّ الشعـب جيالً شبابـياً 
لم تستـطع أية جهة الوقوف أمام اندفاعاته في التغيير  ونعتقد على وفق االحداث
اجلارية  بـان االنتفـاضة التي بـدأت سلمـية والزالت مسـتمرة  هـو بفعل انـضباط
طـالب بـنـفس الـروحـيـة السـلـمـيـة  لـكن ال أحد الشـبـاب وحـرصـهم عـلى حتـقيـق ا
يستـطيع أن يضمن استمرارية تلك السلمـية أمام ارتفاع نسبة الشهداء واجلرحى
التي وصلـت باالالف بفعل انفالت أدوات السلـطة القمعيـة في مواجهة الشباب في
السـاحات والشوارع .االحـداث الداميـة التي حدثت في بـغداد وكربالء والـناصرية
ـثـنى والـعـمـارة والكـوت وبـاقي االقـضـيـة والـنـواحي  يـعـبر والنـجف والـبـصـرة وا
ئة) وقد ترتفع ئة) الى ( 20 با واجهة من ( 5 با بشـكل اكيد على ارتفاع نسبة ا
ـئـة) وقـد يـكـون اكـثـر من ذلك  بـسـبب عـدم اسـتـجـابـة هـذه الـنـسـبـة الى ( 30 بـا
فـرط . الكل ضد عـمليـات استهداف الـسلطـة للمـطالب الشـعبيـة  ونتيـجة للـعنف ا
مـراكز الـدولة ومـؤسـساتـها  والـسـفارات االجـنبـيـة مثل االيـرانـية وغـيرهـا  وهذا
الضد يـبدأ من اجلماهيـر السلمية  وكـذلك من السلطة  وإذا كـانت هناك عناصر
سؤولية  ولكن هناك مدسوسة ب اجلماهير فالسلطة بكل اجهزتها تتحمل هذه ا
رأي أخر يشـير الى إن تمـادي السلـطة بعـدم االستجـابة للـمطالب الـشعبـية  خلق
راكز ـواجهـة العنـفيـة  ـنتـفض جعـله يكون في ا حـالة من الـهيجـان لدى الـشباب ا
اذا اذا تـخشى الـسلـطة من الـتغـييـر  و ـثيـرة للـجدل  هـي  الـسلـطة . الـقضـية ا
تـتخـوف الكـتل واالحـزاب احلاكـمة من االنـتخـابـات الفـردية وحتـاول تكـريس نسـبة
ـئة) لـصالح كـتلـهـا واحزابـها وهي الـتي حـكمت الـبالد طيـلة  ( 16) عـاماً (50 بـا
ـال الضخم الذي فـترض في االدب السـياسي إن هذه السـنوات الطـويلة وا ومن ا
كسبته يـجعلها تمتـلك قوة شعبية اليخـشى عليها في الدخـول بأي انتخابات قادمة
 وإذا لم تـمـتـلك تـلك الـقـوة الـشـعبـيـة فـعـلـيـها أن تـسـتـريح والنـقـول تـرحل  لـكون
القادم لـقيادة الـنظـام اجلديد هم الـشبـاب ومن معهم من الـوطنـي الذين يـختارهم
ـؤسسات احلـديثة الشعب  والـشبـاب هم االكثر قـدرة على العـطاء في بـناء دولة ا
واالنـطالق بـالـبـلــد نـحـو الـبـنــاء والـتـطـور . الـشـعـب الـعـراقي لم يـعـد يــقـبل بـنـظـام
احملــاصـصــة ونـهب ثــروات الــبالد  والـســلـطــة إذا تــخـشى قــراءة شـروط الــثـورة
عـلقـة على جـدران السـاحات  فـإنهـا يقـينـا تتـحمل مـسؤولـية الشـبابـيـة اجلديـدة ا
ـواجـهــات الـقـادمـة ومـا يـنـتج عــنـهـا من شـهـداء وجـرحى  نـسب الـتــصـعـيـد في ا

ا يريـد تغيـير هيـكلية فالشـباب الثـائر اليريـد اسقاط الدولـة  وإ
النـظام وطـريقـة احلكم من مـحاصـصي عرقي نـهاب  الى

وطــني أمــ عــلى مــصـالـح وثــروات الـوطـن والـشــعب 
واالنتخابات القادمة هي احلاكمية لتلك الشروط . 

وفي ضـــوء تـــطـــور االحــــداث وتـــــــصـــاعـــد وتـــيــــــــرة
الصـدامات  ال أحـد يـضمن دخـول اطراف تـريد الـشر
ـشـــــاريع بـالـعــراق  وهي الـتي تـتــربص بـهـذا الـبــلـد 

خطيرة ..

بــعــد ان ادرك اجملــتــمع الــدولي
خــطــورة هــذا الــســبــاق قــرر ان
ــــنع يــــضـع ضــــوابـط دولــــيـــــة 
االنتشار من جهة  واخرى للحد
مع  تعزيز من التجارب النووية
سـارات الـعامـلة الـتقـدم لـكافـة ا
لــنــزع الــسالح الــنــووي. وتــعــد
مـعـاهـدة عـدم انـتـشـار األسـلـحـة
النووية (NPT)  محور اجلهود
الـدوليـة الـراميـة إلى مـنع زيادة
انــــــــتـــــــــشــــــــار األســـــــــلــــــــحــــــــة
وتـعزيـز االسـتخـدامات الـنوويـة
الــــــســـــلــــــمــــــيــــــة لــــــلــــــطــــــاقـــــة
ــضي قــدمــا نــحــو وا الــنــوويــة
حتــقـيق الـهــدف االسـاسي وهـو
نــزع الــسـالح الـنــووي. ودخــلت
مــعــاهــدة عــدم االنــتــشــار حــيــز
النفاذ في تموز/يوليه 1970. 
ــعــاهــدة من اكــثـر وتــعــد هـذه ا
ـعـاهدات الـدولـية انـتـشاراً مع ا
نضـم اليـها ألكثر بلوغ عـدد ا
من 190 طــرفــاً  وهـي الــتــعــهــد
ــلــزِم بــنــزع الــدولـي الــوحــيــد ا
الـــسالح الـــذي قـــطـــعــتـه الــدولُ
احلائـزة لألسلـحة الـنوويـة على
نــفــسـهــا في مــعــاهـدةٍ مــتــعـددة
والــتــزامــاً بــنــصـوص األطــراف
ــــعـــــاهــــدة فــــأن عـــــلى الــــدول ا
االطـراف فـيهـا من غـيـر احلـائزة
ـــادة ألســـلـــحــــة نـــوويــــة وفق ا
ـــعـــاهـــدة عـــدم الـــثـــانـــيــــة من ا
قــبــولــهـا بــأي نــقل ألســلــحـة او
اجـــهــزة تــفــجـــيــريــة نــوويــة أو

تــصـنـيع أسـلــحـة نـوويـة من أي
نـــــــاقـل أو احلـــــــصـــــــول عــــــــلى
في حــ تــلــتــزم الـدول عــلــيــهـا
األطراف احلائزة ألسلحة نووية
عاهدة طبقاً للـمادة االولى من ا
بـأن ال تــنـقل الى أي مـسـتـلم أي
اســــلـــحــــة نــــوويـــة أو أجــــهـــزة
تـــفــجـــيـــريـــة وال تـــقــوم اطـالقــاً
ــســاعــدة أو تـــشــجــيع أي من
الــدول غـيــر احلــائـزة  ألســلــحـة
نــوويـــة بــأي حـــال من األحــوال
عـلى تـصـنيـع أسلـحـة نـووية أو
الـقـيـام عـلى نـحو آخـر بـاقـتـناء.
ــعــاهـدة فــأن الـدول ــوجب ا و
احلـائزة عـلى االسلـحـة النـووية
هـي تـلك الــتي صـنــعت وفـجّـرت
سـالحــــاً نـــوويــــاً أو أي جــــهـــاز
متفجـر نووي آخر قبل 1 كانون
ويــشـمل الــثــاني/يــنــايـر 1967
ذلك خـــــــمـس دول (الـــــــواليــــــات
ـــــــتــــــحـــــــدة االمـــــــريــــــكـــــــيــــــة ا
تـحدة,فرنـسا مـلكـة ا روسيا,ا
). وعــلـى الــرغم من ان والـــصــ
الـوكـالـة الدولـيـة لـلطـاقـة الـذرية
لـيــست طــرفـاً في مــعـاهــدة عـدم
اال انــــهـــا مـــكــــلـــفـــة االنــــتـــشـــار
سـؤوليات الـتحـقق الرئيـسية
وكل ـعـاهـدة الـتي تـضـمـنـتـهـا ا
دولـة طـرف غيـر حـائزة ألسـلـحة
ـادة ــوجب ا نـوويــة مـطــالـبـة 
الــــثـــالــــثـــة مـن مـــعــــاهـــدة عـــدم
االنتشـار بإبرام اتفـاق ضمانات
شــامــلــة مع الـــوكــالــة لــتــمــكــ
الــوكـالــة من الــتــحـقـق من وفـاء
الــدولــة الــطــرف بــالــتــزامــاتــهــا

عاهدة.  وجب ا
لذا تضطلع الـوكالة بدور حتقُّق
مـــحـــدَّد كــــمـــفـــتـــشــــيـــةٍ دولـــيـــة
وهــو الـتــحـقق من لـلــضـمــانـات
الوفاء بااللتـزامات التي تعهدت
بها الدول األطراف غير احلائزة
ـوجب معاهدة ألسلحـة نووية 
عدم االنتشار بُـغية منع حتريف
الـــــــطـــــــاقـــــــة الـــــــنـــــــوويـــــــة من
االســتــخــدامـات الــســلــمــيـة إلى
األسلـحة الـنوويـة أو غيـرها من
األجـــــهـــــزة الـــــتــــــفـــــجـــــيـــــريـــــة
عـاهدات الدولية النووية.ومن ا
همة ذات الصلة بالقضاء على ا
معـاهدة حظر االسلـحة النـووية

دنـيـة فـقـد حرصت ـسـؤولـيـة ا ا
على االتفاقـيات النووية الـدولية
تــعـريف مـفـهــوم الـضـرر ونـصت
علـيه كل من اتفاقـية فيـينا لـسنة
1963. واتفـاقيـة بروكـسل لسـنة
1962 أما اتفاقيـة باريس لسنة
1960 فــلم تــنـص عــلى مــفــهــوم
الــــــضــــــرر الـــــنــــــووي بــــــشــــــكل
ولكـنها اشارت اليه مــن مباشرة
خالل تــــعـــريـــفـــهــــــا لـــلـــحـــــادث
النــووي  وايضـا عندما اشارت
ـنشــأة الى مســـؤولية مـشــغل ا
فـي حــــدود االضـــرار الــــنــــوويـــة
الـــــتـي تــــلـــــحق بـــــاألشـــــخــــاص
واالمــوال مــاعــدا االضــرار الــتي
ـنـشـأة مـصـدر احلادث تـلـحق بـا
واالموال بـاستثنـاء الكائـنة على

موقعها وكذلك وسائل النقل.
كانت اتفـاقية بـروكسل قد عرفت
ادة االولى الـضرر الـنـووي في ا

\ الفقرة السابعة منها على:
هـي اخلــــســـــائـــــر في االرواح او
االصـابـات واخلـسـائـر واالضرار
ـــمــــتـــلـــكـــات الـــتي حتــــدث في ا
الناجتة عن اخلواص االشعاعية
أو عـن اجــــــتـــــــمــــــاع اخلــــــواص
االشـعاعـية الـسامـة واالنفـجارية
وكل ما ينتج عن الوقود النووي
شعة وأي خسائر أو الفضالت ا
أو اضـــــرار اخـــــرى يـــــحـــــددهــــا
الـقـانـون الـوطـني وبـالـقـدر الـذي

يراه مناسباً " 
ويالحظ على هذا التعريف وكما
ورد في تـعـريف اتـفــاقـيـة فـيـيـنـا
بــشــان االضــرار الــنــوويــة لــعـام
ادة االولـى \ الفـقرة 1963 في ا
11 لم يـــشـــمل الـــتـــعـــويض عن

عنوية . االضرار االدبية وا
وايــــضـــا لـم يـــرد ذكــــر االضـــرار
ـنـشـآت الـنـوويـة الـتي تــصـيب ا
الـــنــوويــة ذاتــهـــا او مــا يــرتــبط
باسـتغاللـها مـن اموال ومـنشآت

وقع. اخرى غير موجودة با
ولــكي تــكـون االضــرار الــنــوويـة
خــــاضـــعــــة لـــقــــواعـــد واحــــكـــام
االتـفـاقـيـات والــصـكـوك الـدولـيـة
يجـب ان تكـون ناجتـة عن حادث
نــووي اســتــثـنــائي بــاســتــخـدام
في مـنـشـآت نـوويـة مـواد نـوويـة
او مـنـقـولـة حلـسـابـهـا وكـذلك ان
يــكــون  االشـــعــاع الــنــووي  هــو
ــســبب لألضـرار الــتي تــصـيب ا
متلكات. االشخاص واالموال وا
ويــعـــتــبــر اســـتــحــداث الـــنــظــام
ــتــعــلق بــاحلـوادث الــقــانــوني ا
االســتـثــنــائـيــة اجنــاز في الــفـقه
الــقـانــوني نـظــراً خلــصـوصــيـــة
التــي لم تكن األضــرار النوويــة
مــوجــودة فـي نــطــاق الــقــواعــــد
الـــــعــــامــــــة لـــــلــــمــــســـــــؤولــــيــــة
وبهذا فـقد اعتمد النظام دنيــة ا
االستـثنائي كـقاعدة في اعـتماده
ــــــــــســــــــــــؤولــــــــــيـــــــــة عــــــــــلـــى ا
وكـــــأســـــــاس ـــــوضـــــوعـــــيـــــــة ا
لــلـتـعـويــض وجــبـر الـضـرر عــن
األضـــرار النـوويــة. ونـشـأ عنـها
ــدنــيـــة عــن ـســــؤولــيـة ا بــأن ا
األضـــــــــرار الـــــــنـــــــوويـــــــــة هــي
ال تــتـقـيـــد مـســــؤولـيـة مـطــلـقـــة
فهــي مـســؤولية بفكـــرة اخلطــأ
لــكــونـــهــــا تـــنــشــــأ دون خــطـــــأ
ــــــجـــــــرد حتــــــقــق الــــــضـــــــرر
وإثــــبـــــــات عـــــاقــــــة الـــــنـــــــووي
الســـببيـة بيـنــه وبيــن احلــادث
الـــنـــــووي.وعـــلى هـــذا االســاس
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بغداد

جتــارب األســلــحــة الـنــوويــة في
اجلــو وفـي الــفـــضـــاء اخلــارجي
ـعروفة كذلك ا اء وحتت سطح ا
ــــعـــــاهــــدة احلــــظـــــر اجلــــزئي
وكذلك معاهدة للتجارب النووية
احلــــظـــر الـــشــــامل لـــلــــتـــجـــارب
الـــتي وقــعـت في عــام الـــنــوويـــة
1996 وإن  لم تدخل حيـز النفاذ
الى يــومــنــا هــذا. واهم مــا جــاء
ـادة فــيــهــا مــا نــصـت عــلــيــهــا ا

االولى: 
- تــتـعــهــد كل دولـة طــرف بــعـدم
إجـراء أي تـفـجـيـر من تـفـجـيرات
جتـارب األسلـحـة النـووية أو أي
وبـحــظـر تــفـجــيـر نــووي    آخــر
ومـنع أي تـفـجـيـر نـووي من هذا
الـــقــبــيـل في أي مــكـــان يــخــضع

لواليتها أو سيطرتها.
عالوة - تــتــعـهــد كل دولــة طـرف
باالمـتـناع عن الـتـسبب عـلى ذلك
فـي إجـــــراء أي تــــــفـــــجــــــيـــــر من
تــفــجــيــرات جتــارب   األســلــحــة
الــنــوويـة أو أي تــفــجــيــر نـووي
أو الـــتــــشـــجـــيـع عـــلـــيه أو آخـــر
شاركة فيه بأي طريقة كانت". ا
وهـنــاك الـعــديـد من االتــفـاقــيـات
والـصكـوك الـثنـائيـة واجلـماعـية
الـــتي تـــهــدف لـــلــحـــد من بــعض
فــئـــات األســـلـــحــة الـــنـــوويــة أو
ومنع انتشار هذه القضاء عليها
األســلــحــة ووســائل إيــصــالــهــا.
واهـــــمــــهــــا الـــــتي ابـــــرمت بــــ
ــتــحــدة األمــريــكــيــة الـــواليــات ا

فـــــضال عن واالحتـــــاد الــــروسـي
مـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــادرات أخــــــــــــــــــرى
واد ومجـموعة موردي ا متعددة
ونـــــظــــام مــــراقــــبــــة الــــنــــوويــــة
ومـدونـة تـكــنـولــوجـيــا الـقـذائـف
ــنع الهـــاي لــقـــواعــد الـــســلـــوك 
انــتــشــار الــقــذائف الــتــســيــاريـة

وكذلك اتفاق واسنار.
ـتـحدة من جـانـبـها اكـدت اال ا
مــنــذ تــأســيـســهــا ســعــيــهــا الى
القضاء على هذه االسلحة. وكان
أول قــرار اتـخــذته في اجلـمــعـيـة
العـامـة في عام 1964 تـشكـيـلـها
ـــشـــاكل ذات ـــعـــاجلـــة ا جلـــنــة 
الصلة باكتـشافات الطاقة الذرية
وغــيــرهــا. وكُــلـفت هــذه لــلــجــنـة
بـتقـد اقتـراحـات تتـعلق بـطرق
واَلـــيــات  الــتـــحــكم فـي الــطــاقــة
الـذرية ومـسارات اسـتخـداماتـها
فقط لـألغراض الـسلمـية .وكـلفت
الـلجـنة ايـضا بـتقـد اقتـراحات
تـتـعـلق بـالـقـضـاء عـلى االسـلـحة
الـنـوويـة وجمـيع االسـلـحـة التي
من شــأنـــهــا أن تـــمـــثل تــدمـــيــراً
شامالً من الترسانات الوطنية" .
ولألضرار اخلطـرة التي يخـلفها
االســــتـــــخــــدام غــــيــــر الــــكــــارثي
لـألســلـــحـــة الــنـــوويــة مـن حــيث
كان الـدمار الـشامل الـذي تـخلـفه
عــلى اجملــتـمع الــدولي ان يــعـمل
عــــلـى اصــــدار الــــتــــشــــريــــعــــات
واالتـفـاقـيـات الـدولـيـة الـتي حتد
من هذه االستخـدامات بأن تضع
ــعـــايـــيـــر الــتـي تــنـــظم حتـــمل ا
ــســؤولــيــات والــتــبــعــات عــلى ا
اجلـهـات الـدولـيـة وغـيـر الـدولـية
في تصـرفاتهـا التي تـكون خارج
ـتمـثلة سـيطـرة االرادة الدولـية ا
ــعـاهــدات بــشـأن بــالـصــكــوك وا
ـدنـيـة عن االضـرار ـسـؤولـيـة ا ا
الـتي من خاللـهـا تـؤمن الـنـوويـة
احلـــــــمــــــايـــــــة والــــــتــــــعـــــــويض
لــــلـــمــــتــــضــــررين مـن احلـــوادث
ـكن تـعريف الـنـوويـة .واخـيـراً 

السالح النووي على انه:
هـو سالح تدمـير فـتاك يـستـخدم
يعـتمد عمـليـات التـفاعل النـووي
في قـوته الـتدمـيـرية عـلى عـملـية
االنــشـطــار الـنــووي أو االنـدمـاج
الـنووي; ونـتيـجـة لهـذه العـملـية
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براميل حتتوي فضالت نووية

فاعالت النووية االيرانية احد ا
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بغداد
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سـؤول حـكومي مـنـذ عام 2003. إذ شـهـدت األوساط هذه لـيـست أول استـقـالـة 
التنـفيذية والتشريعية استقاالت عـديدة ال يسع اجملال لذكرها هنا لكن نشير إلى
أن وزراء ونــواب ومـحــافــظــ وأعــضــاء مـجــالس مــحــافــظــات ســبق وان قــدمـوا

استقاالتهم في ظروف سابقة.  
ة (يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان هدي رسالته باآلية الكـر 1- استـهل عبد ا
شاء الله مـن الصابريـن) . وتتضـمن دالالت منهـا أنه ما فعـله هو طاعـة للمـرجعية
وتسلـيما تاماً الرادتها  كما فعل النبي اسـماعيل مع أبيه ابراهيم عليهما السالم
عنـدما قدمه للـمذبح في قوله تعـالى (فلمـا بلغ معه السـعي  قال: يا بني إني أرى
فـانظر مـاذا ترى? قال يـا أبت افعل مـا تؤمر سـتجدني إن نـام  إني أذبحك في ا
ثابة شـاء الله من الصابرين) (الصافات - 102) وفيـها داللة على أن استقالته 
ستقبله ونهاية مفجعة لعمله السياسي الذي استمر قرابة 60 عاماً.  عملية ذبح 
هدي من خطـبة اجلمعة هذا الـنص الذي يقول (بالـنظر للظروف 2- اقتبس عـبد ا
ـعنية ر بها الـبلد وما بـدا من عجز واضح في تـعامل اجلهات ا العصـيبة الـتي 
ا يـحفظ احلـقوق ويحـقن الدماء فـان مجلس مع مسـتجدات الـشهرين االخـيرين 
النواب الـذي انبـثقت مـنه احلكومـة الراهـنة مـدعو الى ان يعـيد الـنظـر في خياراته
ـا تـملـيه مـصـلـحة الـعـراق واحملـافظـة عـلى دمـاء ابـنائه بـهذا الـشـأن ويـتصـرف 
قتبس وتفـادي انزالقه الى دوامة العـنف والفوضى واخلراب). إذ تضـمن النص ا
قـصود بـها  وعـليه أن يـبادر إلى هـدي بأنه هـو ا مـجمـوعة رسـائل فهـمهـا عبـد ا

ذكور:  فعل واضح استجابة لدعوة االستقالة. تضمن النص ا
ـهدي نفسه  خاصة مع رجعية بأنه (عـجز واضح) هو عبد ا أ- أن من وصفـته ا

عنية).  إشارتها إليه بصفة (اجلهات ا
ب - انذار بـأنه إذا تباطاً في االسـتقالة فـسيتحـمل العراق مزيـداً من سفك الدماء

وتضييع احلقوق  وانزالق إلى دوامة العنف والفوضى واخلراب. 
ـبادرة  وأن أمـر رئيس رجـعيـة جمللس الـنواب لالمـساك بـزمام ا ت -إن توجـيه ا
ا احلـكـومة قـد انـتـهى وعـلى اجملـلس (أن يـعـيـد النـظـر في خـيـاراته ويـتـصـرف 
هدي تملـيه مصلحة العـراق ) أي عليه مناقشـة اخليار اآلخر وهو استـقالة عبد ا
ــثـلي الــشــعب الــعــراقي في الــتــصـويـت عـلى وأن يــشـارك الــنــواب من جــمــيع 

االستقالة. 
ث - أن تسيـر االستقالة وما يعقبها من إجـراءات مثل تكليف رئيس حكومة جديد
شاركة كل الـكتل السيـاسية  وال تكون مـحصورة بشخص أو وفق الدسـتور و
جهة مـثالً السيد مقتدى الـصدر زعيم كتلة سائرون والـسيد هادي العامري زعيم
فتوحة في 29 تشرين األول هدي في رسالـته ا حتالف الـفتح  كما اعـتقد عبـد ا

.2019
هـدي في الفـقرة الـثـانيـة من استـقالـته بـقوله (واسـتجـابة 3- أشـار السـيد عـبـد ا
لــهـذه الـدعـوة وتــسـهـيالً وتــسـريـعـاً الجنــازهـا بـاسـرع وقت ســارفع الى مـجـلس
ـوقـر الـكــتـاب الـرسـمي بـطـلب االسـتـقـالـة من رئـاسـة احلـكـومـة احلـالـيـة الـنـواب ا
لـيتـسـنى لـلـمجـلس اعـادة الـنـظـر في خيـاراته). وهـو مـا يـؤكـد ما ذكـرنـاه آنـفاً أن

قصودة هي االستقالة وإيجاد البديل مناسب.   اخليارات ا
ــهـدي عــبـارة (اســتـجــابـة ــرة األولى الــتي يـقــول فـيــهـا عــبـد ا 4- لـيــست هـذه ا
لـلـمــرجـعـيـة) بـل سـبـقـهــا في بـيـان أصـدره في 8 تـشـرين األول 2011 جـاء فـيه
ـصادف 2019/11/8 الى خـطـاب (اسـتـمـعت جـمـاهـيـر شـعـبـنـا يـوم اجلـمـعـة ا
ـرجعـيـة الـدينـيـة العـلـيـا في الـنجف االشـرف. وقـد جـاء اخلطـاب تـأكـيداً خلـطـبة ا
تظـاهرين السـلمـي بالـتعبـير عن رايهم اضيـة في التـشديد عـلى حق ا اجلمعـة ا
بكل حريـة واطمـئنان وفي عـزل العـناصر اخملـربة واجلهـات الداخـلية واخلـارجية

التي تريد حرف مسيرة التظاهرات). 
ـهدي في خطـاب استـقالـته أنه سبق له أن طـرح خيـار االستـقالة 5- أشار عـبد ا
ـفاوضـات مع الكـتل السـياسـية بـقوله (عـلمـاً ان الداني سواء في االعالم أم في ا
ذكـرات الرسمية والقـاصي يعلم بانني سـبق وان طرحت هذا اخليـار علناً وفي ا
فتوحة قبل شهر ا يـحقق مصلحة الشعب والبالد). وهي إشارة إلى رسالته ا و
من اعالن استـقالـته رسميـاً التي وجـههـا للسـيد مـقتـدى الصدر في 29 تـشرين

األول 2019.
ـهدي  في نهاية شوطه السياسي أن يوجه 6- كنـا نتمنى أن يوجه السيد عبد ا
ا حـدث في عـهـده من أزمـات وأخطـاء وتـعـييـنـات غـير اعـتـذاراً للـشـعب الـعراقـي 
تـظـاهـرين الذين عـانـوا الـعنف مـناسـبـة. ويـعتـذر لـعـائالت الشـهـداء واجلـرحى وا
ـاضــيـ  ويــخــتم بـهــا تــاريـخه ــفــرط لـلــقـوة خـالل الـشــهـريـن ا واالســتــخـدام ا

السياسي. 
وظـف من مـدنيـ وعسـكريـ بكـتاب 7- وأن يشـمل جمـيع ا
ا عانوه وظفي مـكتب رئيس الوزراء  الشـكر الذي وجهه 
من صـعــوبـة الـعـمل وانــقـطـاعـهم عن الــدوام وتـعـرضـهم
ــدارس واجلــامــعــات لــصــعـــوبــات وتــهــديــدات وغـــلق ا

والدوائر احلكومية . 
ـســؤولــيـة وتــوفــيـر 8- وأن يــوجه بــتــحـمل احلــكــومــة ا
الـية لـتأهيـل األبنيـة احلكـومية واألهـلية التخـصيـصات ا

التي تعرضت للحرق والتخريب .


