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ملاذا مل يطالب العراق ابلتعويضات عن تدمري املفاعل النووي عام 1981

لماذا لم يطالب العراق بالتعويضات عن تدمير المفاعل
النووي عام 1981
د .زهير جمعة المالكي *

كشفت األزمة احلالية اليت مير هبا العراق عن وجود الكثري من جوانب القانون الدويل اليت
بقيت خمفية سواء بقصد أو من غري قصد عن املواطن العراقي؛ مما ولّد لدى املتلقي العراقي على
املستوايت كافة ضبابية يف الرؤاي واإلدراك حلقيقة ما جيري ويدور يف احملافل الدولية ،وكيفية االستفادة
من القانون الدويل للدفاع عن حقوق العراق ومحاية سيادته .ومن هذا اخلفااي قضية بقيت أخطر
ملفاهتا طي الكتمان ملدة  38عاماً منذ عام  1981وهو موضوع الغارة اإلسرائيلية اليت أدت إىل
تدمري املفاعل النووي العراقي متوز .فمن املعروف أن جملس االمن الدويل أصدر القرار ذا الرقم 487
لسنة  1981دان مبوجبه الغارة ،وفرض عقوابت على إسرائيل ،ولكن الغريب أن العراق ومنذ
ذلك التأريخ مل يتحرك لتنفيذ ذلك القرار ،وإن جملس األمن الدويل مل يتخذ إجراءات قاسية ضد
إسرائيل كما فعل ضد العراق بعد غزو الكويت عام 1990؛ مما يضع عالمة استفهام كبرية بشأن
املوضوع ،وتشمل تلك العالمة حقيقة القرار  487ومداه؛ لذلك فقد حان الوقت ليطلع الشعب
على هذا املوضوع ملعرفة من الذي حياول التغطية على تلك اجلرمية.
الساعة السادسة والربع من عصر يوم األحد املوافق السابع من شهر حزيران لعام 1981
وبعد وقت قليل من انتهاء مبارة بكرة القدم بني أفراد محاية موقع التويثة النووي يف العراق ،انقطع
البث اإلذاعي يف عموم بغداد لربع ساعة لتظهر أعمدة الدخان فوق منطقة سلمان ابك ،وأعلن
الناطق العسكري العراقي عن تعرض العاصمة العراقية بغداد لغارة جوية دون حتديد املوقع أو اجلهة
املعتدية؛ لتعلن إسرائيل بعدها قيامها بقصف مفاعل متوز العراقي ،مربرة ذلك أبن العراق ما يزال
يف حالة حرب معلنة مع إسرائيل ،وإن املفاعل النووي العراقي كان معداً إلنتاج أسلحة نووية من
املمكن أن هتدد أمن إسرائيل.
وملعرفة أبعاد املوضوع تبدأ القصة منذ بداية املشروع العراقي الستخدام الطاقة النووية عام 1956
حينما افتتح امللك فيصل الثاين معهد تدريب حلف بغداد على االستخدامات السلمية للطاقة الذرية
حبضور رئيس مؤسسة هارول ألحباث الطاقة الذرية الربيطانية ،العامل الفيزايئي جون دوغالس كوكروفت
احلائز جائزة نوبل يف الفيزايء لعام  ،1951ووزير اإلعمار العراقي آنذاك الدكتور ضياء جعفر.
* أستاذ القانون العام يف كلية احلقوق -اململكة األردنية.
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بعد عام  1959ووصول العسكر إىل السلطة يف العراق أظهر العراق اهتماماً ابمتالك
السالح النووي إذ مت توقيع اتفاق أويل مع االحتاد السوفييت ،وذلك من أجل التعاون النووي .ويف
متوز  1960مت التوقيع على بروتوكول هنائي لبناء مفاعل نووي جترييب صغري لألغراض السلمية
بطاقة  2ميغاواط يف منطقة التويثة .ويف عام  1968أكمل خرباء من االحتاد السوفييت عملهم
يف تشييد مفاعل لألحباث النووية السلمية ومت تسليم العراق مادة اليورانيوم  235املخصب بنسبة
عالية ،وأتهيل خرباء عراقيني وتدريبهم وتعليمهم إلدارته .يف عام  1969وقّع العراق اتفاقية منع
انتشار األسلحة النووية ،وهي معاهدة دولية ،بدأ التوقيع عليها يف األول من متوز عام .1968
يف عام  1974توجه وفد عراقي كبري إىل فرنسا يرأسه يف حينها انئب رئيس جملس قيادة
الثورة صدام حسني ،وضم الوفد يف عضويته ثالثة أشخاص ميثلون جلنة الطاقة الذرية العراقية
وهم الدكتور مهام عبد اخلالق وهو عسكري برتبة رائد يف الصنف الكيميائي حاصل على شهادة
املاجستري يف فيزايء املفاعالت من كلية وست فيلد يف جامعة لندن وكان يشغل منصب ضابط
االرتباط بني مكتب صدام حسني وسكراترية جلنة الطاقة الذرية ،والدكتور خالد إبراهيم سعيد،
واملهندس أمحد بشري النائب رئيس املؤسسة العامة للكهرابء ،وطلبت هذه اجملموعة من جلنة الطاقة
املربد ابلغاز واملهدأ ابلغرافيت؛
الذرية الفرنسية تزويد العراق مبفاعل نووي للقدرة الكهرابئية من النوع ّ
غري أن اجلانب الفرنسي اعتذر عن ذلك حبجة أن فرنسا قد ختلت عن إنتاج هذا الصنف من
املفاعالت واستعاضت عنه مبفاعالت من صنف مفاعل مربد ابملاء اخلفيف املضغوط؛ واتفق
اجلانبان على قيام فرنسا بتزويد العراق مبفاعالت نووية لألحباث وأخرى إلنتاج القدرة الكهرابئية.
عام  1976زار وفد من العلماء النوويني العراقيني برائسة الدكتور عبد الرزاق اهلامشي
وعضوية كل من الدكتور جعفر ضياء جعفر -ابن الوزير الدكتور ضياء جعفر -املتخصص ابلفيزايء
النووية وامللقب «أبو القنبلة النووية العراقية» ،والدكتور حسني الشهرستاين املتخصص ابلكيمياء
النووية ،والدكتور مهام عبد اخلالق فرنسا الستقدام مفاعلني نوويني أطلق عليهما امسا «متوز»1
بقدرة  40ميغا واط ،و»متوز »2بقدرة  1/2ميغا واط ضمن ما أُطلق عليه اسم «مشروع 17
متوز» الذي اشتمل أيضاً على خمترب ،وورشة حتضري املواد ،وخمترب ملعاجلة النفاايت املشعة ذات
صنعت املعدات اخلاصة للمنشأة النووية يف فرنسا،
النشاط االشعاعي املنخفض ،وحبسب االتفاق ُ
ومن مث شحنت إىل التويثة حيث موقع املفاعل ،وأُرسل فريق من العلماء واملهندسني لتدريبهم يف
مركز «ساكالي» الفرنسي على تشغيل املفاعلني ،وعُني املهندس العراقي مهدي غايل العبيدي
رئيساً لفريق معين بعملية «الطرد املركزي» كخيار يف برامج ختصيب اليورانيوم لألغراض العسكرية.
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غي الفرنسيون نوع الوقود النووي الذي سيتم استعماله
بعد اندالع احلرب العراقية االيرانية ّ
يف املفاعلني ،فبدالً من وقود نووي ذي قدرة عالية حبدود  % 80استخدموا نوعاً منه يسمى
«الكراميل» وهو ذو قدرة ال تتجاوز  ،% 18وقد صمم الفرنسيون هذا النوع من الوقود حىت ال
يكون مبقدور العراق استخدام الوقود األصلي إلنتاج سالح نووي.
وفضالً عن العلماء العراقيني الذين سبق ذكرهم فقد ضم الفريق العراقي الذي عمل على
املشروع عدد من العلماء يف خمتلف االختصاصات من ضمنهم الدكتور سلمان رشيد سلمان
الالمي املتخصص يف القيزايء النووية الذي مات يف جنيف يف ظروف غامضة قبل ضرب املفاعل
أبشهر قليلة ،والدكتور زايد حنا احلداد مهندس مفاعالت املاء الثقيل ،والدكتور سعيد عبد الفتاح
الدليمي املتخصص يف الليزر وتطبيقاته العسكرية ،والدكتور نعمان النعيمي املتخصص ابلكيمياء
الالعضوية ،والدكتور عبد الرمحن العمري ،والدكتور حممد عمر الرضواين ،والدكتور طالب قصب
جنديل الذي قتل يف ليبيا يف ظروف غامضة أيضاً ،وعدد اخر من خرية اخلربات العراقية وبعض
العلماء العرب وبضمنهم الدكتور حيىي املشد من مصر.
يف يوم  7حزيران  1981وقبل يوم واحد من افتتاح املفاعل رمسياً من قبل الفرنسيني؛
أقلعت مثان طائرات من نوع إف  16من من مطار طااب يف سيناء لتحلق فوق ميناء إيالت على
البحر األمحر ،وقبل دخوهلا االراضي السعودية حلقت على ارتفاع  150مرتاً فقط ،وكان الطيارون
يتحدثون العربية فقط فيما بينهم وحال دخوهلم االراضي العراقية اخنفظوا اىل ارتفاع  30مرتا فقط
اىل حني وصوهلم إىل اهلدف ،ومل تعلن السلطات السعودية عن رصد الطائرات اإلسرائيلية ،وقد
استغرقت رحلة الطائرات ساعة وثالثني دقيقة إىل بغداد ،وحني صارت الطائرات فوق موقع املفاعل
العراقي الرئيس «متوز »1أطلقت صوارخيها اليت بلغ عددها  16صاروخاً يزن الواحد منها 900
كلغ إال أن تسعة فقط انفجرت وسبعة مل تنفجر ،منها واحد سقط على خمزن اليورانيوم ومل يكن
اليورانيوم داخل املفاعل بل خارجه؛ مما أدى إىل اهنيار املفاعل ابلكامل .أما مفاعل «متوز »2فلم
يتعرض للقصف كونه منشأة صغرية تستخدم مفاعالً جتريبيا للمفاعل الكبري .لقد أدت الغارة إىل
قتل  10جنود عراقيني وخبري فرنسي .وكان قد سبق تلك العملية قيام جمموعة كوماندوس اسرائيلية
مبهامجة موقع الرادار العراقي يف منطقة  H3يف الصحراء الغربية وتدمريه وهي عملية مل يعلن عنها
العراق يف حينه؛ ألن املعلومات مل تكن مؤكدة أبن من قام هبا هم اإلسرائيليون أو اإليرانيون.
واستغرقت رحلة العودة للطائرات مثان ساعات وعشر دقائق إىل مطار طااب اثنية ،منها  50دقيقة
فوق األراضي العراقية ولكن مل يقم العراق أبي جهد للتصدي للطائرات املغرية طيلة مدة حتليقها
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فوق الصحراء الغربية والسيما أن هذه الطائرات كانت حتمل من الوقود ابلكاد ما يكفيها؛ أي:
إهنا كانت عاجزة عن االشتباك الطويل املدى ،وكان تسليحها قليالً جداً حيث مت احلرص على
خفض وزهنا إىل احلد األدىن.
مل تتأكد القيادة العسكرية العراقية آنذك أن الطائرات املهامجة كانت إسرائيلية إال بعد أن
أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية على الرغم من أن األردن قد أرسل برقية مستعجلة إىل العراق
بعد عشر دقائق من اهلجوم أبن رادارات اجليش األردين رصدت طائرات إسرائيلية فوق األراضي
األردنية قادمة من بغداد.
بتأريخ  8حزيران  1981أرسل وزير خارجية العراق يف حينه سعدون محادي برقية إىل جملس
األمن الدويل رقم ( )S/14509لالحتجاج على اهلجوم ،طالباً عقد اجتماع طارئ للمجلس
صرح الرئيس الفرنسي
ملناقشة اهلجوم .كان أول رد فعل خارجي على اهلجوم صادر من فرنسا ،إذ ّ
أبن على فرنسا أن تكون أكثر حذراً يف املستقبل عندما تبيع التكنولوجيا النووية خوفاً من إنتاج
أسلحة ذرية يف تربير ألسباب اهلجوم اإلسرائيلي.
يف  12حزيران  1981أبرق مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل جملس األمن الدويل
الربقية املرقمة ) )S/14532انقالً نص قرار أصدره جملس إدارة الوكالة قرار بشأن «ضرب إسرائيل
ملركز األحباث النووي العراقي ونتائجه للوكالة» الذي شجب بشدة تلك الغارة.
بتأريخ  19حزيران من سنة  1981ويف جلسته املرقمة « »2288استضاف جملس األمن
الدويل رئيس جملس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لالستماع لتقرير الوكالة عن املوضوع ،وبناءً
على تلك الواثئق أصدر جملس األمن القرار املرقم  487لسنة  1981أشار فيه إىل أن اجمللس «وإذ
يدرك بوضوح أن العراق طرف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية اليت دخلت حيز التنفيذ سنة
 ،1970وأن العراق قبل مبوجبها ضماانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق جبميع أنشطته
النووية ،وأن الوكالة قد صرحت أن ضماانهتا قد طبقت بشكل مقبول حىت هذه الساعة ،وإذ
يالحظ فوق ذلك أن إسرائيل مل تتقيد مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،وإذ يساورها ابلغ القلق
للخطر الذي يتعرض له السلم واألمن الدوليان بسبب الغارة املتعمدة على املفاعل النووي العراقي
يف  7حزيران  /يونيو ،إذ إن ذلك يهدد يف كل حلظة ابنفجار يف املنطقة له نتائجه الوخيمة على
املصاحل احليوية جلميع الدول،وإذ أيخذ يف اعتباره الفقرة  4من املادة  2من ميثاق األمم املتحدة:
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«متتنع الدول األعضاء يف املنظمة ،يف عالقتها الدولية ،عن اللجوء إىل التهديد ابلقوة أو استعماهلا
سواء ضد سالمة أراضي مجيع الدول أو استقالهلا السياسي ،أو أبي شكل آخر ال يتالءم وأهداف
األمم املتحدة»».
إن أوىل نقطة جيب مالحظتها يف على ذلك القرار أنه صدر ابللغات اإلجنليزية ،والفرنسية،
واإلسبانية ،والروسية ،والصينية ومل يصدر ابللغة العربية على الرغم من أن اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف دورهتا الثامنة والعشرين املعقودة يف عام  1973اختذت قراراً أبن تكون اللغة العربية
لغة رمسية سادسة يف اجلمعية العامة واهليئات الفرعية التابعة هلا حبيث يكون هلا نفس وضع اللغات
الرمسية اخلمس األخرى ،وطلبت من جملس األمن إدخال اللغة العربية لغة رمسية ولغة عمل ،وإىل
اجمللس االقتصادي واالجتماعي إدخال اللغة العربية لغة رمسية يف أجل ال يتعدى  1كانون الثاين
1983؛ وتنفيذاً هلذا القرار أصبحت اللغة العربية لغة رمسية يف جملس األمن واجمللس االقتصادي
واالجتماعي يف التأريخ املذكور؛ هلذا فإن القرار مل يصدر ابللغة العربية ألنه صدر عام 1981؛ أي
قبل اعتماد اللغة العربية من قبل جملس األمن الدويل.
نتيجة لعدم صدور نسخة معتمدة من القرار املذكور ابللغة العربية فقد استخدمت احلكومة
العراقية نسخة مرتمجة للعربية وطرحتها على وسائل اإلعالم ،وع ّدهتا نصراً دبلوماسياً ،فمن هذا
املنطلق سنقوم مبقارنة النص اإلجنليزي للقرار مع النص العريب الذي مت نشره من قبل احلكومة العراقية
يف حينها ملعرفة حقيقة القرار .
بعد الديباجة اخلاصة ابلقرار جاءت املقررات وهي كما أييت:
1 .1يشجب بشدة الغارة العسكرية اإلسرائيلية اليت تشكل خرقاً فاضحاً مليثاق األمم املتحدة
وملبادئ السلوك الدويل.
«2 .2يطلب من إسرائيل االمتناع يف املستقبل عن القيام أبعمال من هذا النوع أو التهديد هبا».
يف حني أن النص اإلجنليزي املعتمد استخدم تعبري « »calls uponوالرتمجة الصحيحة هلذا
التعبري هو «يدعو» وليس «يطلب» والفرق بني التعبريين كبري من الناحية القانونية فالطلب
الصادر عن جملس األمن يصبح ملزما يف حني أن الدعوة ليست ملزمة؛ فااللتزام ابلدعوة يكون
تطوعياً.
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«3 .3يعترب فوق ذلك أن الغارة املذكورة تشكل هتديداً خطرياً لكامل نظام ضماانت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية اليت إليها ترتكز معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية» .هنا جيب أن نالحظ
أن القرار مل يع ّد الغارة هتديداً لألمن والسلم الدوليني ،والفرق هنا كبري جداً فلو ع ّدها هتديداً
لألمن والسلم الدوليني لكان اجمللس ملزماً بفرض عقوابت استناداً للفصل السابع من ميثاق
األمم املتحدة ،وسنشرح ذلك الحقاً.
«4 .4يعرتف من دون حتفظ ابحلقوق املشروعة وغري القابلة للتصرف للعراق ولبقية الدول ،والسيما
الدول النامية منها ،يف العمل لوضع برامج تقنية ونووية لتطوير اقتصاد وصناعة تلك الدول
للغاايت السلمية حبسب حاجتها احلالية واملستقبلية ،مبا فيه تلك الغاايت املعرتف هبا دولياً يف
نطاق عدم انتشار األسلحة النووية».
«5 .5يطلب من إسرائيل أن تضع فوراً منشآهتا النووية حتت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وهنا كان التعبري القانوين املستخدم ابللغة اإلجنليزية هو ( calls uponالرتمجة الصحيحة
يدعو).
“6 .6يعترب أن للعراق احلق يف التعويضات املالئمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعرتفت
إسرائيل مبسؤوليتها عنه» .هنا جيب مالحظة أن النص األصلي استخدم تعبري «”Redress
واملعىن الصحيح هلذه الكلمة هو “إصالح” ،وليس تعويض وسنشرح ذلك الحقاً.
7 .7يطلب إىل األمني العام إعالم جملس األمن ،ابنتظام ،بسري تنفيذ هذا القرار.
كانت تلك الرتمجة العربية غري املعتمدة للقرار اليت استخدمتها احلكومة العراقية يف حينه
إعالمياً وأكادميياً .ومن طريق مقارنة النص مع النص األصلي ابللغات املعتمدة يف حينه مبجلس
األمن الدويل ،وهي :اإلجنليزية ،والفرنسية ،والروسية ،والصينية ،واإلسبانية جند أن القرار يف االصل
عما انتشر إعالمياً ،ولألسف انتشر حىت يف العديد من رسائل الدكتوراه وأطروحات
خيتلف متاماً ّ
املاجستري اليت تناولت هذا املوضوع يف مجيع اجلامعات العربية كدليل على ازدواجية املعايري املعتمدة
يف أروقة األمم املتحدة يف التعامل مع القضااي العربية ،والسيما اليت تكون إسرائيل طرفاً فيها؛ إذن
نعود إىل النص األصلي لبيان حقيقته وكيف مت خداع املتلقي العراقي والعريب.
أوالً :إن القرار جاء خالياً من أي مطالبة إلسرائيل بتنفيذ أي من فقراته ،بل كانت دعوة،
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والدعوة من الناحية القانونية تكون االستجابة هلا تطوعية من الطرف املدعو وهو يف هذه احلالة
«إسرائيل» ،فمجلس األمن «دعا» إسرائيل إىل االمتناع يف املستقبل عن القيام أبعمال من هذا
النوع أو التهديد هبا ،و»دعاها» إىل أن تضع فوراً منشآهتا النووية حتت إشراف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،ومل يطلب منها ذلك ابعتبار أن جملس األمن ال ميكنه أن يتدخل يف الشؤون الداخلية
للدول األعضاء استناداً إاىل نص املادة القانية من ميثاق األمم املتحدة.
اثنياً :إن جملس األمن الدويل مل يع ّد تلك الغارة هتديداً لألمن والسلم الدوليني بل ع ّدها
هتديداً خطرياً لكامل نظام ضماانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت إليها ترتكز معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية اليت اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة ( 2373الدورة  )22املؤرخ يف  12حزيران  1968وجرى توقيعها يف لندن
وموسكو وواشنطن يف  1متوز 1968؛ وبذلك مل يتم اللجوء إىل الفصل السابع من ميثاق األمم
املتحدة الذي يتعلق فقط يف مسائل األمن والسلم الدوليني كما ورد يف املادة  39من ميثاق األمم
املتحدة (يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمالً من
أعمال العدوان ،ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقاً ألحكام املادتني
 41و 42حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه) .وحيث إن مفهوم السلم الدويل ال
يوجد له تعريف رمسي ومن خالل احملاوالت اليت بذهلا فقهاء القانون الدويل لوضع تعريف عام شامل
ملفهوم السلم الدويل ميكن القول إنه عبارة عن «حالة من االستقرار تغيب فيها كافة أشكال العنف
املادية ،واملعنوية بني الدول ،كوحدات فاعلة يف اجملتمع الدويل» .أما األمن الدويل فيمكن تعريفه
أبنه «اإلدراك الواعي ألنواع التهديدات وانتفائها عن وحدات النظام الدويل ومؤسساته ،من خالل
جمموع اإلجراءات الوقائية ،والعقابية اليت تؤدي إىل حتقيقه ،على صعيد الواقع العملي» .يف عام
 2004صدر تقرير فريق األمني العام رفيع املستوى قامت إبعداده ثلة من اخلرباء والشخصيات
البارزة من خمتلف مناطق العامل ،وقد قدم ألول مرة يف أتريخ املنظمة الدولية تعريفا لتهديد األمن
الدويل ،حيث يع ّد أن «كل حادثة أو عملية تؤدي إىل وقوع خسائر يف األرواح على نطاق واسع
أو احلد من فرص احلياة وتلحق الضرر ابلدول بوصفها الوحدات األساسية للنظام الدويل» هي
هتديد لألمن الدويل؛ وبذلك أصبح حجم اخلسائر املادية والبشرية معيار لتكييف عمل ما أو واقع
ما على أنه هتديد للسلم واألمن الدوليني  .وذكر التقرير ست جمموعات من التهديدات اليت يعىن
العامل هبا ،وهي:
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 -1التهديدات االقتصادية واالجتماعية مبا يف ذلك الفقر واألمراض املعدية وتدهور البيئة.
 -2الصراع بني الدول.
 -3احلروب األهلية.
 -4األسلحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
 -5اإلرهاب.
 -6اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .
هذا التوجه من جملس األمن كان خيتلف عن تصرفه يف القرار الذي صدر برقم 660
( )1990الذي اختذه جملس األمن الدويل يف جلسته  2932املنعقدة يف  2آب  1990الذي
نص على إن جملس األمن إذ يثري جزعه غزو القوات العسكرية العراقية للكويت يف  2آب .1990
ّ
وإذ يقرر أنه يوجد خرق للسلم واألمن الدوليني فيما يتعلق ابلغزو العراقي للكويت ،وإذ يتصرف
مبوجب املادتني ( ،39و )40من ميثاق األمم املتحدة .فهنا كان نص صراحة على أن غزو العراق
للكويت هو خرق للسلم واألمن الدوليني ومل حيصل ذلك يف القرار  487لسنة  .1981وجيب
االعرتاف هنا أن السبب الرئيس يف هذا التعامل هو ضعف موقف الدبلوماسية العراقية عام 1981
مقابل قوة حترك الدبلوماسية الكويتية عام  1991بغض النظر عن كل ما ميكن أن يقال من احنياز
الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن الدويل لصاحل اسرائيل وهو حبد ذاته تعبري عن قوة استخدام
الدبلوماسية كسالح يف احملافل الدولية فقد جنحت إسرائيل دبلوماسياً عام  1981يف جتنب ما
فشل يف حتقيقه العراق دبلوماسياً عام .1991
اثلثاً :أنيت إىل النقطة الثالثة واملهمة يف هذا البحث وهي موضوع التعويضات النص الذي
مت نشره ابللغة العربية «يع ّد أن للعراق احلق يف التعويضات املالئمة عن الدمار الذي كان ضحيته
الذي اعرتفت إسرائيل مبسؤوليتها عنه» وللتوضيح ادانه النص ابللغة اإلجنليزية.

والرتمجة احلرفية للنص هي «يعترب أن العراق يستحق إصالحاً مناسباً لألضرار اليت تعرض
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هلا وهي املسؤولية اليت مت االعرتاف هبا من قبل إسرائيل»؛ ومن هنا يتبني الفرق الكبري بني النص
الذي مت طرحه ابللغة العربية والنص األصلي املعتمد ابللغات اخلمس املعتمدة يف حينه .وهذا هو
السبب الوحيد املمكن لعدم قيام احلكومات العراقية املتعاقبة منذ عام  1981وحىت اليوم بعدم
املطالبة مطلقاً أبي تعويضات عن الغارة اإلسرائيلية على الرغم من ادعاءات تلك احلكومات أبن
جملس األمن فرض تعويضات للعراق عن كلفة املفاعل العراق اليت كانت تقدر حبوايل أكثر من ثالثة
مليارات يف ذلك الوقت أي حبدود  ٨-٧مليار دوالر على أقل تقدير أبسعار اليوم.
لتفسري الفرق بنحو سهل بني التعويض واإلصالح فالتعويض هو مقابل نقدي أو عيين يتفق
عليه الطرفني حتت إشراف األمني العام لألمم املتحدة عن االضرار اليت حلقت ابملنشأت واالفراد
دون احلاجة اىل زايرة املوقع املصاب واالطالع على األضرار اليت حصلت أما «اإلصالح» فهو
قيام الطرف املسؤول وهو يف هذه احلالة اسرائيل بزايرة املوقع املضروب حتت اشراف االمني العام
لألمم املتحدة لتقدير تكاليف إعادة إصالح املوقع أو تكليف فريق دويل لزايرة املوقع وتقدمي تقرير
تطلع عليه إسرائيل ابلكامل ،وهذا يعين كشف املوقع الذي كان النظام السابق يفكر يف إعادة
استخدامه أمام إسرائيل .
مما تقدم يتبني لنا حجم اخلداع الذي مورس على املتلقي العريب والعراقي خاصة سواء إعالمياً
أو أكادميياً حبيث أصبح موضوع التعويضات والقرارات الصادرة ضد إسرائيل أو حبق العراق الحقاً
وكأهنا كيل مبكيالني ويف احلقيقة هي غري ذلك متاماً .فقد أدت الدبلوماسية دورها يف جتنيب إسرائيل
من العقوابت الدولية على الرغم من اعرتافها ابلقيام بغارة عسكرية كان ميكن أن تؤدي إىل كارثة
بيئية خطرية يف املنطقة ،ولكن السؤال األخطر هو من مارس ذلك اخلداع جملس األمن واألمم
املتحدة أو احلكومة العراقية ؟
اجلواب وبكل بساطة أن جملس األمن واألمم املتحدة تصرفا على وفق القواعد القانونية اليت
حتكم عملهما دون حماولة اخلروج عن تلك القواعد اليت عرفها العامل وقبلها منذ عام  ، 1945أما
ابلنسبة للحكومة العراقية منذ عام  1981فقد حاولت احلفاظ على جناحات مل تتحقق فعليا وهو
أسلوب اتبعته األنظمة العربية كافة منذ عام  1945اليت روجت أن األمم املتحدة فرضت عقوابت
على إسرائيل ،ولكن إسرائيل مل تلتزم هبا واحلقيقة خمالفة لذلك كلياً.
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