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قراءة في تقریر: الیورانیوم المنضب في العراق ... عود على بدء بقلم د. غسان

شحرور

صدر الیوم تقریر لمنظمة باكس الھولندیة تحت عنوان "الحل في األفق ألنقاض

األسلحة العراقیة الملوثة باإلشعاع" خلص فیھ إلى عدم التزام قوات التحالف

بمساعدة العراق في تطھیر أراضیھ من آثار أسلحة الیورانیوم المنضب أو المستنفذ

التي استخدمتھا أثناء غزو العراق، وھذا یعني استمرار تعرض المدنیین والعاملین

ألشعة ھذا المعدن الثقیل لسنوات طویلة. بین التقریر أن كال من قوات التحالف

بقیادة الوالیات المتحدة أو الحكومة العراقیة لم تبحثا األضرار الناجمة عن

التعرض للیورانیوم المنضب، خاصة لدى السكان في المناطق المجاورة لمواقع

األنقاض التي تضم آالف اآللیات المدمرة بأسلحة الیورانیوم المنضب في حربي

1991 و 2003. تفتقر مواقع ھذه األنقاض والنفایات العسكریة التي تبلغ المئات

إلى المراقبة الرسمیة، بعد ھذه السنوات الطویلة، كما أن معظمھا یقع قرب المناطق

المأھولة، دون توثیق أو مسح علمي، األمر الذي یبعث القلق من تداعیاتھا الصحیة
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الحالیة وآثارھا بعیدة المدى.

إبان غزو العراق في عام 2003 أطلقت قوات التحالف نحو 300 ألف قذیفة

یورانیوم منضب، جاءت الغالبیة العظمى من القوات األمریكیة، والباقي من القوات

البریطانیة،، أما في حرب الخلیج األولى عام 1991، فیعتقد أنھ تم إطالق نحو

ثالث أرباع ملیون قذیفة مماثلة، لھذا یحث التقریر على تقدیم إحداثیات المواقع

المستھدفة بالقصف، ألن الشروع في تطھیر المناطق المستھدفة یحتاج إلى معرفة

مواقع وكمیات الیورانیوم التي أطلقت. یقول "ویم زویجننبرج" الذي أشرف على

التقریر أن الحكومة العراقیة بحاجة ماسة أیضًا إلى الدعم التقني لمعالجة أنقاض

األسلحة والمركبات المدمرة من التلوث بالیورانیوم المنضب. یفید التقریر أیضًا أن

الوالیات المتحدة ترفض تقدیم ھذه المعلومات الضروریة، األمر الذي یعیق تنفیذ

عملیات تقییم وإدارة التطھیر الالزمتین في العراق، كما أن بعض ھذه المعلومات

وإحداثیات القصف األمریكي قد قدمت من جانب وزارة الدفاع الھولندیة استجابة

منھا لمبدأ حریة المعلومات حیث أظھرت أن الطائرات األمریكیة قد استخدمت

أسلحة الیورانیوم المنضب في قصف حزمة واسعة من األھداف من ضمنھا الجیش

العراقي، بشكل أكبر بكثیر مما كان یعتقد في السابق، فلطالما زعمت الوالیات

المتحدة والمملكة المتحدة أن القصف اقتصر على المركبات المدرعة فقط.

تجاھل التعلیمات المعتمدة للسالمة الشعاعیة:

یعد الیورانیوم المنضب من منتجات تخصیب الیورانیوم، وھو من النفایات
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متوسطة اإلشعاع، أما بقایا المصفحات والتحصینات المدمرة بھذا السالح فتعد من

الفئات قلیلة اإلشعاع، وتفید الدراسة أن التعلیمات الدولیة المعتمدة للتعامل مع ھاتین

الفئتین قد تم تجاھلھا، كما أن الحكومة العراقیة ال تملك القدرات التقنیة للتعامل مع

ھذا التلوث، وعلى نقیض اتفاقیة األلغام المضادة لألفراد وباقي مخلفات الحروب

المنفجرة التي تلزم الجھات المستخدمة بالمساعدة في عملیات التطھیر وتقدیم

المعلومات المساعدة على ذلك ال یوجد حتى اآلن اتفاقیة تقوم بھذا الدور فیما یتعلق

بالیورانیوم المنضب، علماُ أن معاییر حمایة المدنیین من اإلشعاع تضع المسؤولیة

على الجھة المحدثة للتلوث.

عجز متكرر لألمم المتحدة:

في تشرین الثاني/أكتوبر القادم، وللمرة الخامسة، تسعى الجمعیة العامة لألمم

المتحدة إلصدار قرا ر دولي متعلق بالیورانیوم المنضب یساعد على تجنیب

اإلنسان والبیئة مخاطر ھذه المواد المشعة التي تبقى آلالف السنین. في عام

2012، تم اعتماد قرار من الجمعیة العامة من قبل 155 دولة في حین عارضتھ

فقط الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسرائیل. لقد عارضت ھذه

المجموعة حتى طلب األمم المتحدة لتقدیم المشورة حول التداعیات الصحیة البیئیة

المحتملة لھذه األسلحة.

خالل السنوات الماضیة، استھجنت "الشبكة العربیة لألمن اإلنساني" في أكثر من

تصریح ھذا الموقف الذي یتجاھل المخاطر اإلنسانیة البیئیة الجسیمة ویعارض

اإلجماع الدولي، واستھجنت تجاھل وسائل اإلعالم ھذه القضیة التي تمس األمن
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اإلنساني في العراق والعالم، خاصة أن دوًال وشركات كبیرة تسھم في صناعة

وترویج ھذه األسلحة القذرة، ھذه الصناعة التي تدر المالیین على أصحابھا على

حساب صحة وحیاة األجیال القادمة من البشر.

والشك أن النزاعات المسلحة التي نشبت مؤخرًا في العراق، قبل أیام من صدور

ھذا التقریر، تزید األمر سوءًا على سوء، ومن شأنھا أن تزید من تلوث البیئة

والمضاعفات التي تصیب المدنیین األبریاء.

الدكتور غسان شحرور ... منسق الشبكة العربیة لألمن اإلنساني

20 حزیران/یونیة 2014
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