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عندما قدم لً األخ العمٌد الركن حسن عبٌد عٌسى بحثه الموسوم )الحرب النووٌة الثانٌة: قصة االستخدام  

األمرٌكً العتدة الٌورانٌوم المنضب فً الحرب على العراق( تساءلت مع نفسً ألول وهلة، ما الجدٌد الذي 

ضابط حول هذا الموضوع بعد أن أشبعه االختصاصٌون دراسة وتحلٌال، من الناحٌة العلمٌة، ٌمكن أن ٌأتً به 

وتأثٌراته البٌئٌة والصحٌة، واستخداماته العسكرٌة ، وما ٌنطوي علٌه من عدوان على البشرٌة، وما ٌقوله 

بشأنه. فقد كتب الباحثون القانون بوصفه عمال إجرامٌا، وأخٌرا ولٌس آخرا، ما قالته وسائل اإلعالم المختلفة 

عنه بمختلؾ اللؽات، وكان للباحثٌن العرب عامة والعراقٌٌن خاصة باعا طوٌال فً هذا المجال، إذ تناولوا فً 

بحوثهم الجوانب المختلفة المتعلقة بالٌورانٌوم المنضب، كانوا أفضل من ؼٌرهم ألنهم أصحاب القضٌة، 

ٌن أٌدٌهم أدلة دامؽة متمثلة بالبشر واألرض والحٌوان والنبات مكنهم إثباتها والداللة علٌها مٌدانٌا وب

والمٌاه. فان كان ؼٌرهم قد كتب نظرٌا أو نقال فهم بحثوا فً الكارثة مستندٌن إلى عناصرها المادٌة فً 

 المٌدان حٌث ال مجال للشك.

شعاردة وال واردة إال  بعد أن قرأت البحث، وجدت إن الباحث قد أحاط بالموضوع من جمٌعع جوانبعه، ولعم ٌتعرك

وتطرق إلٌها. فإن كان من سبقه قد كتب فً مجال معٌن من مجاالت الٌورانٌوم المنضب، فانه قد عالج كعل معا 

ٌمكن أن ٌقال عنه من النواحً العلمٌعة والبٌئٌعة واإلنسعانٌة والقانونٌعة والعسعكرٌة. فأصعبب بحعق بحثعا شعامال 

ل أو طالب معرفة تتعلق بالموضوع. موثقا كل ما ورد فعً ثناٌعا ٌفٌد جمٌع االختصاصات، وٌشفً ؼلٌل كل سائ

فكعان البحعث موسعوعٌا مسعتندا إلعى الوثعائق الرسعمٌة الصعادرة معن   البحث بالمصادر التً ال ٌرقى إلٌها شك،

ومعلومات ضّمنها فعً الهعوام ، تؽنعً القعار   المراجع وتلك البحثٌة والشخصٌة.فضال عن تحلٌالت معمقة، 

 واالستفسار، ال بل تزٌل أي ؼموض أوشك ٌساوره.عن البحث 

إننً اقدر المعاناة التً واجهها الباحث فً إعداد بحثه هذا، فقد ؼاص فً بطون العشعرات معن المصعادر، وال  

لقعد  فً الحصول علٌها، فهً موزعة على أماكن مختلفة متباععدة،  -سعٌا وراء الحقٌقة -شك انه عانى كثٌرا 

بارات محدودة، ولكنه بكل تأكٌد أضطر إلى قراءتها كاملة لٌجتز  منها ما ٌفٌده، وتلك استخلص من بعضها ع

فكلهعا مصعادر  بحد ذاتها تنم عن مقدار المعرفة الشاملة واإللمام الواسع بتفاصٌل الموضعوع العذي بحعث فٌعه، 

منهعا معا ٌعتبعر متخصصة كتبها باحثون متمٌزون أصحاب اختصاص، إال انه استطاع بحسعه البحثعً أن ٌنتقعً 

سععندا للقضععٌة وٌظهععر الحقٌقععة اإلجرامٌععة لععيدارة األمرٌكٌععة باسععتخدام الٌورانٌععوم المنضععب المحععرم دولٌععا فععً 

 . 1991عدوانها على العراق 

كما كشؾ ما هو أدهى وأمر من ذلك كله، انه إخفاء تلعك اإلدارة لحقٌقعة األمعر ععن جنودهعا، فتسعببت لهعم فعً 

 د اجتهد وله األجر مرة، ثم أصاب فٌما اجتهد فله األجر مرة أخرى.كوارث إنسانٌة وصحٌة. لق

فهعو ٌقعدم   ال ٌسعنً إال أن أهنئ الباحث على بحثعه الؽزٌعر الؽنعً بالمعلومعات، وتحالٌلعه المنطقٌعة الرصعٌنة، 

بذلك مرجعا شامال ال ٌستؽنً عنعه مثقعؾ، وٌفٌعد كعل االختصاصعات بعدال معن السععً وراء المصعادر المتععددة. 



جدٌر بعالقراءة والعدرس، وكلعً ثقعة إن معن سعٌنتهً معن قراءتعه سعٌجد  –بكل المقاٌٌس  –وٌعتبر هذا البحث 

نفسه قعد أحعاط بعأطراؾ موضعوع حٌوي)الٌورانٌعوم المنضعب( معا كعان لعه إن ٌلعم بعه اإللمعام الشعامل لعوال هعذا 

 البحث وما حواه فً ثناٌا صفحاته.

ٌسعى كعل التوفٌعق، وأملعً ان أرى لعه بحوثعا حٌوٌعة أخعرى، تكشعؾ أتمنى للباحث العمٌد الركن حسن عبٌعد ع 

 –وهعً مجعال اهتمامعه  –الحقٌقة وتزٌل الحجب عما هو ؼامض، ٌجول فً الرحاب الواسععة للعلعم والمعرفعة 

 فال ٌزال هناك المزٌد من اَفاق الرحبة، التً تستحق البحث والتقصً، وكما ٌقول المتنبً:

 العزائمعلى قدر أهل العزم تأتً   

  وتأتً على قدر الكرام المكارم 

  ومن هللا العون والتوفٌق.        

 

 المقدمة 

  

.فً  1991والثانٌة ضـد العراق عام  1945لقد مارسـت أمرٌكا حربٌن نووٌتٌن، األولى ضـد الٌابان عام  

مت فً الحرب النووٌة بٌنما استخد النووٌة األولى فجرت قنبلة بلوتونٌوم وأخرى مـن الٌورانٌوم  الحـرب

 المنضب ولم ٌكن ثمة حاجة إلى تفجٌر نووي.   الثانٌة أسلحة الٌورانٌـوم

([1])دهٌلٌن كالدٌكوت                                                                                                 
 

 فٌزٌائة استرالٌة ناشطة فً مجال الطاقة                                                      

فععً مقععالً )األدب وجععرائم أمرٌكععا( المنشععور فععً الصععفحة الثقافٌععة لجرٌععدة )الجمهورٌععة( البؽدادٌععة )الملؽععاة(  

تطرقعععتل إلعععى قٌععام )الوالٌعععات المتحعععدة( بتفجٌععر ععععدد معععن القنابعععل  ، 2000ضععمن احعععد أععععداد تمععوز/ ٌولٌعععو 

معن القعرن المنصعرم، وكانعت  الهٌدروجٌنٌة فً جزر )مارشال( فً)المحٌط الهادي( فً مطلع عقعد الخمسعٌنات

تستهدؾ من بٌن أمور كثر، دراسة تأثٌرات األشعة المصاحبة لالنفجار والمنبعثة منه، علعى السعكان الؽعافلٌن، 

وأوضحتل فً المقال ذاته ان أدٌبا استرالٌا هو)نٌفٌل شوت( إنبرى لفضب جرٌمة )اإلدارة األمرٌكٌعة(، وتعرٌعة 

بعنععوان )علععى الشععاطئ(، صععارت مععن  1954كتابععة رواٌععة نشععرها عععام فعلهععا البشععع وذلععك مععن خععالل قٌامععه ب

ولععم ٌوفععق أي مععن أدبائنععا لمععا  شععواما األدب العععالمً، وعجبععت فععً المقععال، مععن إننععا أصععحاب قضععٌة مماثلععة، 

واالن أطرح عجٌبا آخرا هو انه وعلى الرؼم من إننا تعرضنا لعدوان نعووي ألقعت علٌنعا  ٌضاهً ذاك االنتاج، 

خالله ما ٌعدل حجم قنبلتٌن نووٌتٌن، وان تأثٌرات العدوان النووي ظهرت بشكل مؤثر علعى مجرٌعات )أمرٌكا( 

حٌاتنا جراء االستخدام الواسع العتدة الٌورانٌوم المنضب ضمن هذا العدوان وما ظهر على المستوى الصعحً 

ب ععالج االمعر سعوى بحعوث والتدهور البٌئً من أضرار ولم ٌرشب عن كّتابنا ومؤلفٌنعا حتعى هعذه السعاعة كتعا

محدودة نشرت فً صحؾ ومجالت وترجم لهذا االمر ثالثة كتب وعقدت ندوتان ومؤتمر علمعً )كعان هعذا كلعه 

قبل االحتالل االمرٌكً(فبالدنا اَن، ٌفتعرض إنهعا تحولعت إلعى مركعز خبعرة ودرس فعً هعذا المجعال، ولععل أول 

هععذا االتجععاه هععو ان تبععادر المؤسسععات البحثٌععة  عمععل ٌمكععن ان ٌسععجل كخطععوة واثقععة علععى طرٌععق الصععواب فععً

العربٌة إلى تأسٌس مركز دراسات متخصص بهذا االمر، خصوصا وان وزارة )التعلٌم العالً والبحث العلمعً( 

دأبت دأبا تحمد علٌه من خالل عقعدها معؤتمرا علمٌعا لهعذا  التً الؽتها سلطات االحتالل ثم عادت إلى تشكٌلها، 
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ق  فً المؤتمر على شكل كتاب نافع، وإنها بادرت إلى إصدار كتاب ٌجمعع كعل معا نشعر الؽرض ورّوجت ما نو

      من أبحاث حول هذا الخطر من خالل وسائل النشر المحلٌة، كل ذلك كان قبل الؽزو االمرٌكً للعراق.

فهعو  1995فموضوع استخدام اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب موضعوع ذو شعجون، ولقعد تابعتعه جعّدٌاع منعذ الععام 

كنعت اععانً معن تععب شعدٌد لعم ٌجعد األطبعاء لعه  1991فمنذ نهاٌة الععام  بالنسبة لً قضٌة شخصٌة ووطنٌة، 

تفسٌرا، وكان احد أطباء المفاصل وهو من أقاربً ٌعزو ذلعك عنعدما تنقصعه األجوبعة الشعافٌة، إلعى إننعً سعبق 

شخٌصه الذي الاملك ماأرد علٌه، حتعى وان اصبت بحمى )مالطا( وسأظل اعانً منها طوٌال، ولم ٌتراجع عن ت

 عندما كانت نتائج التحالٌل سلبٌة. 

ولم اكن اربط بٌن التعب الذي كان ٌرهقنً كثٌرا ومعا تععرض لعه العوطن معن هجعوم  (، 1995عندها )اي منذ 

تل بتسعجٌل أمعور تخعد نووي، الن احدا لم ٌكن ٌدري بما ارتكبت )امرٌكا( معن جعرائم فعً تلعك الحعرب،  م َشعَرعت

البحث فً هذا المجال، فً وقت لم ٌكن قد صدر عن هذا االستخدام التعسعفً كتعابم متخصعص ٌمكعن االسعتفادة 

منه واالعتماد علٌه، وتلك كانت البداٌة المتواضعة، وأظن ان ثمان سعنوات معن المتابععة والتعربص كفٌلعة بعان 

ٌلرتجعى منهعا إال تهئ أمامً مستلزمات الشروع بإعداد بحث ٌخدم قضٌة الوطن، ومهمعا ٌكع ن فإنهعا محاولعة ال 

وخالؾ ذلك فان شرؾ االجتهاد لوحعده ذو  خدمة البحث والباحثٌن، فان أصبت فلً شرؾ اإلصابة واالجتهاد، 

 قٌمة عظمى.

كنعت فعً اشعد حعاالت المعرض حٌعث قعررت البعدء بتعألٌؾ هعذا  2002وعندما ؼادرت الخدمعة فعً مطلعع ععام  

صععاص فععً الؽععدد والطععب الفٌزٌععاوي هععو الصععدٌق الععدكتور )فاضععل شععرٌؾ الكتععاب. وعنععدما راجعععت طبٌععب اخت

فقد سألنً عن المناطق التً اشتؽلت فٌها خالل الحرب التً شنتها )امرٌكا( علعى )الععراق( فاخبرتعه چى( العلو

وحتعى شعباط/ 1991اننً بحكم طبٌعة منصبً زرت اكثر ساحات المعارك، واننً عملت خالل معاتبقى معن ععام

فً الشرٌط الحدودي مع )الكوٌت( و)السعودٌة( وقطعت مسافات طوٌلة علعى امتعداد تلعك الفتعرة  1992فبراٌر

اتفقد المخافر والمراكز والمواقع الحدودٌة التً كانت مدمرة وكان حطام االسلحة من مخلفات الحعرب، معاتزال 

حوصعات وتحالٌعل، واخبرنعً فطلب منً اجعراء ف مبعثرة فً تلك البقاع، وامكث فٌها بضعة اٌام فً كل جولة، 

 انً لن اتمكن من اجرائها اال فً )مستشفى الرشٌد العسكري(.

فعً الطلعب العذي چى( وفً ذلعك المستشعفى، قعام االطبعاء بعواجبهم خٌعر قٌعام بععد ان افصعب لهعم العدكتور)العلو 

ٌعوم ارسله الٌهم عن هواجسه، خصوصا وانه ممعن سعاهم فعً بحعوث ععن تفشعً امعراض ناجمعة ععن )الٌوران

المنضععب( ببحععث عنوانععه )سععرطان الرئععة وتععأثٌر الٌورانٌععوم المنضععب( وكععان وقتهععا ٌهععئ نفسععه اللقائععه فععً 

. ولععم تععنجم رحلععة التحالٌععل 2002المععؤتمرالعلمً لععوزارة )التعلععٌم العععالً والبحععث العلمععً ( فععً آذار/مععارس

وثمة تحلٌل ثالث وفحص آخر   والفحوصات عن نتٌجة بٌنة، الننً تمكنت من اجراء نوعٌن من التحالٌل فقط،

 لم تكن مستلزماتهما متوفرة فً )العراق( لذا تعذر اتمام الرحلة. 

اذن فقد قررت فً تلك االثناء وعلى الرؼم من تفاقم حالة االرهاق والتعب ؼٌر المفسر، المباشعرة بتعألٌؾ هعذا 

ن ٌكعون البحعث طاوٌعا علعى الكتاب، وخّططت على ضوء المتٌسر من المساعدات والمتحصل معن المعلومعات ال

 خمسة فصول فٌما ٌأتً إٌجاز لها:

أسمٌته )مباؼتة ؼٌر مبررة(، تتبعت فٌعه اإلرهاصعات المبكعرة لفكعرة تحوٌعل كمٌعات ضعخمة معن الفصل األول: 

نفاٌات التخصٌب النووي )الٌورانٌوم المنضب( إلى أعتدة للتخلص منها أوال,ولعرخص الكلفعة وصعالبة المععدن 

طوٌلعة ومقعززة معن  وخاصٌة االحتراق الشدٌد التً سعتتولد عنعد ارتطعام هعذه االعتعدة بالهعدؾ ثانٌعا. ان رحلعة



التجارب واالختبارات التً نّفعذتها المؤسسعات األمرٌكٌعة ذات العالقعة أضعّرت بعنالؾ النعاس األبرٌعاء معن هنعود 

حمر )فً الوالٌات الؽربٌة( وفً )كندا( وملعونٌن وخاصعة فعً )نٌومكسعٌكو( تكللعت بإنتعاج كمٌعات ضعخمة معن 

رب التعً خططعت لهعا وقادتهعا )اإلدارة األمرٌكٌعة( ضعد هذه االعتدة )السّرٌة( استخدمت بشعكل مفعاجئ فعً الحع

لعع علٌعه القٌعادات العسعكرٌة األمرٌكٌعة جنودهعا لٌتفعادوا  1991)العراق( فً مطلع العام  إلى الحعد العذي لعم تلطت

ثم ماشٌنا أوائل المعلومعات التعً بعدأت تطفعو  لدواعً لم نؽادرها دون مناقشة،  الضررالناجم عن استخدامها، 

 العتدة واستخدامها اَثم وصوال إلى الرفض العالمً لها.عن هذه ا

نععت ان بعععض ذوي االهتمامععات  -وحمععل عنععوان )االسععتخدام األولالفصععل الثععانً:  ٌّ التخطععٌط والتنفٌععذ(، وفٌععه ب

اإلنسانٌة انتبهوا إلى خطورة االستخدام المحتمل لهذا النوع من االعتعدة قبعل زجعه فعً الخدمعة الفعلٌعة، فبعذلوا 

لكشععؾ مخععاطره علععى النععاس والبٌئععة فععً وقععت ال تعٌععر )اإلدارة األمرٌكٌععة( كبٌععر اهتمععام لمععا سععٌحل  الجهععود

بجنودها عقب استخدام هذا العتاد الذي سٌضرهم كما ٌضر جنود ومواطنً الطعرؾ اَخعر، فلعيدارة األمرٌكٌعة 

د ؼابععات )فٌتنععام( مععن سععوابق مشععٌنة سععّممت خاللهععا اَالؾ مععن جنودهععا بالمرّكبععات الكٌمٌاوٌععة بهععدؾ تجرٌعع

اوراقهععا الكثٌفععة، المهععم ان سماسععرة السععالح، وهععم الطبقةالمتنفععذة فععً اإلدارة األمرٌكٌععة )مععع تعاقععب اإلدارات 

المختلفة(، وجدوا فرصة ليعالن الرخٌص عن قوة ومضاء األسلحة األمرٌكٌة المضعادة للعدبابات ممعا سعٌرفع 

لتكععّرس هععذا 1999عالمٌععة، وجععاءت حععرب )البلقان(عععام مبٌعععات تلععك األسععلحة فععً سععوق تجععارة السععالح ال

ععَتهلم مععن أجععل تحقٌععق ابععادة ؼٌععر مباشععرة  ٌَ نت االسععتخدام للعتععاد اَثععم الععذي وجععد فٌععه اإلرهععابٌون الصععهاٌنة مل

 للفلسطٌنٌٌن التلفت انتباه الضمٌر العالمً.

روب وخاصععة مععا ترتععب علععى وعنوانععه )العقععاب الععدائم(، فلقععد كععان ضععحاٌا هععذا النععوع مععن الحعع الفصععل الثالععث:

االستخدام المسعور العتدة الٌورانٌوم المنضب كثعر، فهعم أععداد ضعخمة معن المعواطنٌن اَمنعٌن العذٌن تضعمن 

االتفاقٌات الدولٌة حماٌتهم، والجنود العراقٌٌن الذٌن ٌتمتعون كأي جنود فً الععالم بحماٌعة تلعك االتفاقٌعات معن 

مبعرر لعه. ولعم ٌسعلم جنعود )أمرٌكعا( وحلفائهعا أنفسعهم معن ذلعك الضعرر األعمال السادٌة المنطوٌة علعى أذى ال

فقد تفشت بٌنهم أمراض مستعصعٌة هعً فعً تزاٌعد وتفعاقم مسعتمرٌن معع معرور العزمن  الفادح واألذى الحاقد، 

حتى بدا وكأن ما اصابهم من امراض واالم واهات وعوق، عقابا دائما لٌس له ماٌبرره، ولم ٌقؾ هعذا العقعاب 

لجٌل الذي كلتب علٌه التعرض له، وانما انتقل إلى االجنة فً بطون االمهات ثعم إلعى االجٌعال الالحقعة ععن عند ا

و)اإلدارة األمرٌكٌة( تنكراستخدامها لهذا الصنؾ من االعتدة  طرٌق تخرٌب الجٌنات الوراثٌة، كل هذا وؼٌره، 

دام اعتدة الٌورانٌعوم المنضعب ال ٌنطعوي الخطٌرة، وعندما اضطرت لالعتراؾ بذلك االستخدام، إدعت إن استخ

 على خطر كونه واطئ اإلشعاع، وان ما ٌثار حول هذا هو مجرد دعاٌة.

وهععو الفصععل الخععاص بموضععوع )تععدمٌر البٌئععة( حٌععث ان )االدارة االمرٌكٌععة( ضععربت بقععرار  الفصععل الرابععع:

وتفعاخرت بضعربها منشعنت ععرض الحعائط وهاجمعت 4/12/1990الجمعٌة العامة لالمم المتحعدة الصعادر ٌعوم 

نووٌة وكٌمٌاوٌة عراقٌة خالل الحرب وهو أمعر تحظعره مرجعٌعات القعانون العدولً ممعا ٌعنعً ان الحعرب التعً 

قادتها )أمرٌكا( إنما هً حرب إجرامٌة ال توفر فً حقعدها حتعى البٌئعة. فقعد كعان اسعتخدام الٌورانٌعوم المنضعب 

خصوصعا وان المنطقعة المسعتهدفة بهعذه االعتعدة هعً اراض   وسٌلة أخرى للتدمٌر البٌئوي خعالل تلعك الحعرب،

صععحراوٌة مترامٌععة االطععراؾ تلعععب فٌهععا الرٌععاح اّنععى شععاءت ممععا ٌعنععً ان آالؾ االطنععان مععن رمععال ملوثععة 

سعتتنقل حعرة فعً شعتى  2(كعم100باشعاعات وجسٌمات الٌورانٌوم المنضب المنتشرة فً مسعاحة تزٌعد علعى) 



لتنقععل المخععاطر شععماال وجنوبععا كمععا هععً حالهععا مععع الشععرق والؽععرب وَالؾ  االتجاهععات وحسععب هبععوب الرٌععاح

          الكٌلومترات خارج حدود مسرح الحرب.

صعص لمناقشعة مسعألة )تؽٌٌعب القعانون العدولً(،  الفصل الخعامس: فعان كعل القٌعادات العسعكرٌة فعً الععالم  وخل

وكٌفٌة احترامه وتوجٌه الفعالٌعات الحربٌعة مسؤولة عن تدرٌب جنودها على اسس ومرجعٌات القانون الدولً 

على وفق مقاصده، اال ان القٌادات العسكرٌة االمرٌكٌة العلٌعا ذاتهعا، كانعت تخطعط النتهعاك قواععد ذلعك القعانون 

فً كل اتجاهاته، فحرب البٌئة واالضرار التعً تلحعق المعدنٌٌن، بععض معن جعرائم الحعرب، وان اععدام الجرحعى 

ناهٌك عن استخدام اسلحة محرمة قانونا، فمشكلة العالم هنعا هعً ععدم وجعود جهعة  من االسرى جرٌمة بشعة،

ذات سععلطة واختصععاص وقععوة فععً مقاضععاة مرتكبععً تلععك الجععرائم، وهععو االمرالععذي تحععاول )امرٌكععا( دٌمومتععه 

 وتكرٌسه حماٌة لقادتها السٌاسٌٌن والعسكرٌٌن من العقاب الدولً فً حالة ظهعور تلعك الجهعة، ومعا محعاوالت

)االدارة االمرٌكٌة( الرامٌة إلى عرقلة الجهود العالمٌة لتأسٌس المحكمة الجنائٌعة الدولٌعة، وبالتعالً انسعحابها 

 من اتفاقٌة التأسٌس ؼٌر اضافة قوٌة وؼٌر مشرفة إلى ادلة كثٌرة تدٌن تلك االدارة.

فععً متععون تلععك الفصععول لقععد أردفنععا تلععك الفصععول بمالحععق تحععوي نصوصععا ذات عالقععة وطٌععدة بمععا ذهبنععا الٌععه  

وتشكل رصٌدا قٌما للباحثٌن مسعتقبال ممعن سعٌبحث فعً الموضعوع ذاتعه او مواضعٌع مشعابهة وٌتطلعب عملهعم 

 وثائق فً مراجع مشتتة.

وإكمععاال للفائععدة وأمععال بالوصععول إلععى نتععائج منطقٌععة ومفٌععدة فععً مجععال البحععث فقععد تواصععلنا مععع آخععر وأحععدث 

االسععتعانة بتسععهٌالت االنترنٌععت وزٌععارة المراكععز االختصاصععٌة مثععل  المعلومععات عععن هععذا األمععر، وضععمن ذلععك

)منظمة الطاقة الذرٌة العراقٌة( ووزارة )التعلٌم العالً والبحث العلمعً(، كمعا وانعً التقٌعت بععدد معن البعاحثٌن 

اب. فً هذا المجال مما وّسع فسحة النفع من تراكم المعلومات الذي انعكعس علعى طبٌععة العمعل فعً إنجعاز الكتع

وعلى الرؼم من عدم الرؼبة فً النأي عن طرائق البحعث المتبععة فعً مثعل هعذه المواضعٌع، فقعد تعم االقتصعار  

على المفٌد من المعلومات والخروج بنتائج مع الرضعا بحصعول تكعرار فعً إٌعراد بععض الحقعائق او المعلومعات 

 حٌثما تطلب األمر ذلك. 

لمٌععة وفنٌععة قٌمععة أسععداها متكرمععا عععدد مععن السععٌدات والسععادة ولألمانععة واعترافععا بالجمٌععل، فععان مسععاعدات ع

ساهمت بشكل فعال فً بلوغ هذا الكتاب ما ٌجعلنً فخعورا بتقدٌمعه إلعى القعار  الكعرٌم، ولعم ٌكعن لعه أن ٌرقعى 

اخعص مععنهم بالعذكر شععكرا وامتنانعا أسععتاذي المبجعل الفرٌععق الععركن  هعذا المسععتوى لعوال تلععك الجهعود الكرٌمععة، 

شكري( الذي رّحَب بالعمل منذ كان فكرة، وتعامل معه تعامعل الخبٌعر الحعرٌص والناقعد الممٌعز،  )طارق محمود

وكنت لعمله هذا جذال مسرورا. وقد تفضلت األستاذة )ناصرة السعدون( التً كانت وقتها رئٌسة تحرٌر جرٌعدة 

بٌروتععً( مععن مركععز )ام بإسععداء مشععورة ذات قٌمععة، بٌنمععا ترجمععت السععٌدة )اعتمععاد خلٌععل الڤر( )بؽععداد أوبععزر

األستاذ )محً الدٌن إسماعٌل( فً مساعدتً إلى واقع ملمعوس مفععم بالفائعدة،  المعارك( الملؽى رؼبة مدٌرها 

الٌسعنً معه اال ان اذكرهمعا بامتنعان ومعهمعا السعٌد )عبعاس عبعود سعالم( والسعٌد )فٌصعل ابعراهٌم كعاظم( معن 

ن حسععٌن معععروؾ( الباحععث المتمٌععز فععً شععؤون الطاقععة الذرٌععة المركععز المععذكور. ولالسععتاذ الععدكتور )بهععاء الععدٌ

واالستاذ الدكتور )سامً كرٌم محمد أمٌن( من الفضل ماٌستوجب التنوٌعه بهمعا. ولقعد بعذل المهنعدس )محمعود 

سامً محمود( والمهندس )عبد االله سامً محمود( جهودا مضنٌة تستحق التقدٌر واالمتنعان فعً تعأمٌن معادة 

جال البحث، وألبنة أخً الفنانة التشكٌلٌة االنسة )آمنة علً عبٌعد عٌسعى( جهعودا طٌبعة فعً علمٌة مفٌدة فً م

َبتععه عنععا رصاصععة ؼععادرة  ٌّ رسععم بعععض االشععكال والتخطٌطععات، وللمرحععوم الناقداالسععتاذ )لععواء الفععواز( الععذي ؼ



لتعً ٌعمعل تدرٌسعٌا اطلقها شرطً عابث ممن دربتهم قوات الؽزو االمرٌكٌة عندما كان ٌهعم بمؽعادرة الجامععة ا

الدور الكبٌر فً تنقٌة المسعودة معن الهنعات اللؽوٌعة واالمالئٌعة، ولعوال مبعادرة السعٌدة الفاضعلة )حمدٌعة  فٌها، 

من المجمع العلمً العراقً إلى طبع هذا الكتعاب علعى قعرص معدمج لضعاعت كعل هعذه الجهعود جعراء   عبد هللا(

حتاللهم له، كما وان السرتً ماٌستوجب ان اشعكر كعل افرادهعا الفوضى التً ارادها الؽزاة طابعا لوطننا عقب ا

 واعتذر الٌهم، فقد عانوا واعانوا، فجزاهم هللا عنً خٌرا. 

ولععوال رعاٌععة مركععز الفععرات للتنمٌععة والدراسععات االسععتراتٌجٌة لهععذا العمععل وحععرص مععدٌره االخ الععدكتور احمععد 

طعً النسعٌان لعذا ال ٌسععنً اال ان اتقعدم بالشعكر  باهض تقعً علعى تقعدٌم خدمعة وطنٌعة طٌبعة، لبقعً هعذا العمعل

   واالمتنان الى المركز العتٌد ولمدٌره المثابر على هذه الرعاٌة الكرٌمة. 

وبعد، فان أي مالحظة ٌتفضل بها علٌنا القار  الكرٌم سٌكون لها اثر كبٌعر فعً ترسعٌا هعذا العمعل العذي ننشعد 

 ال باهلل علٌه توكلنا والٌه ننٌب، هو موالنا ونعم النصٌر.من ورائه خدمة االمة والوطن، وما توفٌقنا ا
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 مباؼتة ؼٌر مبررة

والتً من شأنها ان تطور عمل سالح معٌن  "اذا تصورنا ان بعض هذه البحوث التً كانت تجري بسرٌة

تفاجئ البشر مثلما حدث  فان نتائجها ٌمكـن ان  ، خاص بالبٌئة مثلما جرى قبل تفجٌر الذرة بصورة سرٌة 

فً ]هٌروشٌما[ وناكازاكً، وهنا علٌنا ان نعود مرة ثانٌة لنؤكد ان الزمن ٌحمل بٌن طٌاته الكثٌرمـن 

 المفاجئات".

 ([2]ٌوشونشٌما)                                                                   

 عالم فٌزٌاوي ٌابانً، قال ذلك عقب                                                        

 القاءالقنبلتٌن النووٌتٌن االمرٌكٌتً                                                        

لم تكن المعلومات عن استخدام  حربً لمعدن )الٌورانٌوم المنضب( مشاعة للجمٌع حتى عقب انقضاء الحعرب  

. لقعد دارت مععارك طاحنعة بعٌن دبابعات 1991األمرٌكٌة على )العراق( فً الثامن والعشرٌن معن شعباط/فبراٌر 
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تعبعععة.  )الحعععرس الجمهعععوري( ودبابعععات )الفٌلعععق السعععابع( األمرٌكعععً فعععً اراض  مسعععالكها صععععبة ووعورتهعععا مل

وتضعافرت جهعود رجعال العدبابات العراقٌعة معع صعععوبات تلعك األرض التعً صعارت )أرض قتعل( لععدد كبٌعر مععن 

عز العذي تجاهعل اإلععالم المسعخر  ٌّ الدبابات األمرٌكٌة فً حرمان الدبابات االمرٌكٌة معن االنعدفاع خعارج ذلعك الح

والكعامٌرات بعدال ععن ذلعك علعى دبابعات عراقٌعة فعً سعاحات  أمرٌكٌا ما ٌدور فٌه معن مععارك، وسعلّط األضعواء

أخرى من المسرح وهً مصابة إصابات ؼٌر مألوفة. وعموما فهً الحرب، لذا لم ٌكثر احد من طعرح األسعئلة 

عن أسباب وكٌفٌة حدوث تلك اإلصابات ؼٌر المألوفة والتفحم ؼٌر المفهوم العذي أصعاب الرجعال داخلهعا عقعب 

من تلك التً اعتعادت أسعلحة مقاومعة العدبابات إشععالها معن قبل.وبعٌعدا ععن سعاحات القتعال، حرائق اشد تأثٌرا 

فععان المنشععنت المدنٌععة، وحتععى السععكنٌة تعّرَضععت لموجععة مععن الصععوارٌا البالسععتٌقٌة، خاصععة فععً الٌععوم األول 

ة لهعا فعً كعان تأثٌرهعا اشعد معن تعأثٌر صعوارٌا أخعرى مماثلع ، 1991كعانون الثانً/ٌنعاٌر17للحعرب، أي ٌعوم 

أماكن أخرى. لقد كان الراهب )بنٌامٌن( متواجدا فً )بؽداد( لحضور ندوة عن الٌورانٌعوم المنضعب فعً كعانون 

عنعدما قصعفت )القعوات االمرٌكٌعة( العاصعمة )بؽعداد( وعمعوم معدن )الععراق( بالصعوارٌا 1998االول/ دٌسمبر

هعب فعً نفعس الٌعوم إلعى امعاكن مقصعوفة توما هوك( فً السابع عشر من الشهر المذكور، فعذهب الرا -)كروز

كما ٌقول: )وكان معً شخصان المانٌان استطاعا ان ٌأخعذا قطععة معن الصعاروخ تمكنعا معن تحلٌلهعا فعً عمعان 

كعانون الثانً/ٌنعاٌر وبعثعا لععً بفعاكس لٌعلمعانً انهعا مشععة. وقامععا بتحلعٌالت اخعرى فعً ألمانٌعا أكععدت  20ٌعوم 

وعلى الرؼم من ان ملجأ)العامرٌة( صمم فً األساس ضد تأثٌرات األسلحة النووٌة، إال  (. [3]التحلٌل األول()

( لٌتحعول جوفعه [4]ان اختراقه بسهولة بواسطة )قنبلتٌن صممتا خصٌصا خالل ثالثة أسابٌع فعً كالٌفورنٌعا()

إلى أؼرب فرن عرفته الحعروب، حرقعت نٌرانعه أجسعاد معا ٌنٌعؾ علعى أربعمائعة معن األطفعال والنسعاء الالئعذٌن 

بهذا المكان المحصن هربا من مشاهد الذعر والهلع التً سّببها قصعؾ معدٌنتهم العذي كعان مسعتمرا منعذ قرابعة 

لم ٌمٌز خالله األمرٌكٌون بٌن حً سكنً أو منشأة عسكرٌة، امر لم ٌستوقؾ المحللعٌن  من ذلك الوقت،  شهر

  والمراقبٌن وقتئذ ، فالؽاٌة المتوقعة من قبل حشعد المحللعٌن وجمهعور المعراقبٌن تتمثعل فعً الرؼبعة االمرٌكٌعة

 فً إحداث رعب ؼٌر مسبوق بمثٌل.

وظن بعض قصٌري النظعر معن المحللعٌن والمعراقبٌن، انعه  ته وتأثٌراته، لقد كان ذلك الفعل ؼٌر عادي فً شد 

-وٌصعؾ)ألٌس بسعرٌنً( فعً كتابعه )الععراق ناجم عن التطور التقنعً الكبٌعر العذي بلؽتعه )الوالٌعات المتحعدة(، 

ء مععؤامرة الصععمت( تٌنععك القنبلتععٌن اَثمتععٌن اللتععٌن اسععتهدفتا ملجأ)العامرٌععة( لتقععتال الحشععد الكبٌععر مععن النسععا

واالطفال بقوله)المهم هو وزن الشحنة المتفجرة وطبٌعتها، إنها تدخل مثل أبرة رفٌعة. تحتاج القنبلعة إلعى اقعل 

من واحد باأللؾ من الثانٌة للنفاذ عبر االسعمنت(. فمعا طبٌععة تلعك الشعحنة  ذلعك هعو السعؤال العذي لعم ٌكعن قعد 

وببسعاطة فعان أحعدا لعم ٌفكعر بطرحعه وقتعذاك،  ها، تكّون بعد فً ذهن احد من المتابعٌن للحرب ووقائها ونتائج

مكتفٌن بما اسلفنا من تعلٌل ٌذهب إلى ان الرقً التقنعً االمرٌكعً وراء ماحصعل ولعٌس ؼٌعر ذاك ثمعة تفسعٌر  

   متٌسر.

تقول )لٌنورا فورستٌل( إن )صوارٌا الٌورانٌوم المنضب التً أطلقتها الطائرات األمرٌكٌة تمكنت من اختعراق 

        (.[5]خرسانة فً الملجأ وقتلت جمٌع من فٌه من النساء واألطفال()طبقات ال

ولكن، وقتها لم ٌكن احد ٌستطٌع االدعاء بمعرفة ما حصل، ولمدة عدة سنوات كانت نتؾ المعلومعات تتطعاٌر،  

َج مععن هععذا التجمٌععع والرصععؾ اسععتنتاجا ذا قٌمععة  ٌلخععر  فلععٌس ثمععة مهععتم بجمعهععا ورصععفها نتفععة جنععب أختهععا ل

      عالٌة.
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( خالل جوالتعه فعً عمعوم القطعر [6]ؼونتر()إن من أهم تلك النتؾ، ماعثر علٌه الدكتور )سٌنوارث هورست  

(والمتمثعل بقعذائؾ ؼرٌبعة الشعكل والعوزن، 1991عقب وقؾ إطالق النار بأٌام قالئل )بداٌة شعهر آذار/معارس 

 (.[7]ت ثقٌلة بصورة ؼٌر اعتٌادٌة()فهً كما ٌصفها الرجل)لها شكل وحجم السٌجار، وكان

وعنععدما عععاد )ؼععونتر( إلععى )ألمانٌععا(، حععرص علععى استصععحاب واحععدة مععن تلععك االطالقععات المتمٌععزة ألؼععراض 

الذكرى. وفً مطار )برلٌن( بعدأت المشعاكل، فعان أجهعزة التحسعس واالستشععار المزروععة فعً المطعار أنعذرت 

جئ بفصعٌل كبٌعر معن خطٌعرة معن حقائعب الرجعل القعادم معن )الععراق(، لعذا فعو  رجال األمن بعانطالق إشععاعات

         رجال الشرطة ٌهاجمونه، ثم قاموا باالستٌالء على تلك القذٌفة التً احتفظوا بها فً صندوق خاص.

الحععظ )ؼععونتر( الععذي صععدرت بحقععه مععذكرة توقٌععؾ بتهمععة )خععرق قععانون الطاقععة الذرٌععة( وشععرعت الشععرطة 

م إلععى المحكمععة، كععان  بععالتحقٌق معععه، ان كععل فصععول تلععك العملٌععة محاطععة بععإجراءات أمنٌععة مشععددة. وعنععدما قلععد 

وكعان الحكعم ٌضعمن الزامعه بعدفع )ؼرامعة مالٌعة(  إصدار قرار  بإدانته أمعرا سعهال لتعوفر العدلٌل المعادي ضعده، 

 ومصادرة القذٌفة )المحّرمة(.

 رفض الدكتور )ؼونتر( الحكم لعدم قناعته به ما اسعتوجب حبسعه، ولكعن حبسعه كبقٌعة فصعول القضعٌة لعم ٌكعن

اعتٌادٌععا، فالرجععل العجععوز تعععّرض إلععى إزعععاج كبٌععر نجععم عععن تعمععد نقلععه إلععى أكثععر مععن معتقععل كععان آخرهععا فععً 

 واستمر صائما محتجا خمسة وعشرٌن ٌوما. )هامبورغ( حٌث أعلن اإلضراب عن الطعام احتجاجا، 

حرمانععه مععن وبصععرؾ النظععر عععن نععوع الجرٌمععة والعقععاب، تقععرر وبشععكل ؼٌععر مععألوؾ قطععع راتبععه التقاعععدي و 

ضععمانات التععأمٌن الصععحً، بٌنمععا عاقبتععه جهععات مجهولععة عقوبععات اشععد قسععوة وتععأثٌرا تمثلععت بمختلععؾ انععواع 

التهدٌدات تولد عنها )توتر مستمر( فرض على الرجل المسالم ما سبب له خوفا معن الخعروج ومؽعادرة المنعزل 

 الذي تعرض لكسر زجاج النوافذ أكثر من مرة.

اعتداءات، مع تقاطر الرسائل بذٌئة الكعالم ضعمن برٌعده الشخصعً، واسعتمرار إسعماعه والحتمال تعرضه إلى  

أناشععٌد نازٌععة كجععزء مععن عملٌععات التهدٌععد واالزعععاج، فقععد افتقععدت اسععرته الجععرأة علععى زٌارتععه فععً سععجنه 

   (!! [8]البٌتً)

ولما كانت القذٌفة القادمة من )العراق( والتً تعد )أم المشعاكل(، قعد صعادرتها شعرطة مطعار )بعرلٌن( ونقلتهعا  

بطرق واسالٌب مرٌبة، فقد استقر بها المقام على مناضد مختبرات مختصة، وعمعل علعى فحصعها البروفٌسعور 

أظهععرت إنهععا ذات نشععاط إشعععاعً  )كععانتو( االختصععاص فععً علععوم البٌئععة. وكانععت نتععائج الفحععص المختبععري قععد

(. وألهمٌة األمر، فان من الضروري اإلصؽاء إلى الدكتور )ؼونتر( وهو ٌتحدث مكمال بقٌعة [9]وسّمٌة عالٌة)

فعً هعامبورغ وجامععة شعارٌتً والجامععة الفنٌعة القصة المرعبة: )قمت بالبحث باالشتراك مع جامععة همبعرت 

فعً بعرلٌن، وذهعل جمٌعع أعضعاء هعذه المؤسسعات وقلقعوا جعدا: ان هعذه القذٌفعة سعامة ومشععة، أٌعن وجعدتها  

وعندما ذهبعت إلعى جامععة بعرلٌن وشعرحت لهعم هنعاك إننعً اكتشعفت هعذه القذٌفعة فعً الععراق والمقصعود منهعا 

وّبَخنعً احعدهم: كٌعؾ تسعتطٌع القعول ان الحلفعاء اسعتخدموا هعذه  لفعاء، شظاٌا القذائؾ المستخدمة من قبل الح

انعه معن الحمعق قعول ذلعك!! ثعم طردونعً، ورجععت إلعى بٌتعً والقذٌفعة مععً.  القذائؾ، بما إنها إشعاعٌة جدا، 

وعندما عدت لمالقاتهم االثنٌن التالً بناء على طلبهم، وجدت نفسً أمام ععدد كبٌعر معن رجعال الشعرطة العذٌن 

رادوا اعتقالً بسبب عدم تحفظً على القذٌفة ولمعا تسعببه معن اشععاع. ععادوا ثانٌعة ٌرتعدون مالبعس وأحذٌعة أ

عازلة مع حاوٌة خاصة لحمل القذٌفة إلى خارج مدٌنة برلٌن.طلبت منهم إٌصاال وسلمونً إٌاه حٌث ٌذكر هعذا 

  (. [10]االٌصال كمٌة اإلشعاع ونوع المادة السامة التً تحوٌها القذٌفة()
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فعال بعأس معن التععرؾ علعى  ولما كانت متابعة رحلعة القذٌفعة وحاملهعا ذات دالالت خطٌعرة ومنعافع اسعتنتاجٌة، 

( ولمعرفعة خطعورة مٌكروسفٌر/سعاعة 11فحوى اإلٌصال، فهعو ٌقعول إن)القعدرة اإلشععاعٌة لتلعك القذٌفعة هعً 

مٌكعرو سفٌر/سعاعة فعً  300هذه النسبة فان الدكتور)ؼونتر( ٌقول)فً ألمانٌا ٌبلػ الحد األعلى المسموح بعه 

[ ساعة بالنسعبة إلعى قذٌفعة واحعدة. وهعذا ٌعنعً 27, 2نحصل على] 11على  300حاالت العرض. فاذا قسمنا 

وانً شاهدت األطفال فً العراق ٌلعبون  ٌوم واحد، بالنسبة لتلك القذٌفة انك تحصل على الجرعة السنوٌة فً 

    (.[11]بإثنً عشرة قذٌفة()

لقد قرر الدكتور)ؼونتر(العودة إلى)بؽداد( رؼبة فً التحري والبحث فً هعذه القضعٌة، بععد ان توضعحت أمامعه 

الستخدام ؼٌر المرّخص لمواد سعامة ومشععة فعً تلعك الحعرب. كعان ذلعك البحعث والتحعّري أحعد وسعائل صورة ا

الكشؾ المبكر عن إصابات بٌن المواطنٌن بأمراض لم تكن مشخصة فً )العراق( حتى ذلعك التعارٌا خصوصعا 

اث خلعل فعً وظعائؾ وان)ؼونتر( طبٌب عمل طوٌال فً )العراق( طبٌباع واستاذاع، إذ من شأن تلك األمراض أحعد

الكلى والكبد، االمر الذي دعاه إلعى مراقبعة مجعامٌع األطفعال العذٌن ٌلعبعون بمخلفعات الحعرب، فقعد الحعظ مجعددا 

أطفاال بعمر الورود ٌلعبون بقذائؾ من النوع العذي أدخعل الرععب والهلعع علعى سعلطات مطعار)برلٌن(، وسعارع 

تعر مالحظاتعه الشخصعً، معن بٌنهعا أسعماء وعنعاوٌن إلى تثبٌت بعض األمعور ععن مثعل تلعك المشعاهدات فعً دف

فقعد معات باللوكٌمٌعا.  األطفال الذٌن ظل ٌراقبهم بانتظار ما سٌحل بهم، وسرعان معا شعطب علعى اسعم أحعدهم، 

كان ذلك دافعا قوٌا له للتنبٌعه معن خطعورة الوضعع فكتعب بحثعا بعنوان)سعٌجار الٌورانٌعوم ٌقتعل أطفعال الععراق( 

   .1992تموز/ٌولٌو16دوٌتشالند( الصادرة ٌوم  نشره فً جرٌدة )نٌوس

وفً بحث الحق، توصل الدكتور )ؼعونتر( إلعى إٌجعاد عالقعة رابطعة بعٌن أمعراض تفشعت بعٌن أطفعال )الععراق(  

الالعبٌن بالقذائؾ ذات السمٌة واإلشعاع ممن ٌحفل دفتر مالحظاتعه بأسعمائهم وأمعراض ظهعرت بعٌن أشعخاص 

 بؽداد( خالل الحرب. -ران األمرٌكً قافلة ليؼاثة على طرٌق )عمانٌسكنون قرب موقع ضرب فٌه الطٌ

لقد أفضعى هعذا االهتمعام المبكعر بالموضعوع صعفة )الرٌعادة( علعى أبحعاث وجهعود العدكتور )ؼعونتر( فعً مجعال  

فضب االستخدام المشٌن لهذا النوع من العتاد من قبل القوات األمرٌكٌة فً الحرب التعً شعنتها علعى )الععراق( 

 .1991مطلع عام  فً

)بععد  1991ثمة نتفة وثائقٌة مهمة أخرى وهً بضع فقرات تسربت من تقرٌر سري أعدته فً نٌسان /ابرٌل 

 UKAEA) ،United Kingdomشععهر ونٌععؾ مععن توقععؾ الحععرب( منظمععة الطاقععة النووٌععة البرٌطانٌععة )

Atomic Energy Authority ن تلعك الفقعرات وحصعلت علٌعه جرٌدة)اندبنعدت(التً نشعرت حصعٌلتها مع

( طنعا معن المخلفعات 40(، وقعد ذكعرت ان)[12]فً عددها الصادر فً )تشرٌن الثانً / نوفمبر(من الععام ذاتعه)

علمنععا إن الكمٌععة الحقٌقٌععة المشعععة والؽبععار قععد تسععبب فععً نصععؾ ملٌععون حالععة وفععاة فععً )العععراق(. فكٌععؾ إذا 

    ( كما ذكرت الجرٌدة 40( طن ولٌس )300-350)

( قذٌفعة دبابعات معن هعذا العتعاد فعً قاعدة)الحصعان 700-650وبرزت نتفة مٌدانٌعة مبكعرة متمثلعة بعاحتراق ) 

ى واستمر الحرٌعق إلع ، 1991تموز/ٌولٌو11األسود(األمرٌكٌة فً منطقة)الدوحة( شمال مدٌنة )الكوٌت( ٌوم 

جنعدي 3500الٌوم التالً، كان ثاوٌا فً تلك القاععدة المنكوبعة جنعود اللعواء المعدرع الحعادي عشعر األمرٌكعً )

          ي وعناصر من جنسٌات ؼٌرهما.نگلٍزوضابط( وسرٌة من الجٌ  اال

لقعد وقعؾ وزٌعر الععدل األمرٌكعً األسعبق )رامعزي كععالرك( أمعام ممثلعً وسعائل اإلععالم لعٌعلن للععالم اجمعع فععً 

ان )االدارة األمرٌكٌععة( اسععتخدمت فععً حربهععا على)العععراق( عتععادا مصععنوعا مععن  1993مععؤتمر صععحفً عععام 
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ما حّفَز الباحثٌن على تحري الٌورانٌوم المنضب، وان األطباء العراقٌٌن ٌواجهون حاالت مرضٌة لم ٌفهموها، 

 حقٌقة االمر.

وكان لتفشً حاالت مرضٌة ؼرٌبة بٌن الجنود األمرٌكان المشاركٌن فً العملٌات الحربٌعة عقعب ععودتهم إلعى  

ذوٌهم أثر ٌشبه ناقوس الخطر، وعندما تم إخضاع بعض أولئك الجنود للفحوصات الطبٌعة فعً وقعت مبكعر منعذ 

ة)العرٌؾ كارول بٌكعو(التً ظهعرت علٌهعا األععراض قبعل مؽادرتهعا مسعرح كما حصل مع الممرض1991العام 

 العملٌات فً جنوب)العراق(.

وعندما بدأت أعراض مرضعٌة ؼرٌبعة تظهعر علعى عشعرات األلعوؾ معن جنعود دول حلٌفعة شعاركوا فعً الحعرب 

فقعد بعدأ ظعرؾ جدٌعد ٌتسعم  (وؼٌعرهم، [13]وفرنسٌون واسترالٌون وكندٌون ومصرٌون وسعورٌون()نگلٍز )إ

بالشك والرٌبة، ٌتشكل فً األفق ٌتعارض مع رؼبات)االدارة األمرٌكٌة( فً هذا الشأن، ومن بٌن افرازات ذلك 

السعتخدام أو المطالبعة بحقعوق كله تأسٌس عدد كبٌر معن المنظمعات ؼٌعر الحكومٌعة التعً تسعتهدؾ شعجب هعذا 

ضععحاٌاه، ومنها)شععبكة المععواطنٌن المناهضععٌن للٌورانٌععوم المنضععب( التععً بععدأت بممارسععة أعمالهععا منععذ العععام 

1992([14].)   

مكسٌكً االصل ٌسكن والٌة)نٌو مكسٌكو( منشعؽال باالكتشعاؾ  وفً )امرٌكا( كان )داماسٌو لوبٌز( وهو باحث 

الذي اكتشفه والمتعلق باستخدام احد الجبال بالوالٌة )قرب مدٌنة البوكركً( مٌدانا لرمً اعتدة سعرٌة، توصعل 

إلعى انهعا مصعنوعة معن الٌورانٌعوم المنضعب ولعم ٌمنععه حعادث  فً النهاٌة بعد بحث مضن ومحعاوالت مكثفعة، 

لٌععه بالضععرب المبععرح مععن قبععل مجهععولٌن والقععاءه ؼائبععا عععن الععوعً علععى قارعععة احععد الطععرق، مععن االعتععداء ع

نتٌجة جهده الفعردي الحثٌعث العذي اسعتؽرق سعنوات 1993استكمال بحثه وتقّصٌه حقٌقة االمر، فاستطاع عام 

اٌقعاؾ التجعارب  طوال انجاز كتاب بعنوان)مٌادٌن رمً الٌورانٌوم المنضب(. لقعد كعان هعذا الععام بالعذات موععد

التً استمرت اكثر من عشرٌن سنة فً ذلك المٌدان وال اظن ان صدور ذلك الكتاب هو السعبب فعً اٌقعاؾ تلعك 

     التجارب.

حالعة االرتبعاك االجتمعاعً التعً   فً ذات الوقت، كان الخطاب اإلعالمعً العراقعً سعّباقا فعً اسعتثمار وتوظٌعؾ

ععَرّد جمٌعععا إلععى اصععل واحععد هععو اسععتخدام أصععابت المجتمععع األمرٌكععً جععراء ظهععور أعععرا ض أمععراض ؼامضععة تل

معس القعوات المشعاركة بالعملٌعات  القوات األمرٌكٌة لعتاد الٌورانٌعوم المنضعب ممعا تسعبب فعً إصعابة حعوالً خل

 (.[15]والتً أطلق علٌها اسم )مرض لعنة العراق( أو )لعنة الخلٌج() بأعراض األمراض الؽامضة، 

وكان معن بعٌن الجهعد التعوثٌقً العراقعً فعً هعذا المجعال قٌعام وزارة الخارجٌعة بتكلٌعؾ السعفارات العراقٌعة فعً 

عموم دول العالم بجمع المعلومات المتٌسرة ععن الٌورانٌعوم المنضعب. وعقعب إفتضعاح امعر هعذا العتعاد وتفعاقم 

لجععأت االدارة األمرٌكٌععة إلععى االعتععراؾ بوجععود )إصععابات محععدودة( بععأعراض مععرض أطلععق علٌععه اسععم خطععره 

عس  )مرض الخلٌج( بعد ان عزت سببه إلى استخدام اعتدة الٌورانٌوم المنضعب وكعان ذلعك اعترافعاع رسعمٌاع ٌؤس 

ٌوجعد علعى شعكل مععدن علٌه الكثٌر، فما هو الٌورانٌوم المنضب . الٌورانٌوم فً الطبٌعة عنصعر صعلب اسعود 

 ثقٌل ٌجري استخالصه من األرض خالل التعدٌن.

عععرؾ األوروبٌععون هععذا المعععدن منععذ مععا ٌنٌععؾ علععى ثالثععة قععرون مععن الزمععان فاسععتخدموه فععً صععناعة األبععواب 

 )أي ضعؾ ماهو علٌه الرصاص(!.3( الؾ كؽم/م19المحكمة استثمارا لصالبته وثقل وزنه، فكثافته)

ت العلماء الذٌن خدموا البرامج النووٌعة األلمانٌعة وهربعوا إلعى )أمرٌكعا(، فقعد اسعتطاعت وباالستفادة من خبرا 

آب/  6هععععذه األخٌععععرة صععععنع قنبلتععععٌن ذواتععععً خصوصععععٌة فائقععععة، ألقٌععععت األولععععى علععععى )هٌروشععععٌما( فععععً 
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% 7بتركٌعز  235( تعتمعد فعً تفجٌرهعا علعى نظٌعر الٌورانٌعوم B 29بواسعطة قاذفعة قنابعل )1945أؼسعطس

 (.[16]( الؾ مواطن ٌابانً)78كؽم ٌورانٌوم طبٌعً( فقتلت ) 25وم الطبٌعً )للٌورانٌ

زاكعً( بقنبلعة ثانٌعة حعوت علعى گاوفً التاسع من الشهر نفسه استهدفت قاذفعة قنابعل أمرٌكٌعة أخعرى مدٌنعة)نا

وأحععدث القاؤهععا إنفجععارا قوٌععا ٌماثععل قععوة التفجٌععر السععابق، أي  239حععد مععن نظٌععر بالتونٌععوم كٌلععو ؼععرام وا

( ألفا معن سعكان 39(، فقتلت )TNT()[17]طن( من مادة )1000(كٌلو طن وهذا ٌعادل انفجار )22, 5بقوة)

المدٌنة المستهدفة. وعقب القعاء تٌنعك القنبلتعٌن استسعلمت )الٌابعان( وانتبعه الععالم إلعى حجعم الكارثعة التعً تلك 

 تنجم عن استخدام هذا النوع من األسلحة التً أساسها الٌورانٌوم.

دخل إن إنتاج قنابعل نووٌعة معن النعوعٌن العذٌن عاقبعت بهمعا )الوالٌعات المتحعدة( المعدٌنتٌن الٌابعانٌتٌن والتعً ٌع

ٌلخّصعب خاللهعا الٌورانٌعوم الخعام السعتخالص نظٌعر  الٌورانٌوم فً تصنٌعها، ٌستلزم القٌام بعملٌات معقدة جعدا 

ٌلستخدم إضعافة 235الٌورانٌوم ) ( ذي النشاط اإلشعاعً العالً، الذي ٌؤلؾ المادة األساس للقنبلة، وهو الذي 

%معن 2ل لهذا الؽرض صؽٌرة جدا ال تكاد تتجاوز نسبة وان الكمٌة التً تحو   لذلك وقودا للمفاعالت النووٌة، 

مجمععوع العنصععر الخععام الخاضععع للتخصععٌب، وبهععذا تكععون فضععالت )نفاٌععات( هععذه العملٌععة كمٌععات كبٌععرة جععدا، 

استخلص منها النظٌر المطلوب وخؾ نشعاطها اإلشععاعً، إال إن خطعورة تلعك النفاٌعات علعى البٌئعة واإلنسعان  

   (.[18]( بلٌون سنة)4,5عمر النصؾ له ٌبلػ )ف بشكل خاص تبقى قائمة، 

زاكععً( فععان الٌورانٌععوم المنضععب ٌعععالج داخععل گاوإلنتععاج نظٌععر البلوتونٌععوم الععذي اسععتخدم فععً تفجٌععر قنبلععة )نععا 

تحول إلى نٌتونٌوم ومن ثم إلى بلوتونٌوم الذي ٌعدخل فعً صعناعة هعذا المفاعالت ثانٌة بقصفه بالنٌوترونات فٌ

 (. [19]النوع من الرؤوس النووٌة)

بعالٌورانٌوم المنضعب وعلى الرؼم من تلك التقانة التً ٌستخلص بموجبها البلوتونٌوم من النفاٌات التً تعرؾ 

فان تلك النفاٌات تبقى تشكل كمٌات هائلة ما جعل الدول ذات القدرات النووٌة تبحث عن اماكن تطمر فٌهعا تلعك 

النفاٌععات، فمععثال، نجععد ان مخععزون )الوالٌععات المتحععدة( وحععدها مععن الٌورانٌععوم المنضععب بلععػ حتععى مطلععع عقععد 

رن من عملٌات التخصٌب( ما ٌربو على نصؾ ملٌون طن، الثمانٌنات من القرن المنصرم )عقب قرابة نصؾ ق

تكدست فً مواقع الخزن فً عموم اراضً)الوالٌات المتحعدة األمرٌكٌعة(، ولعم ٌعمعل علعى تقلٌعل ذلعك الفعائض  

من النفاٌات استخدام بعضها فً إنتاج القنابل الهٌدروجٌنٌة التً ٌدخل الٌورانٌوم المنضب فعً الحلقعة األخٌعرة 

    (.[20]تؽال آلٌتها)من سلسلة اش

من هنا نتلمس تعرٌفا للٌورانٌعوم المنضعب، فعال نجعد ؼٌعر تعرٌعؾ اقترحعه الجعٌ  االمرٌكعً، وهوالعذي اسعتند 

 فٌة( والذي ٌقول:الحرب الخ-علٌه )مٌسونٌه( وزمالؤه فً كتابهم )الٌورانٌوم المنضب

"الٌورانٌوم المنضب هو الناتج المتبقً من عملٌة التحوٌل )االخصاب( للٌورانٌوم الطبٌعً لتجهٌعز المحعروق  

النععووي او تصععنٌع االسععلحة النووٌععة، تبلععػ نسععب االشعععاع فععً الٌورانٌععوم المنضععب اقععل عمععا هععو موجععود فععً 

 (.[21]% ")40الٌورانٌوم الطبٌعً بحوالً

ومنذ ستٌنات القرن الماضً، بدأ التفكٌر الجدي فً استخدام مئعات اَالؾ معن أطنعان النفاٌعات تلعك فعً مجعال  

ى صناعة اعتدة خارقعة للعدرع والتعً ٌمكعن ععدها جعٌال جدٌعدا معن األسعلحة النووٌعة، إضعافة إلعى دراسعة جعدو

وإمكانٌة استخدام تلك النفاٌات فً صناعة السبٌكة التً تؤلؾ هٌكل العدبابات وعجعالت القتعال المدرععة، إذ ان 

 النجاح فً هذٌن المضمارٌن سٌضمن ما ٌأتً:
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كمعا معر بنعا(  3ألؾ كؽم/م 19إنتاج عتاد خارق شدٌد الفعالٌة بسبب ثقله المتمٌز )كثافة الٌورانٌوم المنضب-1

علعى خعرق اصعلب انعواع العدروع. لقعد قعدرت سعرعة انطعالق  (ٌساعده ذلعك العزخم [22]عالٌا)ما ٌعطٌه زخما 

(. لقععد صععار نجععاح ذلععك المسعععى ضععرورة ملحععة [23]ماك/سععاعة()2المقععذوؾ مععن هععذا العتععاد نحععو هععدفها بععـ )

( الخدمعة فعً بداٌعة عقعد السعبعٌنات معن القعرن T 72خصوصا وان االتحاد السعوفٌتً )ٌومعذاك(أدخل الدبابعة )

ععّدت قفععزة نوعٌععة فععً صععناعة الععدبابات. عمومععا ان خاصعع1972ٌالمنصععرم )تحدٌععدا عععام  ة الصععالبة ( والتععً عل

الشععدٌدة التععً ٌتمٌععز بهععا الٌورانٌععوم المنضععب أو السععرعة العالٌععة المتوقعععة النطععالق مقذوفاتععه دفعععت الخبععراء 

لتوخً تحقٌق زٌادة ملموسة فً المدى القاتل للدبابات التً ستستخدم هذا النوع من العتاد فالمدى الذي تصله 

بٌنمععا تخععرق قذٌفععة الٌورانٌععوم المنضععب  فععا متععر، ن هععو أللتنگستوقذٌفععة مضععادة للععدرع مصععنوعة مععن مععادة ا

الدبابة المعادٌة فً مدى ثالثة آالؾ متر. لقد صار مسلما به، ان لهذا العتاد قوة خرق عالٌعة، إذ إن الحسعابات 

(. لقعد أثبتعت التجعارب األولٌعة ذلعك TNTتشٌر إلى ان كمٌات قلٌلة منه ستعوض عن مئات األطنان من معادة )

 (.[24]طن)لمٍگا نفجارها تقاس)حسب القاموس السوقً( بالكٌلو طن واحٌث أخذت شدة ا

ٌتمٌز الٌورانٌوم المنضعب بخاصعٌة االلتهعاب )اتقعاد: وهعو االحتعراق عنعد مالمسعة الهعواء( عنعدما ٌصعطدم  -2

وقد وضع الخبعراء احتمعال ان ٌعؤدي اللهعب القعوي المتولعد ودرجعة الحعرارة  الخرق، بالهدؾ المدرع وحدوث 

وبسعبب  آالؾ درجة( إلى احتعراق وقعود وعتعاد الدبابعة، 10م ٌوصلها بعض الباحثٌن إلى  ت2800العالٌة جدا )

ها أوكسٌد الٌورانٌوم ) ٌلول دل ّمٌة العالٌة التً  احتمعال بقعاء أحٌعاء ( العذي سعٌولده االشعتعال فعان نسعبة UO2السل

 داخل الدبابة ٌصبب مستحٌال.

الٌورانٌوم المنضب رخٌص الكلفة، بل ان تحوٌل الكمٌات الهائلة منه من نفاٌات إلى اعتدة سٌقلل كثٌرا من -3

( الواحد منه ٌكلؾ دوالرا واحدا وبذا تكون قذٌفة الٌورانٌعوم [25]مشاكل ونفقات الخزن، وعموما فان الرطل)

           (.[26]المنضب أرخص من سعر قطعة الهامبورؼر)

اعتععدة مقاومععة الععدبابات ٌقلّععل مععن الفععرص ن إلععى الٌورانٌععوم المنضععب فععً صععنع لتنگستوان التحععول مععن ا-4

المتاحة امعام )الصعٌن( لتهدٌعد )الوالٌعات المتحعدة( أو الضعؽط علٌهعا بقطعع إمعداداتها منعه، فالصعٌن تعتحكم بمعا 

ن، وهً معرضة لخطر االنقطاع حال نشوب أي لتنگستو%من واردات )الوالٌات المتحدة( من مادة ا50نسبته

بالنسبة اللمانٌا عندما فرضت علٌها )البرتؽال( حظرا منعت بموجبه تصدٌر نزاع جدي مع )الصٌن( كما حصل 

 تلك المادة إلى المصانع االلمانٌة خالل الحرب العالمٌة الثانٌة.

( معرة وان قدرتعه 25ن بحعوالً )لتنگستوهذا إضافة إلعى ان سعّمٌة الٌورانٌعوم المنضعب تفعوق تلعك التعً فعً ا

ناهٌك عن فرق السعر الكبٌر بٌنهما )من بٌن المعلومات  %، 25ا بحدودن ربمللتنگستوعلى الخرق أكثر مما 

ن معع الٌورانٌعوم المنضعب والمؽنٌسعوم للحصعول لتنگستوالمستجدة ان مصانع العتعاد األمرٌكٌعة أخعذت تخلعط ا

ّمٌة أعلى(.  على خرق أعمق واتقاد واحتراق اكبر وسل

ابععة شعؤون الٌورانٌعوم المنضعب وكعان قعد عمعل ٌقول )دان فاهً( وهو باحث أمرٌكعً تخصعص فعً مت        

بالتحدٌد أخذت القوة الجوٌة االمرٌكٌعة قعرارا  1974على احد األسلحة المخصصة لرمً اعتدته انه )فً العام 

ن واستخدام الٌورانٌوم المنضب بدال عنها كعنصر اختراق. وانعا محعتفظ بالوثٌقعة لتنگستوبالتخلً عن سبائك ا

 (.[27]التً تثبت ذلك()

إن البحث عن مطامٌر لدفن مئات اَالؾ معن أطنعان النفاٌعات النووٌعة عملٌعة شعاقة لعذا ٌعؤمن تحوٌلعه إلعى  -5

والٌعات المتحعدة( اعتدة إمكانٌة تفرٌقه وتوزٌععه علعى أراضعً بلعدان )ععدوة( بعدال معن تكدٌسعه فعً أراضعً )ال
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(اسعطوانة ضعخمة 46422حٌث تتكدس منه فً والٌة )تنٌسً( كمٌة تزٌد علعى نصعؾ ملٌعون طعن معبعأة فعً)

 (.UF6من الحدٌد الصلب على شكل سادس فلورٌد الٌورانٌوم )

للٌورانٌوم المنضب خاصٌة فٌزٌائٌة خطٌرة تتمثل فعً تحولعه عقعب احتراقعه إلعى هبعاء )جسعٌمات متناهٌعة  -6

الصؽر:أقل من خمسة ماٌكرون(، وان صؽرها هذا ٌساعدها على االنتقال الحر فعً الهعواء لمسعافات بعٌعدة فً 

ودخولها جوؾ االنسان من خالل االستنشعاق أو االبعتالع أو امتصعاص الجلعد معن ؼٌعر ان ٌشععر بهعا الشعخص 

سعاحات شاسععة معن التربعة المتعرض لها، إضافة إلى ان تلك الجسٌمات ذات طبٌعة بلورٌة تعؤّمن ثباتهعا فعً م

ٌلَععّد العنعؾ أحعد أنماطهعا  )بسبب عدم ذوبانها( وإن ذلك كله ٌحقق أهداؾ العقل األمرٌكعً العذي )توجهعه ثقافعة 

األمرٌكٌة( على استخدام هذا العتاد بكثافة شدٌدة ( وهذا ما ثبت علمٌا من خالل إصرار )اإلدارة [28]المهمة()

كب  فً اماكن مختلفة من العالم على الرؼم معن ثبعوت أضعراره الخطٌعرة علعى البٌئعة وشععوب العدول التعً سعتلنت

 أراضٌها باستخدامه التعسفً.

وتعععععود )االدارة األمرٌكٌععععة( السععععتثمار خبععععرات األلمععععان حٌععععث قععععام فرٌععععق مععععن خبععععرائهم بتموٌععععل مععععن  

( بععإجراء أبحععاث وتجععارب إلنتععاج العتععاد المطلععوب، فلاللمععان تجععارب وخبععرات مؤكععدة مععع [29]ن()بنتاگول)ا

حتمععال الٌورانٌععوم المنضععب ٌعععود تارٌخهععا إلععى الحععرب العالمٌععة الثانٌععة عنععدما اخععذوا ٌشعععرون بععالخوؾ مععن ا

ن( لتنگستوتضاؤل القدرة على انتاج اعتدة خارقة للدروع بسبب الحظر العذي فرضعته )البرتؽعال(على تصعدٌر)ا

كمعا اشعرنا إلعى ذلعك فعً موضعع مضعى، االمعر العذي دععا القٌمعٌن علعى  1943إلى )المانٌا( منذ تمعوز /ٌولٌعو 

الٌورانٌوم المنضعب( هعو البعدٌل المطلعوب الصناعات العسكرٌة االلمانٌة للبحث عن بدائل، ما أوصلهم إلى ان )

والمناسب، ولوان المعلومات ؼٌر مؤكعدة ععن نجعاح التجعارب والمحعاوالت االلمانٌعة فعً التوصعل إلعى توظٌعؾ 

السععتخدام الٌورانٌعوم فععً صععناعة   الٌوارانٌعوم المنضععب معن عدمععه اال ان تلععك المحعاوالت شععّكلت تارٌخعا اولٌععا

 االدارة االمٌكٌة إلى استنهاض تلك المحاوالت وتفعٌلها.  القنابل المضادة للدروع ما دعا

( موقعا لصعناعة واختبعار النمعاذج األولٌعة 12ن( ضمن هذا المسعى، من حٌث المبدأ بتخصٌص )لبنتاگوقام )ا 

 (.[30]من العتاد المطلوب، وكانت تلك المواقع منتشرة فً عموم )الوالٌات المتحدة()

َر مصنع للعتاد ٌقع فً وسط منطقة سكن تجمع  و  وألن )الهنود الحمر( شعب ؼٌر مرؼوب فٌه )أمرٌكٌا( فقد حل

كبٌر منهم فً والٌة )أوكالهوما( ٌنتج مادة تجرٌبٌة من هذا العتاد حٌث ألقت إدارة المصنع بكمٌات كبٌعرة معن 

تج العرضٌة لصناعة االعتدة فً آبار مهجورة فً المنطقعة ممعا تسعبب فعً حعدوث مشعاكل صعحٌة خطٌعرة النوا

للسكان. وكأن )الهنود الحمر( طرائد مفضلة لهذا العتاد منذ عهد التجارب أٌنما كانت مناطق سكنهم فقد لعوحظ 

( داخعل األراضعً الكندٌعة، تفشً أمراض خطٌرة بٌن أفراد قبٌلة )مسٌسوؼا( التً تقطن شمال بحٌرة )هورون

   (.[31]وقد انتشر بٌنهم داء ٌعمل على تدمٌر كرٌات الدم البٌضاء)

 لقععد دلععت نتععائج تحععري أسععباب ذلععك المععرض علععى ان مصععنعا تابعععا لمنشععأة )كععامٌكو( ٌنععتج نمععاذج مععن اعتععدة 

 الٌورانٌوم المنضب فً مرحلة التجارب، وراء تلك الكارثة حٌث تسربت آثاره إلى المنطقةالمذكورة.

االن وقد نجحت أولى التجارب للعتاد الذي استخدم فٌعه الٌورانٌعوم المنضعب خصوصعا عقعب تجربتعه المتمٌعزة  

مٌعت خاللهعا نمعاذج معن هعذا العتعاد1970-1968فً )فورت لعوٌس( للسعنوات  بواسعطة قاذفعة مشعاة  والتعً رل

خفٌفة )ترمً من فوق الكتؾ( ضد هدؾ مدرع، وصار مؤكدا لدى المشرفٌن على تلك التجربعة ان لهعذا العتعاد 

قدرة على خرق دروع الدبابات المعادٌة وان الحرارة التً سٌولّدها احتعراق الٌورانٌعوم المنضعب داخعل الدبابعة 

 عتدتها وحرق وقودها.كافٌة لصهر أجساد طائفتها بشكل تام، وتفجٌر ا
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ٌوضب الدكتور )مٌشو كاكعاو( العذي شعارك بعالرمً شخصعٌا بواسعطة قاذفعة خفٌفعة معع تالمٌعذ دورة متقدمعة   

  (.[32]لتدرٌب المشاة ، طبٌعة عمل القذٌفة قبل وخالل اختراقها الهدؾ)

وفً مٌادٌن أخرى أجرٌت تجارب إضافٌة على أنواع أخرى من االعتدة اختلفت فٌها وسعائل اإلطعالق وحسعب  

نوعٌعة العتعاد المسععتخدم كنمعوذج، وخاصعة فععً مصعنع العتعاد )لٌععك سعتً( فعً )انععد بنعدس مونتانعا( ومسععتودع 

دونمعا أي اعتبعار لمعا سعٌترتب  )بٌكاتنً( بوالٌة )نٌوجرسً(. ان اؼلب تلعك التجعارب نلّفعذت فعً الهعواء الطلعق

 على انتقال االشعاعات الخطرة والؽبار السام من اضرار فادحة على السكان والبٌئة.

لقد بدأت مع بداٌة عقد السبعٌنات من القرن الفائعت عملٌعات االنتعاج الواسعع لهعذا العتعاد، وتشعجٌعا للشعركات  

(، فقععد قامععت )االدارة االمرٌكٌععة( بتوزٌععع كمٌععات نلبنتاگوالمصععّنعة للسععالح علععى انتاجععه وبٌعععه لمؤسسععات )ا

      (.[33]ضخمة من الٌورانٌوم المنضب على تلك الشركات مجانا)

والتععً وضعععت انتاجهععا ( فععً مقدمععة تلععك الشععركات المنتجععة للعتععاد المععذكور Honey Wellوكانععت شععركة ) 

(. ونتٌجععة لععذاك االفععراط وتعععدد الجهععات المخَولععة والتععً تسععلمت [34])1977ن( منععذ العععام لبنتاگوبخدمععة )ا

مواقعع التصعنٌع واالختبعار، اهمعل كمٌات ضخمة من الٌورانٌوم المنضب بهدؾ تحوٌلعه إلعى عتعاد، فقعد تععددت 

 بشكل كبٌر شأن البٌئة وما سٌلحقها من اضرار فادحة جراء ذلك االفراط. 

وعوضا عن االهتمام بشأن البٌئة التً ٌهددها هذا العتاد بالدمار، فقد اهتمت الجهات المسؤولة بدراسة تأثٌره 

ل فرٌععق بحثععً ٌحمععل اسععم ععك  )مجموعععة التنسععٌق التقنععً المشععترك  علععى مسععتخدمٌه وعلععى افععراد الخصععم، وشل

َقعّدم الفرٌعق  1974لفاعلٌة العتاد( وتعرؾ اختصعاراع )جعً تعً جعً /أم أي( لدراسعة تلعك التعأثٌرات.وفً الععام 

أول تقارٌره متضمنا توصٌات عدة تخعص االلتعزام باسعالٌب السعالمة واسعتخدام المالبعس الواقٌعة بهعدؾ تقلٌعل 

 (.[35]لمخاطر وآثار الٌورانٌوم المنضب) احتمالٌة التعرض المباشر لالشخاص

وفً تقرٌر آخر اختص بموضوع )التقوٌم الطبً والبٌئً للٌورانٌوم المنضب( فّصعل الفرٌعق رؤٌتعه بخصعوص 

إلعى تشعتت  A-10الحاجة إلى ضرورة تنظٌؾ المنطقة المتضررة حٌث ذكر انه )ٌمكن ان ٌؤدي سقوط طعائرة 

لٌورانٌعوم وقتعا طعوٌال طن متري من ؼبار الٌورانٌعوم فعً موقعع العتحطم. وٌمكعن ان تسعتؽرق ازالعة ا0, 4نحو

بعاون(  880كؽعم أو 400ومبالػ طائلعة حسعب موقعع العتحطم وظروفعه( معع العلعم ان الكمٌعة المتشعتتة تشعكل )

 فقط.

ن( العذي إّطلعع قادتعه علعى تقعارٌر الفرٌعق المعذكور للتوسعع فعً اسعتخدام هعذا العتعاد ودععم لبنتاگولقد خطعط )ا 

دة الكمٌععات المصععروفة مجانععا مععن الٌورانٌععوم المنضععب إلععى البحععوث التطوٌرٌععة والتجععارب االختبارٌععة وزٌععا

(. وتعاقععد الجععٌ  [36]ن( تلععك)لبنتاگوالشععركات المصععنعة للعتععاد، وصععادقت )اإلدارة األمرٌكٌععة( علععى خطععط )ا

ف َظت فٌه تقارٌر الفرٌق فً أدراج بعٌدة عن متنعاول على شراء كمٌات ضخمة من االعتدة  المصنعة فً وقت حل

ٌلَعدُّ الكشؾ عنها خطرا على األمن القومً األمرٌكً!  الٌد لتبقى مضامٌنها متمتعة بسرٌة عالٌة 

رت وأنشعئت مصعانع جدٌعدة للمسعاهمة فعً عملٌعة  عو  ونتٌجة للتوسع واإلفراط فً إنتعاج العتعاد المعذكور، فقعد حل

. ولم تعد مسألة  1980فقد خطط للبدء بتوزٌع العتاد المنتج على الوحدات المقاتلة اعتبارا من العام  نتاج، اإل

 توخً السالمة العامة واالهتمام بتأثر السكان وسالمة البٌئة أمورا قائمة ٌحسب لها حساب.

نعواع هعذا العتعاد لحسعاب وقد أنٌطت بمصنع الرصاص الوطنً فً )كولونً( بوالٌة )نٌوٌعورك( إنتعاج بععض أ 

رصدت الجهات المعنٌة تسّرب كمٌات من الؽبار المشع ذي السمٌة العالٌة إلعى  1980ن(، ومنذ العام لبنتاگو)ا

الهواء الطلق فً المنطقة المحٌطة بالمصنع سرعان ماإنتشر إلى باقً انحاء الوالٌة، ما تسبب فً رفعع نسعبة 
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(جعراء تسعرب معا [37]( جزء من الملٌون من الكٌوري)150د بلػ )النشاط اإلشعاعً فً عموم الوالٌة إلى ح

-GAU(ؼم فقط معن ذلعك الؽبعار )الحعظ عزٌعزي القعار  الكعرٌم:إن االطالقعة الواحعدة معن عتعاد 378مقداره )

81A  الذي تطلقه طائرةA10 ؼم من هعذا الؽبعار، وان أمرٌكعا أطلقعت علعى األهعداؾ العراقٌعة ععام 272تنشر

ؼعم 3185التعً تطلقهعا الدبابعة تنشعر  A-1ألؾ اطالقة من هذا الصنؾ وان القذٌفة  940مامجموعه  1991

فقععط  1991منععه، وقععد أطلقععت الععدبابات األمرٌكٌععة أربعععة عشععر ألععؾ قذٌفععة علععى أهععداؾ عراقٌععة خععالل حععرب 

(، 2003فً تلك االحصائٌة الكمٌات التً رمٌعت خعالل العملٌعات التالٌعة والتعً كعان ختامهعا ؼعزو ععام )الٌدخل

كؽم من الٌورانٌوم المنضب، ولٌس ثمعة احصعائٌة دقٌقعة  75توماهوك( ٌحمل مامقداره -وان الصاروخ )كروز

وحتعى الععام 1991ععام عن عدد الصوارٌا التً تحمل الٌورانٌعوم المنضعب التعً اطلقعت علعى )الععراق( منعذ ال

2003. 

وبسبب ارتفاع األصوات وتعالً الصٌحات ضد هعذا التلعوث العذي سعببه المصعنع المعذكور، صعدر قعرار قضعائً 

وبوشعر بتفكٌكعه  1983بإٌقافه عن اإلنتاج، وبعد استمرار تقدٌم الشكاوى فقد تقرر إؼالق المصنع نهائٌا عام 

 فٌما بعد.

بوالٌعة تٌنسعً( بعأعراض ؼرٌبعة فقعد ألرجععت الحقعا  -فً )جونٌسبورووعقب شعور عمال مصنع آخر مشابه  

( ملعم لحسعاب القعوة 30إلى تعرضعهم لؽبعار الٌورانٌعوم المنضعب النعاجم ععن عملهعم فعً إنتعاج اطالقعات عٌعار)

 الجوٌةاالمرٌكٌة.

 لقععد فععرض اسععتمرار إجععراء التجععارب وتععوخً التطععوٌر واسععتحداث أجٌععال متعاقبععة مععن االعتععدة فععً مختلععؾ 

األنعواع معن االعتعدة ، فقعد العٌارات، التوسع فً إنشاء مٌعادٌن رمعً لممارسعة رمعً التعدرٌب والتجعارب لهعذه 

تحقععق إنشععاء مٌععادٌن تخصصععٌة لرمععً أسععلحة المشععاة والععدروع والمدفعٌععة وكععذلك القععوة الجوٌععة التععً طععورت 

 نٌو مكسٌكو(. مٌدانها الخاص المسمى )مختبر ساندي الوطنً( فً قاعدة )كركالند الجوٌة فً

( موقعا مورست فٌه عملٌات اإلنتعاج أو التجعارب العتعدة الٌورانٌعوم المنضعب فعً 50وعلى العموم فان ثمة ) 

عمععوم )الوالٌععات المتحععدة( وخاصععة فععً والٌععات )أنععدٌانا وأرٌزونععا وأروٌععن ومارٌالنععد ومادٌسععون( وؼٌرهععا. 

 ٌن هما:والٌورانٌوم المنضب ٌدخل فً صناعة االعتدة بواسطة طرٌقت

صنع الجزء المخصص لخعرق العدرع معن سعبٌكة متجانسعة تتعألؾ معن معادة الٌورانٌعوم المنضعب وعناصعر  -1

ٌععة نگلٍزأطلقتهعا القعوات اال(، كانعت قععذائؾ العدبابات التعً [38]الموبلعدٌوم والتٌتعانٌوم والزكونٌعوم والنوبٌعوم)

ي نگلٍزخالل الحرب على)العراق( من هذا النوع. ومما ٌفعرض نفسعه للتثبٌعت هنعا هعو إطعالق وزٌعر العدفاع اال

وقت الحرب الحسرات فً إن بالده لم تتوصل حتى ذلك الوقت إلى تقنٌة تصنٌع النوع اَخر من القذائؾ العذي 

( علعى العرؼم معن شعدة وحمعاوة العالقعات التعً تعربط [39]المنضعب()هو أشد فتكا )النوع المؽلؾ بعالٌورانٌوم 

 بالده بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة!. 

ا النعوع مععن تؽلٌعؾ العرأس أو القضععٌب الخعارق للععدرع بعالٌورانٌوم المنضععب، وتتكعتم الجهععات الصعانعة لهععذ -2

االعتدة على المعلومات المتعلقعة بسعمك الؽعالؾ، وهعو معا حمعل العوزٌر المعذكور علعى إطعالق الحسعرات، فهعذا 

النوع من االعتدة ٌتمتع بقوة عالٌة لخرق الدرع المستهدؾ بها أعلى معن التعً تتمتعع بهعا القذٌفعة التعً تعدخل 

 فً صناعتها سبٌكة الٌورانٌوم المنضب. 
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( حسب مزاعم المصادر العسكرٌة األمرٌكٌعة كمعا T 72ة انتجت لمجابهة الدبابات السوفٌتٌة )والن هذه االعتد

معععر بنعععا، فعععان مسعععألة تجربتهعععا علعععى دبابعععات معععن هعععذا الطعععراز ظلعععت حلمعععا ٌعععراود خٌعععال رواد الواقعٌعععة فعععً 

 ن(. لبنتاگو( من ذوي الشأن فً )ا[40]التدرٌب)

والتعً تمكنعت  1982ثم حانت تلك الفرصة عقب اجتاح القوات الصهٌونٌة لالراضً اللبنانٌة فعً صعٌؾ ععام  

من أسعر دبابعة معن هعذا النعوع تععود إلعى القعوات السعورٌة فعً )البقعاع(، وتعم شعحنها إلعى )الوالٌعات المتحعدة( 

االعتدة المصنعة معن الٌورانٌعوم المنضعب )ربمعا ألسعتلخدم الرمعً التجرٌبعً لهعذا الستخدامها هدفا واقعٌا لرمً 

ب  1973العتاد فً صحراء سٌناء على هٌاكل الدبابات المصرٌة المعدمرة معن بقاٌعا حعرب رمضعان  عر  او انعه جل

 خالل تلك الحرب كما سنرى ذلك فً موضعه(.

مجعال زٌععادة المعدى القاتعل للعدبابات التعً تسععتخدم لقعد ادى الٌورانٌعوم المنضعب إلعى حصععول قفعزة نوعٌعة فعً  

اعتدته خصوصا بعد ان تم تجربة تلك االعتدة علعى اهعداؾ واقعٌعة وحقٌقٌعة وان ذلعك المعدى صعار ثالثعة االؾ 

متر كما أسلفنا، إلى حد صارت معه حسعابات االمرٌكعان ومعهعم قعادة )الحلعؾ االطلسعً( ان )بمقعدورهم تعدمٌر 

و بفارق المدى الذي تملكه دبابعاتهم وصعوارٌا مقاومعة العدبابات االرضعٌة وعلعى %من دبابات حلؾ وارش70

%الباقٌععة بفععارق التقنٌععة العالٌععة التععً تملكهععا دبابععاتهم واسععلحة ضععد 30السععمتٌات والقععوة الجوٌععة تععدمٌر الععـ

 الدبابات.

حة المضعادة للعدبابات وبهدؾ رفع قدرة الدبابات وعجالت القتال المدرعة االمرٌكٌة على مقاومة قذائؾ االسعل 

، فقد اتجه التفكٌر صوب ادخال الٌورانٌوم المنضب فً تصنٌع ابدانها، وتم تصنٌع العدٌد منها. لقد تحقق ذلعك 

ابرامعز( وأخٌعرا شعملت عجعالت القتعال المدرععة )برادلعً(  -الجهد فٌما بعد مع عدد من االنواع منها الدبابة)أم

إلى حد كبٌر ٌتمتع بها طاقم الدبابعة وعجلعة القتعال المدرععة معن خعالل  بتلك التقنٌة التً أمنت حماٌة مضمونة

تنطط اؼلب القذائؾ التً تستهدفها ماٌسبب انحرافها عن البدن، )ولكن ذلك الٌحمٌهعا معن االعتعدة المصعنوعة 

 من الٌورانٌوم المنضب التً ترمى ضدها والتً تحٌلها إلى كتلة من نار(. 

( لعم ٌتطعرق 1996بعنعوان )منظومعات االسعلحة لععام  1996راسعا تعدرٌبٌا ععام لقد أصدر الجٌ  االمرٌكً ك 

إلى هذا النوع من الدرع بشكل صرٌب كما ان الكراس تجاهل االشارة الصرٌحة إلى اعتدة الٌورانٌوم المنضعب 

تجعدر االشعارة هنعا إلعى  0([41]التً تطلقها هذه الدبابات وإكتفى باالشارة إلى )درع خاص( و)عتعاد محّسعن()

امعا اعتعدة  عدم قدرة االعتدة العادٌة على خرق دروع الدبابات التً ٌعدخل فعً صعناعتها الٌورانٌعوم المنضعب، 

ل خشععبٌة أضععرمت فٌهععا الٌورانٌععوم المنضععب فانهععا تحععول تلععك الععدبابات إلععى كتلععة نارٌععة ملتهبععة وكأنهععا هٌاكعع

 النٌران.

ولما كان صٌد الدبابات بواسطة الطائرات عمال أكثر تفضٌال فً القتال المدرع كونه أقل كلفة وأقل خسائر فعً  

( المسماة قانصة الدبابات بمنظومة لرمً إطالقعات الٌورانٌعوم   A 10فقد زودت طائرات )وارثورغ االرواح، 

ملم لٌتم إطالقه 30ٌة عالٌة عند الرمً بتلك المنظومة فقد صمم العتاد بعٌاروبهدؾ تأمٌن كثافة نار المنضب، 

 بواسطة مدفع رشا  مع وسائل تسدٌد وتصوٌب دقٌقة.

وبهدؾ ارسال الٌورانٌوم المنضب إلى قلب التجمععات السعكانٌة عنعدما تصعٌر المعدن اهعدافا للعنعؾ االمرٌكعً،  

مسعلب وتعدمٌر أي اسعتحكامات أو ملجعأ( كمعا تقعول )لٌنعورا وتحت حجة )اختراق بضعة أقعدام معن االسعمنت ال 

فورسعتٌل( فععً بحثهععا الموسعوم )تواطععؤ المؤسسععة العسعكرٌة واالعععالم الخفععاء الٌورانٌعوم المنضععب( نقععال عععن 

فقععد عمععدت االدارة االمرٌكٌععة إلععى تصععنٌع رؤوس  ، 4/9/1996صععحٌفة )واشععنطن بوسععت( الصععادرة ٌععوم 
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(، وهعو االمعر [42]ن الٌورانٌوم المنضب، تقعوم بتنفٌعذ ذلعك شعركة )هٌعوز()صوارٌا )توما هوك( و)كروز( م

الذي أكده )رامزي كالرك( فً ندائه الدولً ضد استخدام اعتدة الٌورانٌوم المنضعب، بٌنمعا ٌصعر شعاهد عٌعان، 

لوبٌز( انه ٌعرؾ انهم ٌستخدمون الٌورانٌوم المنضب فً تصنٌع بعض الصوارٌا، االمر العذي هو )دوماسٌو  

(فهعو ٌملعك بعٌن [43]دعاه للشك فً ان صاروخا بالستٌقٌا دّمعر منعزال فعً )البلقعان( ٌحعوي ٌورانٌعوم منضعب)

(، [44]دٌه وثائق تكشؾ ان صوارٌا كروز توما هوك التعً تعم اختبارهعا تحعوي علعى الٌورانٌعوم المنضعب()ٌ

ا مقعداره وانه ٌحدد كمٌة الٌورانٌوم المنضب التً ٌحتوٌها رأس الصاروخ معن فئعة )كعروز( و)تومعا هعوك( بمع

(، ولعو ان االعالمعاالمرٌكً [45]( كؽم معن هعذه المعادة التعً سستنسعحق وتشعتعل فعً المنطقعة المحٌطعة)75)

الرسعمً ٌحعاول انكعار تحمٌعل رؤوس تلعك الصعوارٌا ٌورانٌعوم منضعب ) لكعن معن ذا ٌصعدق االععالم الرسععمً 

 االمرٌكً (!!. 

ّناع السالح االمرٌكً اسلحة الدفاع الجوي بعٌدة ععن هعذا االسعتخدام حٌعث صعمموا وانتجعوا اعتعدة  ٌلبق صل ولم 

ؼراض الرمً بمدافع )فعاالنكس( وقعد أقعدمت سعفٌنة ٌابانٌعة تحمعل معدفعا معن خاصة من الٌورانٌوم المنضب ال

فأصعابت القذٌفعة طعائرة أمرٌكٌعة كانعت تمعر  هذا النوع مزودا بعتعاد الٌورانٌعوم المنضعب علعى ترمٌعة معدفعها، 

ئرة مصادفة فً منطقة أهداؾ المدفع فوق المحٌط الهادي )أو هكذا قٌل علعى االقعل( ممعا نجعم عنعه تعدمٌر الطعا

(، وجدٌر بالعذكر هنعا ان )دان فعاهً( [46])1996وؼرق حطامها المتناثر فً لجة المحٌط فً حزٌران/ ٌونٌو

وعمعل علٌهعا فعً  الذي رجعنا الٌه فً مواضع عدٌدة من كتابنا هذا هعو امرٌكعً تعدرب علعى معدافع )فعاالنكس(

ضمن قوات البحرٌة االمرٌكٌة. وان قادتعه اخبعروه ان العتعاد العذي ٌسعتخدم فعً هعذا النعوع معن  1990خرٌؾ 

المدافع مصنوع من الٌورانٌوم المنضب، وهو عتاد الٌحمل مخعاطر علعى صعحة مسعتخدمٌه، وكانعت االشعارات 

ٌها، لكنه لم ٌمعنب االمعر ماٌسعتحق معن اهتمعام الممٌزة على تلك االعتدة تدلل على وجود الٌورانٌوم المنضب ف

إلى ان نقعل إلعى )سعان فرانسٌسعكو( للعمعل هنعاك وذلعك عقعب انقضعاء سعنوات علعى حعرب الخلعٌج حٌعث شعاهد 

مرضى ععزا االطبعاء معانعاتهم إلعى تعرضعهم إلعى ؼبعار واشععاع الٌورانٌعوم المنضعب فعً حعرب الخلعٌج عنعدها 

ملم( فً البحرٌة االمرٌكٌة وهً المدافع التً كانعت ترمعً 20كس عٌار استعاد ذكرٌات عمله على مدافع )فاالن

االمعر العذي دفععه لتعولً دراسعة االمعر معن كعل جوانبعه، وكعان معن بعٌن ثمعار ذلعك  اعتدة الٌورانٌوم المنضعب، 

الجهد المعمق تألٌفه لكتاب )توصٌؾ حالة التعرض للٌورانٌوم المنضب( والذي ترجمه للعربٌة العدكتور )بهعاء 

 الدٌن حسٌن معروؾ(.

وقعد ٌععزى التكعتم الشعدٌد العذي ٌلعؾ موضعوع العتععاد المصعّنع معن الٌورانٌعوم المنضعب والسعرٌة العالٌعة التععً  

 طبعت على وفقها المعلومات عنه إلى االسباب التالٌة:

 : 1991قبل الشروع بالعملٌات ضد العراق  -1

عب بٌن افراد القوات الحلٌفة وخاصة المسعؤولة ععن تحاشً اثارة الذعر والر-تحقٌق مباؼتة فً السالحب -أ 

نقععل وتععداول وخععزن واسععتعمال العتععاد المعنععً، وكععذلك طوائععؾ الععدبابات وعجععالت القتععال المدرعععة المكسععوة 

         بالٌورانٌوم المنضب.

 بعد انتهاء العملٌات: -2

النفاٌعات( للتععرؾ علعى طبٌععة هعذا عدم فعتب شعهٌة العدول االخعرى وخاصعة النووٌعة )التعً لعدٌها خعزٌن معن -أ

العتعاد، االمععر العذي سععٌدفعها لفعك اسععرار تصععنٌعه ومعا ٌمثععل ذلعك مععن خطععر علعى القععدرات االمرٌكٌعة فععً حالععة 

 دخولها فً صراع مسلب تقلٌدي مع تلك الدول.
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ه معن محاولة التملص وإنكار أٌة مسعؤولٌة تترتعب علعى االسعتخدام السعادي لهعذا العتعاد الخطٌعر لمعا سعٌلحق-ب

   اضرار فادحة على االشخاص والبٌئة وخاصة عند لجوء المتضررٌن إلى القضاء. 

تقلٌل خسائرها البشرٌة )ولو نظرٌا(، واال فأي نجاح ٌمكن ان تتبجب بإحرازه )االدارة االمرٌكٌة( فً حعرب -ج

ععس قواتهععا) مت ( ممععن ظهععرت علععٌهم أعععراض االمععراض التععً كععان سععببها اسععتخدام اعتععدة [47]خسععرت فٌهععا خل

الٌورانٌوم المنضب اضافة إلى ما لحق بعوائلهم من ضرر فادح وما تسبب فً تشعوٌه العوالدات الجدٌعدة َبعاء 

 تعرضوا لخطر العتاد المذكور.

لتً احتوت أعتعدتها علعى الٌورانٌعوم المنضعب سعواء علعى شعكل سعبٌكة او وبهدؾ حصر منظومات االسلحة ا 

 طالء، فاننا نشٌر إلى ماٌأتً:

ملعم( وحسعب نعوع المعدفع العرئٌس للدبابعة، 120ملعم و105الدبابات:وقد جهزت بقذائؾ معن عٌعارٌن همعا )-1

خصصعت للرمعً بهعذا كؽم من الٌورانٌوم المنضعب. وكانعت العدبابات التعً 10-2، 2ٌحتوي كل نوع منها على 

 العتاد هً:

 ملم.105عٌار  M735-A1لرمً قذٌفة  m68المجهزة بمدفع M60 MI-الدبابة -أ 

 ملم. 120عٌار  M829)ابرامز( لرمً القذٌفة  M1ALو M1A2الدبابة -ب

ؼعععم معععن الٌورانٌعععوم 8، 5ملعععم ومحتوٌاتهعععا  25عٌعععار  MX919عجلعععة القتعععال)برادلً( وترمعععً قعععذائؾ -2

 (. [48]المنضب)

(بواسعطة معدفع )كاتلنعك( A-10ملم وتلرمى من قبعل الطعائرات نوع)وارثعورغ 30عٌار GAU-81Aقذائؾ -3

 ضب.ؼم من الٌورانٌوم المن272( طلقة من هذا النوع ، تحوي كل طلقة على 1000القادر على رمً )

 زنة القنبلة الواحدة مئات الكٌلوؼرامات، وبفئات وزنٌة متعددة.  F18قنابل ضخمة تقذؾ من الطائرات-4

 وهو قابل لالستخدام ضد االهداؾ البرٌة أٌضا. مدفع)فاالنكس(ضد الجو، -5

 ؼم من الٌورانٌوم المنضب.100االلؽام االرضٌة وٌحتوي كل لؽم على حوالً -6

 .   A7-8Bطائرات البحرٌة نوعقذائؾ تطلق من -7

 (.[49]الصوارٌا البالستٌقٌة من طراز)توماهوك( و)كروز( التً تنتجها شركة)هٌوز()-8

 (.[50]صوارٌا جو/أرض صممت خصٌصا خالل العملٌات لخرق ملجأ)العامرٌة()-9

 (.[51])0، 5ملم و7، 62اطالقات بنادق عٌار -10

فالثابععت هواسععتخدم 1991امععا بالنسععبة لحلفععاء )الوالٌععات المتحععدة( المشععاركٌن فععً الحععرب ضععد)العراق(عام  

دبابات )شالنجر( لرمً قعذائؾ مضعادة للعدروع مصعنوعة معن الٌورانٌعوم المنضعب.وتتوقؾ معلوماتنعا نگلٍز اال

لقعذاءؾ المصعنوعة معن مسعلحة با AMX 30علعى هعذا لحعد االن حٌعث نعلعم ان العدبابات الفرنسعٌة معن نعوع 

اال ان العدلٌل علعى اسعتخدام هعذا العتعاد فعً حعرب الخلعٌج معن قبعل الفرنسعٌٌن لعم  (، [52]الٌورانٌوم المنضب)

 ٌرشب حتى االن، مما ٌجعلنا نتوقؾ عند هذه المعلومة لحٌن ظهور ما ٌؤكد او ٌنفً ذلك االستخدام. 

الوالٌعات ( موقعا ملوثا بمخلفات تصنٌع وإختبار اعتدة الٌورانٌوم المنضب فً عموم )50ان انتشار اكثر من )

المتحدة( أخذ ٌشكل خطرا على احتمال قدرة )االدارةاالمرٌكٌة( على االستمرار فً انتعاج وتجربعة هعذه االعتعدة 

وكذلك فً تصنٌع ابدان الدبابات المكسعوة بعالٌورانٌوم المنضعب وتعدرٌب القطععات وابحعاث العلمعاء لمعا تشعكله 

البالد التً سعتفٌق ذات ٌعوم علعى وقعع كارثعة ؼٌعر  االضرار الناجمة عن تلك العملٌات من مخاطر تشمل عموم
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عادٌة. لذا حاولت تلك االدارة جاهدة نقل مخاطر هذا العتاد إلى اراضً دول اخرى مستؽلة جهل شععوب وقعادة 

 تلك الدول بمخاطره الكارثوٌة. 

عنعدما 1985ة ععام وكانت )المانٌا( أول من اكتعوى بنعار هعذا العتعاد المشعؤوم .وكانعت بداٌعة المعانعاة االلمانٌع 

بععدأت القطعععات االمرٌكٌععة المعسععكرة هنععاك بععاجراء تجععارب ورمععً تععدرٌبً باالسععلحة التععً ٌععدخل الٌورانٌععوم 

(  A10( العذي ٌتعألؾ معن ثمعان طعائرات قانصعة العدبابات )وارثعورغ 81المنضب فً صناعتها، وان السرب )

ٌملك اعتدة من الٌورانٌعوم المنضعب منعذ حقبعة  والذي ٌعسكر فً قاعة )سبانؽدالهم( الجوٌة االلمانٌة ربما كان

فً اماكن مختلفة من البالد منذ  وانه قد ٌكون مارس الرمً التجرٌبً والتدرٌبً بتلك االعتدة 1973التجارب 

 ذلك التارٌا. 

ان الكوارث تترى فعً العبالد االلمانٌعة التعً تتوسعط القعارة االوروبٌعة جعراء اسعتخدام القطععات االمرٌكٌعة لهعذه 

العتدة منذ التارٌا آنفا.فقعد مارسعت القعوات االمرٌكٌعة )الضعٌؾ( رمعً اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب فعً مٌعدان ا

رمً )ؼرافن فوهر(عدة مرات، بٌنما ادى احتراق دبابة امرٌكٌة فً مدٌنة )شؽانٌفرت( وسط البالد إلى تعدمٌر 

 . 1985العتاد المصنوع من الٌورانٌوم المنضب داخلها عام 

لنظر ان االمرٌكان لم ٌحٌطوا االلمان علما بنوعٌة االعتدة المرمٌعة والمحترقعة. ومعع اسعتمرار تكعرار ماٌلفت ا

الحععوادث المماثلععة )الرمععً التععدرٌبً وحععوادث االحتععراق(، فقععد صععار واضععحا وجلٌععا ان عتععاداع خطٌععراع وؼٌععر 

مً واحترق فً مسلسل الرعب ذاك. وبو قت متأخر جدا عن كل تلك مسموح به ٌتمتع بسرٌة عالٌة هو الذي رل

قام وزٌر الدفاع االلمانً )راوولؾ اربٌنج( باستدعاء السفٌر االمرٌكً فً )بعرلٌن( لٌسعلمه إحتجاجعا  الوقائع، 

 القٌمة له.

انهعم كعانوا االكثعر دراٌعة فعً  كان لتأثٌر الخبرات التعً اكتسعبها االلمعان خعالل الكعوارث المتكعررة فعً بالدهعم، 

مرٌكً كمعا هعم كعذلك فعً شعؤون العقعل االمرٌكعً ، لعذا فعان الجعٌ  االلمعانً كعان ٌجبعر شؤون ذلك السالح اال

الجنود االلمان العائعدٌن معن مشعاركات قتالٌعة عالمٌعة كالبلقعان وافؽانسعتان علعى ان ٌحرقعوا بععض تجهٌعزاتهم 

وم المنضعب معن )وخاصة االحذٌة( قبل ان ٌتوؼلوا فعً االراضعً االلمانٌعة منععا الحعد اسعباب التلعوث بعالٌورانٌ

اضافة دمعار جدٌعد للبٌئعة االلمانٌعة التعً الحقعت بهعا التجعارب والتعدرٌب االمرٌكعً باعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب 

   دماراع خطٌراع.

وكما حصل مع االلمان فقد عرؾ الٌابانٌون حقٌقة مروعة عندما اكتشؾ أمر جزٌرة )أوكٌناوا( ومعا دار فٌهعا  

رٌكٌععة قامععت بععاجراء تععدرٌبات فععً تلععك الجزٌععرة قبععل الهجععوم علععى )العععراق( مععن أحععداث، اذ ان الطععائرات االم

 تتضمن رمٌا حقٌقٌا بعتاد الٌورانٌوم المنضب. 

التلفزٌونٌة الٌابانٌة عندما شرحت االمعر لمحعرر   NHKلقد افاضت الصحفٌة الٌابانٌة )كاما( العاملة فً شبكة

نععص حععدٌثها والععذي قالععت فٌععه:)ان الطععائرات االمرٌكٌععة  جرٌععدة )الجمهورٌععة( البؽدادٌععة )الملؽععاة( التععً نشععرت

انشأت مٌدانا للرمً فً جزٌرة أوكٌناوا تضمن نماذجا مشابهة الهداؾ عراقٌة وذلك قبعل الحعرب علعى الععراق 

   (.[53]بشهرٌن لمعرفة مدى قدرة الطائرات على تدمٌر اهدافها()

لم ٌكن الٌابانٌون ٌعلمون بما ٌدور فً تلك الجزٌرة ، وان ماجرى كان سرٌا ممعا منعع تسعرب المعلومعات إلعى  

اوساط الشعب الٌابانً، االمر الذي دفع القٌادات العسكرٌة االمرٌكٌة الى تشعجٌع قواتهعا المتواجعدة هنعاك علعى 

ٌم ابنععاء الشعععب الٌابععانً وكععأن التضععحٌات التععً قععدمها ذلععك الشعععب فععً االسععتمرار بتلوٌععث الجزٌععرة وتسععم

علعى قصععؾ  A7-8Bزاكعً( ؼٌعر كافٌعة، فقعد اقععدمت طعائرات البحرٌعة االمرٌكٌعة معن نعوعگا)هٌروشعٌما( و)نعا
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إطالقععععة ٌورانٌععععوم منضععععب خععععالل شععععهري كععععانون  1520اهععععداؾ وهمٌععععة فععععً الجزٌععععرة بمععععا مجموعععععه 

 .1996الثانً/ٌناٌروكانون 1995االول/دٌسمبر

لقد كانت السرٌة التامة احدى شروط الرمً بهذا النوع من العتاد إذ حجبت المعلومات عن السلطات الٌابانٌة،  

وعنععدما فاحععت رائحععة الٌورانٌععوم الكرٌهععة المخٌفععة، عععم االسععتٌاء الشعععب الٌابععانً الععذي بععادر إلععى شععجب تلععك 

بت الحكومعة الٌابانٌعة ععن قلقهعا جعراء ذلعك خصوصعا وان االدارة االفعال الشنٌعة التً عدها جرائم، بٌنما اعر

 االمرٌكٌة استؽفلتها.

لم تعترؾ االدارة بتلك االفعال اال بعد مرور اكثر من سنة على تنفٌذها حٌعث اقعرت فعً شعباط /فبراٌعر بفعلتهعا  

اعتعذار للشععب والحكومعة االثمة المحرمة بموجب بنود القعانون العدولً، وأبعدت اسعفها اال انهعا رفضعت تقعدٌم 

الٌابانٌة، وتخفٌفا من هول الكارثة البٌئٌة وتقلعٌال معن اهمٌتعه، حعاول )كٌنٌعث بٌكعون( النعاطق الرسعمً بلسعان 

ن( اقناع الرأي العام بان الٌورانٌوم المنضعب ال ٌشعكل أي خطعر علعى الصعحة العامعة والبٌئعة فهعو ذو گو)البنتا

كمٌة ضعئٌلة جعدا ال تتجعاوز الكمٌعة التعً ٌطلقهعا تلفزٌعون معن إنتعاج نشاط إشعاعً واطئ وانه ٌطلق إشعاعا ب

 الخمسٌنات عند تشؽٌله.

 (بشكل بارز.[54]ن()گووقد حاولت وسائل اإلعالم األمرٌكٌة إبراز )فتوى( الناطق باسم )البنتا 

ذات الحقبععة التععً كانعت الطععائرات األمرٌكٌععة تتعدرب فً)الٌابععان(على قصععؾ أهعداؾ وهمٌععة باسععتخدام وضعمن  

كانعت العدبابات األمرٌكٌعة  اعتدة الٌورانٌوم المنضب تمهٌدا لمهاجمة أهعداؾ عراقٌعة حقٌقٌعة بأسعلحة مماثلعة، 

رمً سبعة آالؾ قذٌفةمن  تتدرب بالرمً باعتدة ماثلة فً مٌدان رمً الدروع فً شمال)السعودٌة( حٌث جرى

 هذا العتاد.

وعقب هعذا االسعتخدام المعؤذي للبشعرٌة وبععد أن ععرؾ القاصعً والعدانً أضعرار العتعاد العذي حقعق األمرٌكعان 

تطلعاتهم وأمانٌهم بأذٌة الخصم بواسطته، تعم تطعوٌر قنابعل معن نعوع جدٌعد تلقٌهعا البحرٌعة األمرٌكٌعة بواسعطة 

ن هذا النوع من القنابل بضع مئات من الكٌلوؼرامات وهعً بفئعات وزنٌعة ، ٌز F18السفن والطائرات من نوع

متعععددة، ولقععد وقععع االختٌععار علععى جزٌععرة )فٌقععواس( التععً هععً إحععدى جععزر أرخبٌععل )العععذراء( التععابع لدولععة 

)بورتورٌكععو( لقصععفها بتلععك القنابععل تجرٌبٌععا. تقععع الجزٌععرة المنتقععاة للؽععرض السععئ شععمال )كاراكععاس( عاصععمة 

ال( بحوالً ألؾ كٌلو متر حٌث وجدت القوات األمرٌكٌعة تلعك الجزٌعرة مٌعدانا مالئمعا لرمعً وتجربعة هعذا )فنزوٌ

النععوع المتطععور مععن القنابععل الثقٌلععة جععدا والتععً ٌععدخل الٌورانٌععوم المنضععب فععً تصععنٌعها. لععم تكتععرث السععلطات 

ٌارها لتحوٌل اولئك السعكان إلعى االمرٌكٌة بسالمة سكان الجزٌرة، وربما كان وجود سكان فٌها احد اسباب اخت

خنازٌر اختبار كما فعلت مع جزٌرة )مارشال( التً جربت فٌها التفجٌرات الهٌدروجٌنٌة فعً مطلعع الخمسعٌنات 

من القعرن الزائعل، ولكعن العرفض الشععبً للرؼبعات االمرٌكٌعة ممعا مارسعه سعكان جزٌعرة )فقعواس( تسعبب فعً 

اهمعال اعتقعاد ان االدارة االمرٌكٌعة سعاهمت بتسعرٌب معلومعات اشهار ماٌجري هناك وافتضاح امره، مع ععدم 

 محددة عما ٌجري هناك الؼراض دعائٌة وتجارٌة، وربما ارهابٌة ٌراد من ورائها ارهاب قوم آخرٌن.

لقععد سععببت تلععك التجععارب سلسععلة مععن الكععوارث البٌئٌععة، فقععد نفقععت االسععماك التععً كععان صععٌدها مهنععة السععكان  

وتفشعت انعواع عدٌعدة معن  ٌاحة التً كانت تنثر الذهب علعى ربعوع الجزٌعرة وانعدثرت، وتالشت الس المربحة، 

 السرطانات التً فتكت بالسكان بنسب مروعة.
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وعقب مقتل عدد من سكان الجزٌرة جراء سقوط قنابل القتها تلعك الطعائرات علعى تجمععاتهم السعكنٌة مباشعرة، 

معن سعخط وؼضعب ورفعض تجعاه تلعك األعمعال الوحشعٌة، اشتعل فتٌل أالزمة، إذ أظهرت الجماهٌر كل خزٌنهعا 

 األمر الذي دعا )اإلدارة األمرٌكٌة( إلصدار بٌان تعلن من خالله عن إٌقاؾ التجارب والتدرٌب هناك لمدة سنة.

أعادت القوات األمرٌكٌة كافة أنشطتها المدمرة للبٌئة والسكان فً الجزٌعرة  2000ومع إطاللة حزٌران/ٌونٌو 

و ما دعا السكان لتجدٌد السعخط والهٌجعان، معا دععا السعلطات االمرٌكٌعة إلعى اعتعداد ذلعك تجعاوزا المنكوبة، وه

مععنهم بذرٌعععة انهععم اخترقععوا حرمععة القاعععدة   علععى )حقوقهععا!( فتصععدت للمتظععاهرٌن واعتقلععت االكثععر نشععاطا

 االمرٌكٌة ودخلوها بؽٌر ترخٌص.

( طبٌبعا إلعى داخعل حعدود )الوالٌعات 20مواطنعا بٌعنهم )( 56وكسابقة ؼٌر مألوفة، ساقت المعتقلٌن وععددهم ) 

المتحععدة( حٌععث حوكمععوا فععً محاكمهععا علععى الععرؼم مععن تععابعٌتهم لدولععة اخععرى وان تظععاهرهم كععان علععى تععراب 

 وطنهم ولٌس على االرض االمرٌكٌة، مع عدم بروز احتجاج رسمً من قبل حكومتهم.

المحاٌد، وانما انضمت إلعى المعسعكر االمرٌكعً عنعدما ولم تكتؾ الحكومة بالسكوت والوقوؾ موقؾ المتفرج  

خاضعععا لرؼبععات االمرٌكععان التععً تضععمنت  خععرج الععرئٌس البورتععورٌكً علععى اجمععاع شعععبه ورؼباتععه الوطنٌععة، 

اجراء استفتاء للشعب البالػ تععداده تسععة مالٌعٌن نسعمة تسعهٌال لسعلا الجزٌعرة المنكوبعة وضعمها نهائٌعا إلعى 

(لتحوٌلها بالتمام إلى أقذر مٌدان رمً وتدرٌب وتجعارب اختصعاص الحعد اقعذر انعواع [55])الوالٌات المتحدة()

   االعتدة تلك التً ٌدخل الٌورانٌوم المنضب فً تركٌبها وصناعتها. 

 

 الٌورانٌوم المنضبشكل تخطٌطً لقذٌفة حاوٌة على رأس من 

 (246)المصدر:دراسات وابحاث عراقٌة مختارة ومنشورة ص

file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb4.htm%23_ftn55


    

 مخطط لقذٌفة ذات راس من الٌورانٌوم المنضب

 ٌصنع القلب حالٌا من الٌورانٌوم المنضب

 (10العمٌد الركن سمٌر فاضل ص-)المصدر:اسالٌب عمل اسلحة م/د

  

 

 

 الفصل الثانً

  

 والتنفٌذالتخطٌط 00االستخدام االول

المشعكالت التعً  بمجموععة معن فورا  تصطدم هٌئات االركان ،  "حٌنما ٌتحدث السٌاسٌون عن نزع السالح،  

 تفوق اسلحة الخصم" بسبب احتمال  تبدو مستحٌلة الحل تقرٌبا، الن امن بالدها مهدد بصورة دائمة

     ([56]نرال فٌكتور فرنر)الج                                                             
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قلٌلون من ذوي التأثٌر فً اتجاهات العرأي الععام، كعانوا علعى علعم ودراٌعة بحقٌقعة العتعاد الجدٌعد العذي تنعوي   

لعذا لعم ٌكعن األمعر جلٌعا  ، 1991حربها ضد )الععراق( مطلعع الععام )اإلدارة األمرٌكٌة( استخدامه ألول مرة فً 

 بسبب قلة ما رشب من معلومات ٌستطٌع الرأي العام تداولها بخصوص هذا العتاد.

وكان من بٌن أفعراد تلعك القلعة )لٌونعارد دٌنعٌس( خبٌعر األشععة النووٌعة العذي بععث رسعالة إلعى )لعٌس أسعبٌن(  

( أي قبل بعدأ العملٌعات الحربٌعة 1990تحمل تارٌا )تشرٌن األول/أوكتوبر س(نگررئٌس لجنة الدفاع فً )الكو

بثالثععة أشععهر، حععذر فٌهععا مععن اسععتخدام عتععاد الٌورانٌععوم المنضععب، وعّبععر عععن شععدٌد قلقععه بهععذا الشععأن، مععذكرا 

عنعدما كعان )دٌنعٌس( ٌعمعل فعً مختبعر الطاقعة النووٌعة فعً  1980بفقرات معٌنة من تقرٌر كعان قعد نشعر ععام 

ٌورك(،حٌث كان ٌتابع بحكم مسؤولٌته مشارٌع استخدام الٌورانٌوم المنضب فً المعمل العذي ثبعت تسعببه )نٌو

 فً تلوث المنطقة جراء إنتاجه عتاداع من هذا العنصر )تطرقنا إلى تلك الفقرة فً الفصل األول(.

إال عقب ثمانٌعة اشعهر، وعلى الرؼم من أهمٌة الموضوع وخطورته، إال إن )دٌنٌس( لم ٌتلق ردا من )أسبٌن( 

وكان الخطر الفادح ٌومعذاك قعد ضعرب اطنابعه فعً كعل االتجاهعات. ومعع كعل ذلعك األمعل العذي كعان ٌتشعوق إلٌعه 

ن( سععٌكلؾ گو)دٌنععٌس( فقععد جععاء الععرد تافهععا باهتععا تسععوٌفٌا ال قٌمععة لععه البتععة، فهععو ٌبلّععػ )دٌنععٌس( ان )البنتععا

 وسٌعد جوابا بشأن فحواها. (، [57]الدكتور)جوانترمان( بدراسة رسالته)

وي( عن الٌورانٌوم المنضب بحثا نشره فعً )الفعٌالج فعوٌس( ٌعوم    15/12/1990وبعد أن كتب )جٌمس رجت

نوع معن فضعالت نووٌعة تمكنعه معن إذابعة قال فٌه )إن جعٌ  الوالٌعات المتحعدة مجهعز بعتعاد ععالً التقنٌعة مصع

طبقات الدروع التً تحمً الجنعود الععراقٌٌن وتحعرقهم وهعم أحٌعاء، لعٌس معن المصعادفة إن هعذه القنابعل قاتلعة 

( ظهععر إن اإلعععالم [58]الععدبابات سععوؾ تحٌععل الصععحراء العراقٌععة إلععى جحععٌم دائععم التسععمم عععدة أجٌععال مقبلععة()

  0المسخر ٌحاول التعتٌم على هذا األمر بكل ما امتلك من قوة وسلطان

)خالل سٌر العملٌات(عن إن طعائرات  1991ي فً أواخر كانون الثانً/ ٌناٌرنگلٍزوعندما أعلن التلفزٌون اال 

ٌوم(، حّفعز ذلعك الكنٌسعة االسعكتلندٌة علعى االهتمعام بعاألمر بحكعم أمرٌكٌة )قامت بإطالق قذائؾ ملؽمة بعالٌوران

 دوافعها االنسانٌة وواجباتها الدٌنٌة، فشكلت فرٌقا لمراقبة هذا االستخدام. 

تمكن الفرٌق من إعداد تقرٌر حوى استشارات علمٌة وتوصٌات عدٌدة صاؼها علماء بجامعة )بتسبرغ( جعاء  

ذا العتاد، هو انه فً حالة وقوع الحرب البرٌة، سوؾ تمتلئ الصحراء بعنالؾ فٌه )إن الخطر البٌئً الرئٌس له

معادة كٌمٌاوٌعة شعدٌدة السعمٌة، فعان ععا  المعرء بععد 238منه مما ٌسمم الصحراء أجٌعاال عدٌعدة.فالٌورانٌوم 

 ( حقا. [60]( انه )موت مؤجل()[59]التعرض لها فسوؾ ٌعٌ  معطوب الكلى()

لم ٌكن الفرٌق العلمً الكنسً، على الرؼم من الجهود الحثٌثة التعً بعذلها بععارؾ حقٌقعة إن هعذا العتعاد العذي  

كشؾ حقٌقته وفضب مسعتخدمٌه وحشعد األصعوات ضعده، قعد اسعتخدم منعذ الٌعوم األول للحعرب، وان ٌعمل على 

موجة الصوارٌا البالستٌقٌة التً هعدمت ععدداع معن األحٌعاء السعكنٌة المأهولعة بالسعكان كانعت معزودة بعه، وان 

ن تقرٌعرهم العذي نشعر بؽعداد( وا -الطائرات التً تطلق قذائفه، لم تستثن قوافعل اإلؼاثعة السعالكة طرٌعق )عمعان

لم ٌكن لٌؤثر على قرار )اإلدارة األمرٌكٌة( لصنع وتجربة صعوارٌا جعو/أرض التعً 1991شباط/فبراٌر 8ٌوم 

وسعتحرق الملجعأ بتعأثٌر قعوة  ستضرب ملجأ )العامرٌعة( المععد إلٌعواء مئعات األشعخاص معن األطفعال والنسعاء، 

 ٌق ذو النزعة اإلنسانٌة ضد تصنٌعه واستخدامه.وشدة احتراق الٌورانٌوم المنضب الذي ٌناضل هذا الفر

ن( فعً اسعتخدام الٌورانٌعوم المنضعب گووكان رهط المبّصرٌن ممن وقفوا جهودهم لفضب خطط ونواٌعا )البنتعا 

فعلى هذا النهج التبصٌري الخارج على خطط ونهج اإلعالم المسعخر، سعار ؼٌعر هعؤالء معن  فً الحرب، ٌتزاٌد
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ملة ومنهم )هٌلٌن كالدٌكوت( و)لٌونعاردو دٌتعز( و )روزالعً بٌرتعل( و)مٌشعو كعاكو( علماء ٌعون الكارثة المحت

وسنعرج الحقا على بعض مضعمون التقرٌعر المفصعل العذي أعدتعه )بٌرتعل( بخصعوص  (. [61]و)ؼاي ؼوله()

 إن شاء هللا تعالى. الموضوع، 

والبد من الوقوؾ على الحجم الحقٌقً لكمٌعة العتعاد المصعنوع معن الٌورانٌعوم المنضعب المسعتخدم فعً الحعرب 

ضععد )العععراق( علععى الععرؼم مععن إن حشععد الخٌععرٌن عمععل بجععد ونشععاط فععً سععبٌل تحجععٌم هععذا االسععتخدام وكشععؾ 

لعتعاد ، تلعك المخعاطر التعً الٌمكعن الوقعوؾ علعى حقٌقته للرأي العام العالمً وتبصٌره بمخاطر هذا النوع من ا

 حجمها بدقة.

ملعم. أمعا العدبابات 30( الؾ اطالقة عٌعار 940( بلػ )A-10إن مجموع الكمٌة التً القتها الطائرات )وارثورغ

( عععدا عععن دفعععات صععوارٌا الٌععوم األول التععً طالععت عمععوم المععدن [62]فقععد رمععت أربعععة عشععر ألععؾ قذٌفععة)

   0العراقٌة

إن تداول كم هائل من العتاد كالذي أوردنا حجمه ٌتطلب عددا كبٌرا جدا من األشخاص الذٌن ٌتداولونعه سعواء  

 بات مٌدانٌة.ألؼراض النقل أو التخزٌن أو الحراسة وكذلك اإلمالء والرمً وؼٌر ذلك من مهام وواج

كمععا وان الؽبععار الملععوث باإلشعععاع والسععموم الععذي تطععاٌر نتٌجععة رمععً وانفجععار الكمٌععات الضععخمة مععن العتععاد،  

والذي انتشر سرٌعا مع سرعة واتجاه الرٌب )الرٌب السائدة فً مسعرح الحعرب هعً شعمالٌة ؼربٌعة أي باتجعاه 

بنعا فعً موضعع سعابق رمعت البحرٌعة األمرٌكٌعة  طعن كمعا معر400تقدم القوات األمرٌكٌة( قدر بمئات األطنعان )

طنعا 94طنعا والبعاقً وٌقعدر 295طنا من الٌورانٌوم المنضب بٌنما رمت القوات البرٌعة معا زنتعه11قذائفا تحمل

رمتها القوة الجوٌة األمرٌكٌة(، األمر الذي فاقم حجعم الضعرر والخطعر العذي طعال القعوات األجنبٌعة إضعافة إلعى 

وسكانها من أضرار فادحة، فالجسٌمات المشعة والسامة ستظل تنتقعل معع الؽبعار العذي  ماحل بالمنطقة وبٌئتها

 تحمله الرٌاح أنى اتجهت لمدة أربعة ملٌارات وخمسمائة ملٌون سنة!!

ثمة أمر ؼٌر ذاك هو إن الدبابات التً تطلق العتاد المعنً، تنفث من فتحة ؼلق المدفع ؼازا ملوثا مما ٌتكون  

دبابة أمرٌكٌعة كانعت دروعهعا مصعنوعة معن الٌورانٌعوم المنضعب )معن  640ب كل رمٌة، وان داخل الدبابة عق

دبابعة أمرٌكٌعة شعاركت فعً القتعال(، كانعت تطلعق إشععاعات ضعارة بصعورة مسعتمرة تسعمم أبعدان 2058  أصل

 طوائفها ناهٌك عن األسلحة والمنظومات األخرى فً القوة الجوٌة والبحرٌة ووحدات المدفعٌة.

ن نستحضر الحجم الضخم من اإلشععاعات التعً تنطلعق معن أكعداس العتعاد الضعخمة أٌضعا ) للتعذكٌر فعان بقً إ 

االطالقععة التععً كععان ٌحملهععا الععدكتور ؼععونتر والتععً تشععبه السععٌجار أطلقععت إشعععاعات حّركععت مؤشععرات أجهععزة 

اس العمالقعة، التحسس وقٌاس الجرعات فً مطعار بعرلٌن علعى العرؼم معن ضعنلة حجمهعا قٌاسعا إلعى تلعك األكعد

 إضافة إلى أبدان مئات الدبابات المدرعة بالٌورانٌوم المنضب(.

وإذا ما كانت الحسابات والتقدٌرات التً قدمناها توا تخص احتماالت حصول ضرر خطٌر فعً صعفوؾ القعوات  

لععى األمرٌكٌععة التععً تملععك خٌععار اسععتخدام هععذه االعتععدة والقععرار علععى اسععتخدامها مععن عدمععه، ولععم نتطععرق بعععد إ

ماسععٌنجم عععن اسععتخدامها السععٌئ علععى الطععرؾ اَخععر والبٌئععة، فالبععد مععن أن نبععٌن إن الجععٌ  األمرٌكععً عععام 

ٌّر منذ العام  1991 ، فهو لعم ٌععد كمعا كعان قبعل ذلعك الععام 1973)سنة استخدام اعتدة الٌورانٌوم المنضب( تؽ

رٌكً جٌ  محتعرفٌن تحولعت فٌعه الجندٌعة الذي ألؽت فٌه اإلدارة األمرٌكٌة التجنٌد اإللزامً وصار الجٌ  األم

 (. [63]إلى مهنة تطوعٌة)
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فبسبب حالة الفقر والفاقة التً ٌرزح تحت وطأتهعا الزنعوج والمهعاجرون القعادمون معن العدول النامٌعة، فعإنهم  

زات الرواتب المؽرٌة والنمط المعاشً المتمٌز فً الجٌ  معاال ٌقعدرون علعى التمتعع بمثلعه فعً وجدوا فً امتٌا

 أي قطاع عمل آخر.

لذا فهم ٌتطوعون للعمل العسكري كما ٌفعل أي مرتزق دونمعا حاجعة إلعى قناععة أو ؼاٌعة نبٌلعة، وإنمعا ؼعاٌتهم 

ا المؤسسعة العسعكرٌة األمرٌكٌعة لمعن ٌبٌعع الوحٌدة هعً اسعتجداء تلعك المكاسعب واالمتٌعازات التعً ال تبخعل بهع

 نفسه وخدماته لقادتها وٌضع نفسه فً خدمة أهدافها ومخططاتها. 

معن هنععا نالحعظ إن القٌععادات العسعكرٌة األمرٌكٌععة وخاصعة فععً المسعتوٌات العلٌععا تعرى فععً هعؤالء المتطععوعٌن  

 خدمات األكثر مشقة واهانة.عناصر )مرتزقة( لذا فهً تزج بهم فً أصعب المعارك وتنٌط بهم أعمال ال

وكانت نسبة القتلى بٌن المجندٌن الزنوج والمنحدرٌن من أصول التٌنٌة فعً حعرب )فٌتنعام( حتعى قبعل إلؽعاء    

 التجنٌد اإللزامً أكثر من أٌة شرٌحة اخرى.

علعم إن أكثعر إن فهم هذا الواقع االجتماعً لتولٌفة القوات المسلحة األمرٌكٌة تزٌل الدهشة التً تبرز عنعدما ن 

هعم معن هعذه الشعرٌحة 1991%من جنود)أمرٌكا(الذٌن رصفوا فعً صعفوؾ القتعال ضعد )الععراق( ععام 50من 

%، كانعت أمعاكنهم فعً الخطعوط األمامٌعة واألمعاكن 20التً التزٌد نسبتها فعً عمعوم المجتمعع األمرٌكعً علعى 

محجوزة لهم بصورة دائمٌة، هً حكعر علعٌهم ال ٌنعازعهم علٌهعا منعازع معن   ( التً كانت[64]األشد خطورة)

 شرٌحة اخرى. 

  فالعمل فً تلك الصفوؾ ٌتٌب لعوائل هؤالء الجنود الحصول على امتٌاز المواطنة مع امتٌازات عدٌدة ؼٌره. 

رٌا الحعروب األمرٌكٌعة، سععتحملنا ذكعرى الحعرب الفٌتنامٌععة علعى التوقععؾ، وبععودة خاطفعة إلععى العوراء عبعر تععا

فهً الصفحة األكثر مالئمة لالستدالل الناضج على الإخالقٌة القادة األمرٌكان، وعدم اكتراثهم بالبٌئعة وأرواح  

 هو إنهم ؼٌر معنٌٌن بكل ذلك. اَدمٌٌن وبضمن ذلك أرواح جنودهم لسبب بسٌط، 

( جنعدي أمرٌكعً قتعل فعً 56550وعلى صحة ما استنتجناه نقعول، إن ) على ما وقفنا علٌه،  وللبرهنة        

تلعك الحعرب التعً حاولعت )أمرٌكعا( فٌمعا بععد العتملص منهعا دون التفعات إلعى األهعداؾ التعً  الحرب الفٌتنامٌة، 

ٌ ها. دفعتها إلى خوضها، أو لعدالة قضٌتها فٌها كما كانت توهم السذج والبلٌدٌن من الجنود  خالل سن

( من الجنود األمرٌكعان 303622وقد أصٌب بجروح أو عوق دائمً أو عاهات وأمراض من جراء حوادثها ) 

( 2949فععً ذلعععك الصععقع، ولعععم ٌعثععر أي معععنهم علععى سعععبب وجٌععه أو مبعععرر لمععا ٌععععانون منععه. امعععا عوائعععل )

( فقععد شععكلت ضععؽطا إضععافٌا علععى سٌاسععة العععدوان األمرٌكٌععة فععً محاولععة ؼٌععر مخطععط لهععا لععدفع [65]مفقععود)

   0اإلدارة األمرٌكٌة صوب الطرٌق القوٌم الذي ٌملٌه العقل

ألكبعر تكمعن وإذا ما كان قتل وإصابة واسر تلك األعداد الضخمة ٌشكل كارثة اجتماعٌة أمرٌكٌة، فأن الكارثة ا 

فععً إقععدام القٌععادة العسععكرٌة األمرٌكٌععة فععً )فٌتنععام( علععى اسععتخدام مركبععات كٌمٌاوٌععة شععدٌدة السععمٌة والتععأثٌر 

ومنهعا )األورانعج( العذي اسعتهدؾ تجرٌعد الؽابعات الكثٌفعة معن سعترها األخضعر لحرمعان  السلبً على الصعحة، 

كعس مارمعت إلٌعه المخططعات اَثمعة، فقعد تسعممت الثوار من فوائد ذلك الستر.ولكن النتٌجة المتحققعة كانعت ع

 أعداد ضخمة من الجنود األمرٌكان بمادة )الدٌوكسٌن( التً نجمت عن استخدام تلك المركبات.

جعاهلٌن  إن آالؾ الجنود المتضرٌٌن ظلوا أكثر من عقدٌن من الزمعان ٌععانون معن تعدهور أحعوالهم الصعحٌة،  

ٌ ض لهععم مععن ٌكشععؾ لهععم المسععتور، سععر أمراضععهم ومعانععاتهم ومعانععاة أسععرهم ا لتععً تشععاركهم آالمهععم حتععى قلعع

عععرهم ان قٌعععادتهم عّرضعععتهم للمركبعععات الكٌمٌاوٌعععة الخطٌعععرة،  ن( إن )الدٌوكسعععٌن( گوفلقعععد أنكعععر )البنتعععا وٌبص 
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ومركبععععات )األورانععععج( سععععبب تلععععك المتاعععععب الصععععحٌة الخطٌععععرة التععععً عععععانى منهععععا الجنععععود حتععععى العععععام 

ن( ورأوا إن المنعاص معن االعتعراؾ بالجرٌمعة المروععة. گو(عندما اسقط بأٌدي مسؤولً )البنتا[66])1984

وبذا فقد حصل بضع مئات فقط ممعن امتعد بهعم العمعر إلعى ذلعك األجعل معن الجنعود المتضعررٌن علعى تعوٌضعات 

وأخعرى بقٌعت لهعم  اوي معاناة ساعة واحدة مما قضوا حٌاتهم من آالم طٌلة سعنوات طعوال أزفعت، مالٌة ال تس

 من أعمار ثقٌلة خالٌة من السعادة والهناء.

ال ٌترك مجاال للتفاؤل بتحسن معاملة تلعك القٌعادة  إن ماضٌا أسودا لعالقة مصلحٌة بٌن قٌادة وجنودها كهذه،  

( وذلك فً بحعث [68]ن ٌحتقر جنوده()گو( الن ٌصرح بأن )البنتا[67]نوتو()للجنود وهو ما دفع )جون كاتالٌ

لععععه بعنوان)حكاٌععععة عارضععععٌن مرضععععٌٌن( ورد ضععععمن بحععععوث )مركععععز العمععععل الععععدولً فععععً نٌوٌععععورك(، ثععععم 

ن(علعى إشعباع أجسعاد مئعات گوٌضٌؾ)كاتالٌنوتو( إلى هذا المسلسل العالئقً األسود أمورا أخطر كإقدام )البنتا

واختبارٌعة، فقعد كعان التعارٌا العالئقعً األلوؾ من الجنود األمرٌكان بأنواع مختلفة من األشعة ألؼراض بحثٌة 

ص معن التجعارب الرهٌبعة التعً  الرابط بٌن المؤسسة االمرٌكٌة وجنودها تارٌخا اسعودا ملطخعا بالععار، فالملشعخ 

كان ٌخضع لها الجنود االمرٌكان بدون علعم معنهم وكعأنهم خنعازٌر اختبعار تععود إلعى خمسعٌنات القعرن الماضعً 

ل( التً اشرنا الٌها سابقا معاناتهم المتعمدة وذلك ضمن المشروع االختبعاري حٌث شاركوا سكان جزر )مارشا

المعععروؾ الحقععا باسععم )مشععروع بروجكععت شععادا( الععذي تعععدى نطاقععه تلععك الجععزر لٌطععال سععكان وبٌئععات منععاطق 

كندٌعة وكذلك السواحل ال واسعة فً )بنما( حٌث أختبرت تأثٌرات األسلحة التدمٌرٌة على بٌئة الؽابات الكثٌفة، 

 وؼٌرها. 

( 50فالمؤسسة العسكرٌة األمرٌكٌة أجرت خالل عقدي الستٌنات والسبعٌنات معن القعرن ذاتعه معا ٌزٌعد علعى ) 

ن ال ٌعرفعون گوتجربة خطرة جداع تحت ستار شدٌد الكثافة من السعرٌة)إلى درجعة ان مسعؤولٌن كبعار فعً البنتعا

وات االختبععار لفحععص واختبععار تععأثٌر عوامععل احٌائٌععة كععان الجنععود األمرٌكععان خاللهععا هععم أد مععن أمرهععا شععٌئا(، 

وكٌمٌاوٌة على البشر فً ظروؾ بٌئٌة وطبوؼرافٌعة متباٌنعة. فقعد أمعر )ماكنمعارا( وزٌعر العدفاع األمرٌكعً فعً 

فهعو أمععر  والٌتعً الرئٌسعٌن )كنععدي( و)جونسعون( بعإجراء تجععارب ذات خصوصعٌة فععً عهعدي كعال الرئٌسععٌن، 

حل المشعروع )بروجكعت شعادا( ومشعروع آخعر ال ٌقعل خطعورة ٌععرؾ رمزٌعا باسعم بإجراء تجارب تكمٌلٌة لمرا

( حٌث أمر بالشروع باجراء التجارب الجدٌدة )احٌائٌة وكٌمٌاوٌعة( فعً والٌعة العرئٌس )كنعدي( 112)المشروع

تجارب كٌمٌاوٌة خطٌرة بالؽازات السامة 1962بٌنما أجرت القوات األمرٌكٌة فً مطلع العام 1961وذلك عام 

وؼازات األعصاب لمعرفة تأثر اإلنسان بهما فً ظروؾ الطقس البارد جدا، وقد اختٌرت )أالسعكا( مٌعدانا لتلعك 

التجارب حٌث جرى قصؾ مواضع وتجهٌزات الجنود األمرٌكعان بقعذائؾ تلعك الؽعازات، فعً مطلعع الععام التعالً 

ٌكٌة لفحص إمكانٌة مقاومعة السعفن امر الوزٌر المذكور بإجراء تجارب مماثلة على جنود البحرٌة األمر1963

البحرٌة للهجمات االحٌائٌة، وكان المٌدان المنتخب لتلك التجربعة هعو جعزر )هعاواي( التعً اختٌعرت الحقعا اكثعر 

فقععد كععررت تجربععة مماثلععة فععً تلععك الجععزر عععام  مععن مععرة الجععراء التجععارب القاتلععة فععً سععواحلها ومٌاههععا، 

      فحص عوامل احٌائٌة خطٌرة لمعرفة تاثراتها على الجنود.  بسلسلة طوٌلة من التجارب تهدؾ إلى1968

لقععد أعععادت )اإلدارة األمرٌكٌععة( فععً حربهععا المسععماة )عاصععفة الصععحراء( الصععورة القاتمععة ليضععرار المتعمععد 

لقعد كعان الكثٌعر  بجنودها ومواطنً الدول االخرى والذي كانت معارك )فٌتنام( الحلقة األكثر جالءاع فعً مجالعه، 

اإلدارة لجنودهععا واسعتهتارها بحٌععاتهم  معن البععاحثٌن الجعادٌن والمنصععفٌن حعاذقٌن فععً ربطهعم بععٌن إزدراء هعذه

وصحتهم وسعادة وهناء أسرهم كما حصل فً معارك )فٌتنعام( وممارسعة العدور ذاتعه فعً )عاصعفة الصعحراء( 
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-فاذا كانت االدارات االمرٌكٌة المتعاقبة ؼٌر مؤتمنعة علعى جنودهعا معن المعواطنٌن االمعرٌكٌٌن فلعك ان تتصعور

)امرٌكا( بجنعود العدول التعً سعلمتها أبناءهعا لٌشعاركوا األمرٌكعان حعروبهم عزٌزي القار  الكرٌم، ماذا ستفعل 

تحععت تسععمٌة)حلفاء(  ومععاذا سععتفعل باراضععً وشعععوب الععدول المحتلععة مثععل )افؽانسععتان( و)العععراق( التععً هععً 

   اساسا بلدان عدوة احتلت تحت شعارات وذرائع كاذبة 

نٌة( وهو احعد البعاحثٌن المعنٌعٌن ٌسعتند إلعى معنهج بحثعً لقد كان )دوؼالس كٌلنر( فً كتابه )الحرب التلفزٌو 

( [70]( لحعرب فٌتنعام()[69]رصٌن عند إقدامه على ذلك العربط، إذ ٌسعتنتج انعه )مثلمعا كعان تحلٌعل جٌبعونس)

كانت )حرب الخلعٌج( أٌضعا بعدافع معن رؼبعة اإلدارة فعً اختبعار منظومعات أسعلحتها الجدٌعدة. وطبععا فقعد كانعت 

 عناصر اختبار مالئمة لتجربة تلك المنظومات.  شعوب المنطقة والبٌئة الطبٌعٌة فٌها، 

ة التً حشت بها الجهات الطبٌة العسكرٌة األمرٌكٌة أجساد الجنود الذٌن باعوا تلعك وبصرؾ النظر عن األدوٌ 

األجساد من أجل رفاهٌة وسعادة زوجاتهم وأطفالهم، على الرؼم من أن مخاطر األسعلحة واالعتعدة المصعنوعة 

الدراسعات من الٌورانٌوم المنضب على البشر والبٌئة مشخصة ومعروفعة بدقعة معن خعالل التجعارب واألبحعاث و

الذي مّر بنا ذكره فً الفصل األول قد بّصر ذوي الشأن بتلعك 1974التً نفذت طٌلة ربع قرن، وان تقرٌر عام 

 المخاطر وهو ما سمب بتسربه، إال إن ما خفً كان اعظم.

اتهم ومع كل تلك الخبرة، فان سالمة الجنود األمرٌكان )على األقل( لم تكن من األهمٌة بالقدر الذي ٌجعل قٌعاد 

تعمل على تبصٌرهم بمخاطر واستخدام هذه االعتعدة، فقعد قّصعرت وزارة العدفاع األمرٌكٌعة فعً تعدرٌب جنودهعا 

بخصوص التعامل معع الٌورانٌعوم المنضعب ممعا وضعع أولئعك الجنعود )فعً مخعاطر ؼٌعر ضعرورٌة وخاصعة فعً 

 (.  [71]حرب الخلٌج والبوسنة( كما ٌقرر )دان فاهً()

فلو كان الجنود األمرٌكان القعادمون إلعى الخلعٌج علعى علعم بمخعاطر وطبٌععة تعأثٌر الٌورانٌعوم المنضعب، أو لعو 

إنهم كانوا ٌعلمعون إنهعم سعٌتعاملون بهعذا العنصعر لقّصعرت جمعوع ؼفٌعرة معنهم فعً أدائهعا بسعبب خعوفهم معن 

االعتدة التً ٌتداولونها، خصوصا وان تأمٌن مالبس وتجهٌزات وعدد وقاٌة لكل هذه الجموع أمر ؼٌر ٌسعٌر، 

شرات األلعوؾ إن لعم نقعل (، فان ع[72]ناهٌك عن اإلعاقة التً ٌسببها استمرار ارتداء وحمل تلك التجهٌزات)

مئععات األلععوؾ مععنهم سٌتعرضععون لهععذه المخععاطر سععواء الععذٌن ٌقععاتلون داخععل دبابععاتهم المدرعععة بععالٌورانٌوم 

المنضب وتطلقه كقعذائؾ، أو التعً تطلقعه فقعط، أو جنعود اإلدامعة والتمعوٌن العذٌن ٌتداولونعه والمسعؤولٌن ععن 

ن فععً وسععط ملععوث بالؽبععار المسععمم واإلشعععاعات الخطٌععرة اإلنقععاذ واإلخععالء، وعمععوم المقععاتلٌن الععذٌن سٌعٌشععو

 والدخان القاتل، ولن ٌسلم من مخاطره حتى األطباء الذٌن ٌعالجون جرحى شظاٌاه.

اي إن كل أفراد القوات المشاركة ربما سٌتعرضون للمخاطر، حتعى أولئعك العذٌن فعً منعاطق اإلدامعة ومنعاطق  

(. ولن توفر تلك المخاطر جنود القوات الحلٌفة، ناهٌك عن الضرر الذي سٌصعٌب البٌئعة فعً [73]المواصالت)

 محٌط واسع من الدول ٌشمل أقطارا عدٌدة حتى تلك التً لم تشملها العملٌات الحربٌة.

ٌّن)ولمعرفععة سعععة هععذا المحععٌط فععأن دراسععة التعع  ٌّن الععذي عععم [74]أ ( الععذي حصععل فععً الجععو ٌوضععب ذلععك. فالتععأ

منطقتنا والذي ٌسبب االشعاع الضار، كما تصعفه الدكتورة)هعدى صعالب مهعدي عّمعا ( بأنعه )منتشعر اَن فعً 

مل جدا إن ٌكون قد وصل إلى جٌراننا أٌضا، إذ وصعل شعماال حتعى الحعدود الجنوبٌعة فضاء العراق بأكمله ومحت

(. وعلى العنمط ذاتعه ٌقعٌس العدكتور )بهعاء العدٌن حسعٌن مععروؾ( رئعٌس البعاحثٌن فعً منظمعة [75]لروسٌا()

الطاقة الذرٌة العراقٌة، األضرار المحتمل تعرض دول الجوار لها حٌث ٌتوقع شعمول )سعكان البلعدان المجعاورة 
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المنطقععة ملوثععة ممععا  للعععراق التععً تقععع باتجععاه الععرٌب السععائدة حٌععث تسععود الرٌععاح الشععمالٌة الؽربٌععة والؽربٌععة،

 (. [76]ٌعرض السكان المحلٌٌن واألجانب من عسكرٌٌن ومدنٌٌن إلى مخاطر التعرض اإلشعاعً()

الٌورانٌعوم المنضعب ٌبلعور معا كل ما أوردنا من معلومات عن سعة الضرر الفعادح العذي سعببه اسعتخدام اعتعدة 

سٌترتب على اإلعالن عن هذا االستخدام من معارضة شدٌدة بٌن القوات ومواطنً الدول المعنٌعة، ناهٌعك ععن 

والمباؼتعة هنعا هعً  0انه سٌفقد عنصر المباؼتعة التعً ٌبنعً علٌهعا القعادة آمعاال كبعار فعً تحقٌعق ؼاٌعات معٌنعة

ألول معرة ممعا ٌعنعً ضعرورة التعتعٌم علٌعه، ثعم إن اسعتخدامه علعى  استخدام سالح جدٌد ٌعدخل الخدمعة الفعلٌعة

شعكل دعاٌعة تجارٌعة  الرؼم من كونه ٌنطوي علعى إجعرام حربعً، ٌؤمعل منعه إبعراز قعوة تدمٌرٌعة ؼٌعر عادٌعة، 

 للسالح األمرٌكً دون حاجة إلى التعمق فً تفاصٌل ذلك.

رنت سكوكروفت( مستشار العرئٌس األمرٌكعً ٌظهر )ب1991آذار/ مارس  13ففً مقابلة تلفزٌونٌة بثت ٌوم  

لألمن القومً متحدثا عن شئ الٌمت لمهام منصبه بعالقة البتة، فهو ٌقول بزهو كبٌعر )إن قصعفنا ال ٌشعبه أي 

قصؾ فً أي نزاع آخر، نحن نتحدث عن القصعؾ العدقٌق، نحعن نتحعدث ععن التصعوٌب علعى الدبابعة، بالنسعبة 

 (. انه كالم ٌقطر سادٌة. [77]لمن فٌها طبعا األمر نفسه()

وعندما نعلم إن )سكوكروفت( هذا هو عضو فعً مجعالس إدارات ععدد معن الشعركات المصعنعة للسعالح ولدٌعه  

( التً خدم مصعالحها بحماسعة أثنعاء الحعرب، ٌبطعل العجعب. [78]استثمارات فً الشركات النفطٌة والعسكرٌة)

فهو نّفعذ دور رجعل دعاٌعة تجارٌعة وعالقعات عامعة لتعروٌج أسعلحة كانعت موادهعا األولٌعة قعد سعلمت مجانعا إلعى 

)األمنعً( لتصعنع منعه أعتعدة محرمعة ٌقعبض ثمنهعا باهضعا معن  الشركات التً ٌساهم فٌها وٌعدٌرها هعذا الرجعل

الخزانة، وٌساهم ذلعك كلعه فعً زٌعادة تسعوٌق العدبابات األمرٌكٌعة التعً ٌتعولى اإلععالن ععن محاسعنها مستشعار 

 الرئٌس األمرٌكً لألمن القومً )سكوكروفت( إضافة لوظٌفته.

( وأجرٌعت معع 1991شعباط/فبراٌر27بٌعوم واحعد)وفً مقابلة أخرى كانت قد بثت قبل تنفٌذ وقؾ أطالق النعار 

طٌععار أمرٌكععً ٌعلععن بأسععلوب مباشععر عععن منتجععات وأسععلحة جوٌععة )ثبععت حسععن ادائهععا(، فهععو ٌقععول خععالل تلععك 

المقابلة التلفزٌونٌة: )كنت أرى الدبابة، فأحعدد الهعدؾ، ثعم أدعهعا تتمعزق! إنهعا أكبعر ععرض شعاهدته! أن أرى 

شععٌاء وتتطععاٌر الشععظاٌا! فتسععقط، وتصععبب بٌضععاء لشععدة حرارتهععا، إنهععا بععوم! تخععرج منهععا أ هععذه الععدبابات، 

 (!![79]رائعة()

ومن خالل شطب وحذؾ بعض الصور والمنعاظر المخدشعة للضعمٌر اإلنسعانً والخارجعة علعى طبٌععة الشعرؾ  

أعراؾ القتال التعً ٌتحعتم تحلعً المقعاتلٌن بهعا، فعإن معا ععرض فعً القنعوات التلفزٌونٌعة األمرٌكٌعة العسكري و

لٌس سوى)دعاٌة مجانٌة هائلة من الصور االٌجابٌة التً قدمها اإلعالم عنها وعن منظومعات أسعلحتهم عالٌعة 

(. أما صور األجساد المحترقعة تمامعا فقعد وجعدت مقصعا )حضعارٌا( ٌمنعع عرضعها )حرصعا علعى [80]التقنٌة()

مشاعر المشاهدٌن(، ولكً ال ٌصار إلعى نعب  حقٌقعة هعذا الحعرق الالمعهعود فعً القتعل والحعرص الشعدٌد علعى 

ا نشعرتها جرٌعدة )الؽاردٌعان( اللندنٌعة التعتٌم على تلعك المشعاهد المقعززة ، فقعد تسعربت بععض الصعور، وعنعدم

العلمعاء األمرٌكعان   ( )رأٌنعا فعً موضعع سعابق[81]والتً أثارت تساؤالت كثٌرة فقد أحدثت ضجة أكبر بكثٌعر)

شتعال، اال انهم بعد ان لمسوا نجاح ذلعك فعً إحعراق وصعهر العدبابات ن فً السبٌكة للزٌادة االلتنگستوادخلوا ا

  (. [82]فكروا ثم نفذوا إضافة المؽنٌسوم إلى الٌورانٌوم المنضب للتعجٌل باحداث هذا األثر الوقادي()

إال إن أحدا لم ٌخطر بباله إن تلك البشاعة فعً القتعل تحققعت بفععل سعالح سعري لعم ٌطلعع علعى أسعراره العرأي  

العام العالمً بعد. وتضّمن الجهد اإلعالمً الدعائً المسخر إٌهام البسطاء والسذج والمستعدٌن لالنخعداع، إن 
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 بموجعب تفعوق علمعً ٌتضعمن)دقة القنابعل األمرٌكان حققوا كل ذلك التدمٌر الذي ٌوزعون صوره ٌمٌنا وشماال

الذكٌعة والصععوارٌا الموجهععة التععً ال تخطععئ بنسععبة واحععد مععن عشععرة عنععد إصععابة أهععدافها العسععكرٌة. إن هععذه 

الحععععرب االلكترونٌععععة ذات التقنٌععععات العالٌععععة ال تسععععتهدؾ المععععدنٌٌن، بععععل المواقععععع االسععععتراتٌجٌة العسععععكرٌة 

(. ولكن مامقدار صحة هذا الكالم ان كان ٌحتعوي علعى قسعط معن الصعحة . الجعواب الحعق )عكعس [83]بدقة()

%معن مجمعوع معا القعً معن قنابعل علعى 7فالصوارٌا واالعتدة الذكٌة لعم تكعن تشعكل سعوى نسعبة  ذلك تماما، 

 (. [84]%()25%ودقة اصابتها 93لمقذوفات ؼٌر الذكٌة فتكون طن، أما ا 6500أي  العراق، 

فالذكاء الذي ٌّدعوه ألسلحتهم لم ٌكن له مكان فً الذي ٌزعمعوه معن دقعة وشعدة تعدمٌر، وإنمعا كعان ثمعة شعئ  

ٌلَمط اللثام  فقعد بعدأت  عنه وقتذاك. والن مصطلب )العملٌة الجراحٌعة( بعات موضعع اسعتهزاء وسعخرٌة، آخر لم 

الحقائق تدحض طروحات االعالم المسعخر العذي ٌوجهعه ذوو المصعالب واصعحاب المقاععد فعً مجعالس ادارات 

معة كانعت )جر1991ٌالشركات المصنعة للسالح األمرٌكً، فالعملٌات التً شنت ضد )الععراق( فعً مطلعع الععام

(. وذاك هعو رأي رجعل قعانون ذي [85]تضمنت اَالؾ من األعمال اإلجرامٌة من البداٌة إلى النهاٌة() حرب، 

شععأن اسععلحة الٌورانٌععوم انععه)رامزي كععالرك( وزٌععر العععدل األمرٌكععً االسععبق، والععذي اهععتم كثٌععرا ب اختصععاص، 

 المنضب منذ افتضاح جرٌمة استخدامها فً العدوان على )العراق(.

التععً بععدت بالمقارنععة مععع مجععرى  وبععأخالق ال ترقععى حتععى إلععى أخععالق مقععاتلً العصععور القدٌمععة والوسععطى،  

لعمعل علععى العملٌعات العسعكرٌة األمرٌكٌعة، نبٌلعة وراقٌععة. وعلعى العرؼم معن أن أهعداؾ )اتفاقٌععات جنٌعؾ( هعً ا

انسنة الحرب، فقد أقعدمت القعوات األمرٌكٌعة علعى جرٌمعة ٌنعدى لهعا جبعٌن كعل إنسعان شعرٌؾ ٌعتعز بإنسعانٌته، 

دفنت خاللها الجرحى من األسرى العراقٌٌن احٌاءا بعد أن أعدت لهم مقابرا جماعٌعة حفرتهعا الجرافعات االلٌعة. 

ن بعرر الجرٌمعة گوالمتحعدث الرسعمً للبنتعا وعندما صارت هذه الجرٌمة موضع نقا  علنً فً كل مكعان فعإن

بقولععه )ال ٌوجععد نععص فععً اتفاقٌععة جنٌععؾ ٌحظععر مثععل هععذه العملٌععة، وال توجععد طرٌقععة لطٌفععة لقتععل شععخص فععً 

 (.  [86]الحرب()

االعترافات االمرٌكٌة تتعرى ععن دفعن )آالؾ الجنعود الععراقٌٌن معن الجرحعى  وبال تردد أو شعور بخجل، أخذت 

(، خالفا لكل اعراؾ القتال والقعوانٌن الدولٌعة التعً تحكعم العملٌعات الحربٌعة [87]االحٌاء باستخدام الجرافات()

 تفاقات )جنٌؾ(، ناهٌك عن الجرٌمة المقززة المتمثلة بدفن االسرى الجرحى االحٌاء.كا

ولم ٌكن الجنرال )نورمان شوارسكوفت( صعادقا كععادة القعادة االمرٌكعان، عنعدما ادععى خعالل المفاوضعات معع  

 قعععائال )سعععوؾ نعلمكعععم بمكعععان دفعععن أي عسعععكري قتعععل فعععً مٌعععدان 1991آذار/ معععارس 3الوفعععد العراقعععً ٌعععوم 

 (.[88]المعركة()

وأضععاؾ هععؤالء جرٌمععة أخععرى متممععة عنععدما تعمععدوا تععأخٌر اعععادة االسععرى العععراقٌٌن إلععى وطععنهم، بععل جععرى 

من سنة بؽٌة اخضاعهم لفحعوص  حجزهم فً مناطق معٌنة كما ٌقول )خالد ناجً داود( واستمر حجزهم الكثر

واختبارات مفصلة لدراسعة تعأثٌرات ونتعائج تعّرضعهم للؽبعار المتسعمم المتسعاقط علعٌهم بععد فتعرات طوٌلعة معن 

تعرضععهم، اضععافة إلععى قٌععام سععجانٌهم بإطعععامهم اؼذٌععة ملوثععة كالنباتععات والحٌوانععات التععً تعرضععت للٌورانٌععوم 

 ( فً منطقة العملٌات. [89]المنضب)

وقتذاك لم ٌكن ثمة تفسٌر مفهوم لالصرار االمرٌكً على ضرب قواعد واصول القانون الدولً وأعراؾ القتال 

ععرض الحعائط مععع التسعلٌم بوجععود نفعس سععادي لعدى افعراد القععوات االمرٌكٌعة ٌععدفعهم إلعى االجععرام، فهعو ولٌععد 

القعوات إلعى معسعكراتها الدائمٌعة  مجتمع ألّسس ونما على هذه الثقافة، ولكن بعد رجعوع القسعم االكبعر معن هعذه
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فً)الوالٌععات المتحععدة( وكععان مععن بٌععنهم عععدد مععن الجرحععى الععذٌن ٌحملععون داخععل جععراحهم شععظاٌا الٌورانٌععوم 

المنضب جراء االصابات بنٌعران صعدٌقة )كمعا ٌسعمٌها االععالم المسعخر( فقعد امتنعع االطبعاء ععن تقعدٌم الععالج 

ا عععن مواقععع عملهععم خوفععا مععن االشعععاع الععذي تطلقععه شععظاٌا الععالزم لهععم وهععرب بعععض هععؤالء االطبععاء بعٌععد

(، ناسٌن واجبهم االنسانً تجاه زمالئهم الذٌن ضعحوا فعً الحعرب دفاععا معن أجعل بالدهعم )كمعا [90]الجرحى)

ئك االطباء من الؽنٌمة بالسعالمة حٌعث لعم ٌتعورط أحعد معنهم فعً معالجعة الجرحعى واكتفى اول افهمهم قادتهم(، 

 القادمٌن من منطقة )الخلٌج(.

ولعل أؼرب ما فعً هعذه القضعٌة االنسعانٌة معن مالبسعات ومفارقعات هعو إن االطبعاء االكثعر شعجاعة وانسعانٌة  

ى الععرؼم مععن الماضععً العسععكري والععذٌن تعععاطفوا مععع الجرحععى الملععوثٌن، عوقبععوا بععالطرد مععن وظععائفهم، فعلعع

والعلمً الطوٌل والمتمٌز للعقٌد الطبٌب )اساؾ اكوفٌت ( وانه ساهم فً العملٌعات االمرٌكٌعة فعً الخلعٌج ععام 

، اال انه طرد معن وظٌفتعه كطبٌعب عسعكري، ثعم أخعذت عناصعر المخعابرات المركزٌعة االمرٌكٌعة ومكتعب 1991

سعٌئً  ؼٌر إصراره علعى معالجعة بععض اولئعك الجرحعى والملعوثٌن التحقٌقات الفدرالً تالحقه، اللذنب اقترفه 

الحظ. ولم تمنعه تلك الضؽوط وما تعرض له معن ابتعزاز معن مواصعلة عملعه وابحاثعه علعى الجنعود المصعابٌن، 

واخٌرا، وفً محاولة منه للتخلص معن ارهعاب االجهعزة المخابراتٌعة اضعطر إلعى الهجعرة لٌعتمكن معن مواصعلة 

ها )كانت عناصر مجهولة قد احرقت سٌارة كارول بٌكو النها كانت قد استنسخت تقرٌرا ععن ابحاثه كما خطط ل

وضعها الصحً السئ وتركت النسخة االصلٌة والنسا المستنسخة داخعل السعٌارة، وانهعا قالعت اثنعاء التحقٌعق 

 ان عدوي الوحٌد هو وزارة الدفاع(.

جال الطب النعووي معن االجعراءات التعسعفٌة بحقعه، إذ ولم تشفع الكفاءة واالختصاص النادر لطبٌب آخر فً م 

إنععه طععرد مععن الوظٌفععة لثبععوت اهتمامععه بمعالجععة مععرٌض مععن هععذه الشععرٌحة ضععحاٌا اجععرام مسععؤولً االدارة 

 االمرٌكٌة.

لقد كررت )االدارة االمرٌكٌة( التضحٌة بجنودها الذٌن تعزج بهعم فعً سعوح القتعال ثعم تسعاهم بقعتلهم سعرٌعا او 

االسالٌب )الحضارٌة(، ففً )فٌتنام( قتلعتهم بعاالورانج وفعً )الععراق( بعالٌورانٌوم المنضعب، وفعً بطٌئا بابشع 

ؼٌرهما باشٌاء اخرى، فاذا كان هذا بعض فعلها مع جنودها، فهل ٌبقى من ٌبحث عن جواب فعً قضعٌة اععدام 

 االسرى العراقٌٌن ودفنهم احٌاءاع 

لتً حملت جنودا سنؽالٌٌن شاركوا فً تلعك الحعرب، كعان ٌجعب ان ولم ٌقؾ االمر عند هذا الحد، فان الطائرة ا 

التصععل إلععى مطععار )دكععار(، وعنععدما تحطمععت ظنععت )االدارة االمرٌكٌععة( انهععا تخلصععت مععن بععوادر فضععٌحة تلععّوث 

فان السفٌنة التً اقلت الجنعود المصعرٌٌن العائعدٌن إلعى وطعنهم  هؤالء بالٌورانٌوم المنضب. وبالطرٌقة ذاتها، 

لقعععاء االهعععل واالحبعععة عقعععب انتهعععاء العملٌعععات، اسعععتقرت ومعععن علعععى سعععطحها فعععً قعععاع البحعععر  علعععى امعععل

(وأسدل ستار سمٌك من الكتمان على ماتحوي أنسجتهم من ترسبات سامة وإشعاع قاتعل، وهكعذا [91]األحمر)

إن كل شعئ قعد انتهعى نهاٌعة عادٌعة، إال إن األمعور تطعورت الحقعا معع ظهعور إصعابات بعٌن آالؾ األمرٌكعان بدا 

 وؼٌرهم ممن لم ٌكن ممكنا التخلص منهم قبل أن تطأ أقدامهم تراب أوطانهم. نگلٍز واال

مجععاالت  وألن المسعاو  قعد أخفٌعت، أو كعادت، فعان اإلععالم المسععخر نشعط فعً إظهعار )التفعوق( األمرٌكعً فعً 

التقنٌععة واالداء العسععكري، ولععم ٌكععن )سععكوكروفت( المسععؤول الكبٌععر الوحٌععد فععً مجععال اإلعععالن التجععاري عععن 

االب( -الصناعات العسعكرٌة األمرٌكٌعة التعً تحعوي المحاسعن دونمعا مسعاو ، فقعد ذهعب رئٌسعه )جعورج بعو 

مل )راٌتون( الذي ٌنتج صعوارٌا خالل استمرار العملٌات ضد )العراق( إلى والٌة )ماساشوتس( ومن داخل مع
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)بععاترٌوت( وقععؾ وسععط حزمععة مععن تلععك الصععوارٌا التععً ثبععت فشععلها مٌععدانٌا، ٌلقععً خطابععا مخصصععا للدعاٌععة 

 واإلعالن عن هذه البضاعة ٌحٌط به كبار موظفً المعمل

(. وهكعذا كعان األمعر معع [92])الذٌن ٌتمنون استمرار الحعرب إلعى األبعد لكعً ٌسعتمر بٌعع صعوارٌا بعاترٌوت()

فعاالدارة  0فقد صور األعالم المسخر مجرٌات الحرب وكأنها ألععاب فٌعدٌو أنواع أخرى من األسلحة واالعتدة، 

المصععلحة الشخصععٌة للمسععؤولٌن األمرٌكٌععة صععاحبة مصععلحة كبععرى فععً تلععك الدعاٌععة المبرمجععة جٌععدا، إذ عععدا 

الرسععمٌٌن المسععاهمٌن فععً تلععك الصععناعات، فععان تضععخٌم الععدور )البطععولً( ألمرٌكععا وهععً مقبلععة علععى فععرض 

هٌمنتهعا وتفردهععا، أمععر ضععروري، وان انتشععار السععالح األمرٌكععً النعاجم عععن توسععع مبٌعاتععه ٌعنععً فٌمععا ٌعنٌععه 

ألمرٌكعً علعى تلعك األسعلحة ومعا ٌتضعمن معن انتقعال للعنمط انتقاالع للعقٌدة القتالٌعة وأسعس التعدرٌب العسعكري ا

العسكري تسهٌال لخلق )عولمة عسكرٌة(، وال ٌقل أهمٌة عن ذلعك ، المعردود االقتصعادي ععن تصعدٌر السعالح 

الذي سٌحقق أرباحا طائلة تنع  االقتصاد األمرٌكً وتستقطب حشودا ضخمة من العاطلٌن عن العمعل، ناهٌعك 

لععيدارة األمرٌكٌععة ممارسععته علععى مسععتوردي السععالح األمرٌكععً، كالتهدٌععد بقطععع  عععن الضععؽط الععذي سععٌتاح

إمداداتهم منها عندما ٌظهر علٌهم تلكؤ فً االنصٌاع إلى أوامر ورؼبعات تلعك اإلدارة حتعى ولعو كانعت باالتجعاه 

 المعاكس لمصالب وتطلعات شعوبهم.

لعععاب الفٌدٌوٌعة( التععً تظهعر قععدرة الدبابععة ولعم ٌكععن متععذرا علععى سماسعرة السععالح التوصعل إلععى سععر هعذه )األ 

االمرٌكٌععة علععى تععدمٌر الععدبابات ذات المنشععأ السععوفٌتً، خصوصععا وان هععدؾ التكععتم علععى اعتععدة الٌورانٌععوم 

 المنضب )المباؼتة( قد تحقق.

 واالن جاء دور الدعاٌة واالعالن التجاري بما ٌنطوي علٌه من تروٌج للصناعات العسكرٌة االمرٌكٌة وارهاب

لالخرٌن من ذلك السالح الفتاك. وبصرؾ النظر عن االضرار الجسٌمة التً ٌسببها الٌورانٌوم المنضب للجهعة 

ٌلَتععداول فٌهععا، فقععد تقععدم العدٌععد مععن سماسععرة السععالح بطلبععات الحصععول علععى أعتععدة  المسععتفٌدة والبٌئععة التععً 

ٌععة المتقدمعة ان مععن االفضععل شععراء مصعنوعة مععن هععذا المععدن الخطٌععر. بٌنمععا وجععدت العدول ذات القععدرات التقن

الخامات والعمل على انتاج العتاد المطلوب محلٌا، ولم ٌخرج ذلك التوجعه ععن الرؼبعات واالهعداؾ االمرٌكٌعة ، 

بعل جعاء متفقعا معهعا، فعالتخلص معن مئعات االالؾ مععن اطنعان النفاٌعات النووٌعة ععن طرٌعق البٌعع ٌشعكل مكسععبا 

 ربحٌا عظٌما.

ٌععة النقععاب عععن قٌععام حكومععة )لنععدن( بالتعاقععد مععع )االدارة االمرٌكٌععة( نگلٍز)الؽاردٌععان( االلقععد كشععفت جرٌععدة  

الستٌراد مخلفات تخصٌب الٌورانٌوم والتً تعرؾ باسم )الٌورانٌعوم المنضعب( بؽٌعة تحوٌلهعا إلعى اعتعدة تعزّود 

. وان الكمٌة 1991عراق(عامبها القوات البرٌطانٌة كتلك التً استخدمتها)الوالٌات المتحدة( فً حربها ضد )ال

( كٌلوؼراما من الٌورانٌوم المنضب، تكفً النتاج أطنعان اخعرى معن 185758التً جرى التعاقد علٌها بلؽت )

القععذائؾ الخارقععة للععدروع، وان ذلععك تععم بموجععب اجععازة اسععتٌراد سععرٌة فضععحتها تقععارٌر صععحفٌة واعالمٌععة 

ٌععةالى انشععاء مٌععدان للتجععارب فععً نگلٍز(. وبهععدؾ انجععاح تلععك الصععناعة، عمععدت الحكومععة اال[93]مختلفععة)

)اسعكتلندا( تععم تنفٌعذ بعععض التجعارب فٌععه ممعا سععبب ظهعور حععاالت سعرطان الععدم بعٌن اطفععال المنعاطق المحٌطععة 

 بالمٌدان.

دافععا لقٌعام منظمعة ناشعطة ضعد هعذا العتعاد  فقعه معن اصعابات سعرطانٌة خطٌعرة، كان انكشاؾ ذلك االمر وما را

التععً  Campaign Against Depleted Uranium (CADUالمثٌععر للجععدل، هععً منظمععة )كععادو
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بهدؾ القٌام بانشطة ضد استمرار ذاك الوضع الخطٌر، والذي جاء عقعب 1999اسست فً كانون الثانً/ٌناٌر 

 التً نجب عتاد الٌورانٌوم المنضب فً تحقٌقها خالل العدوان على )العراق(.تكشؾ االصابات الخطٌرة 

( فقد كانت الحرب على )الععراق( بمثابعة )دعاٌعة كبٌعرة السعلحة الٌورانٌعوم [94]وكما تقول )سارة فالوندرز()

(، مع ان )امرٌكا( تهٌمن على اضخم حصة من مبٌعات السالح فً السعوق [95]نضب التً تبٌعها امرٌكا()الم

 %من قٌمة مبٌعات تلك السوق.70العالمٌة منذ فترة طوٌلة قبل الحرب تبلػ 

عدٌدة حصلت على اعتدة مشعة وال اخالقٌة كما تصفها الدكتورة )هٌلٌن كالدٌكوت( وكان فً مقدمتها ان دوال 

لعت علعى تطعوٌر (. وثمعة دول اخعرى عم[96])تاٌوان وكورٌا الجنوبٌة والكٌان الصهٌونً وتركٌا والبحعرٌن()

اوفرنسعا وروسعٌا والٌونعان نگلتراعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب واضعافتها العى ترسعانتها، ومعن بعٌن تلعك العدول )ا

والسوٌد وتركٌا والكٌان الصهٌونً والسعودٌة والبحرٌن ومصر والكوٌت وباكستان والٌابان وتاٌالند وتعاٌوان 

 ( وؼٌرها. [97]وكورٌا الجنوبٌة()

ولما كانت )روسٌا( التً تحتفظ بمقعد متمٌز فً النادي النووي الدولً معع بطاقعة عضعوٌة عرٌقعة فٌعه، فهعً  

معن أن صاحبة خزٌن هائل من الٌورانٌوم المنضب، ربما ال ٌقل عما تملكعه )الوالٌعات المتحعدة(، وعلعى العرؼم 

لععم تكتشععؾ، فعال شععك إن الععروس 1991معلومعات كافٌععة ععن أبحععاث وتجععارب روسعٌة )أوسععوفٌتٌة( قبععل الععام 

أفادوا من األفكار األمرٌكٌة الشرٌرة فً استثمار هذا الخزٌن من النفاٌات الخطٌرة فً تطوٌر األسلحة، إذ إنها 

التطعوٌر الروسعً لهعذه االعتعدة، ٌفٌعد أن  إحدى الدول التً حققت ذلك كما أسلفنا. وما رشب من معلومات ععن

القذٌفة التً أنتجوها من معدن الٌورانٌوم المنضب كانت شدٌدة االنفجعار، وقعد طعور خبعراؤهم القذٌفعة تطعوٌرا 

إضعافٌا بعأن جعلعوا هعا أشعد خرقعا لألهعداؾ المدرععة بتطبٌعق تقنٌعة جدٌعدة تضعمنت تبطعٌن القذٌفعة بعالٌورانٌوم 

 ة اختراع معنوٌة فً هذا الصدد.المنضب، وحازوا على براء

قد حازت على اعتعدة عسعكرٌة مصعنوعة معن 1991وإجماال فان عشرٌن دولة من دول العالم، كانت حتى عام 

الٌورانٌوم المنضب حسب إحصائٌة )سكوت بٌترسون( وان هعذه العدول حصعلت علعى عتادهعا الشعرٌر ذاك معن 

(. [98]ً أسعواق التجعارة الحعرة( كمعا ٌقول)بٌترسعون())الوالٌات المتحدة( ومعن )روسعٌا( حٌعث )ٌعتم البٌعع فع

وٌشارك )دان فاهً( زمٌله )بٌترسون( فً اإلشارة إلى توسع )روسٌا( فً مجال تجارة هذه االعتدة الخطٌرة، 

بٌع قذائؾ مخروطٌة الشعكل شعدٌدة االنفجعار  1993ة روسً ٌمارس منذ العام حٌث ٌذكر إن متعهد بٌع أسلح

رت بوضععع بطانعة مععن الٌورانٌعوم المنضععب داخلهعا )وهععذه هعً الطرٌقععة الروسعٌة المبتكععرة التعً تزٌععد قععوة  عو  طل

 (.[99]الخرق()

 وان راؼبً الشراء ٌحصلون على بؽٌتهم من هذا المتعهد فً األسواق العالمٌة. 

فقد زودت )الوالٌات المتحدة( حلفاءها بهذه االعتدة الخطٌرة لٌشعاركوها  وتحت رؼبة طاؼٌة لؽرض الهٌمنة، 

المعالك  –ً ضمن ماسمً فً حٌنها )عملٌعة التعدخل اإلنسعان1999متعتها فً إحراق )كوسوفو( فً ربٌع عام 

بعد أن أمعنت فعً اسعتخدامه فعً أصعقاع أخعرى، وأحٌانعا بعدون مبعرر كمعا كعان اسعتخدامها لعه فعً  الحارس(، 

فأي أهداؾ عصعٌة علعى القعوات األمرٌكٌعة فعً الصعومال( تسعتوجب االسعتعانة  )الصومال( على سبٌل المثال، 

المعععان فععً أذى البؤسععاء إضععافة إلععى باعتععدة الٌورانٌععوم المنضععب ضععدها ؼٌععر الرؼبععة األمرٌكٌععة الجامحععة ل

العععتخلص معععن اكبعععر قعععدر مكعععن معععن النفاٌعععات الخطٌعععرة ودفنهعععا فعععً هعععذا البلعععد العععذي تحولعععت أرضعععه إلعععى 

الواحد من النفاٌات النووٌة فً امرٌكا ازٌد من ( مجانٌة للنفاٌات الخطٌرة )ٌكلؾ طمر الطن [100])مطامٌر()

الفً دوالر، فً حٌن الٌكلؾ طمره فً الصومال معثال ؼٌعر تكعالٌؾ النقعل واجعور تافهعة للعمعال وحفنعة صعؽٌرة 
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من الدوالرات لرشوة المسعؤولٌن المحلٌعٌن( ومنشعنته أهعدافا ٌتعدرب علٌهعا رمعاة اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب، 

 به.  دون أن ٌجد من ٌستنجد

ولقد كان االستخدام الالحق للقوات األمرٌكٌة والقوات المتحالفة معها من الدول أعضاء )حلؾ األطلسعً( لهعذا 

ٌ زتععه عععن االسععتخدامٌن السععابقٌن فععً كععل مععن )العععراق(  العتععاد فععً )كوسععوفو( منطوٌععا علععى فضععٌحة مبكععرة م

فعة بعرد فععل أوروبعً متصعاعد. فقعد ظهعرت ( ألؾ قذ31ٌو)الصومال( حٌث اقترن استخدامه البلقانً لحوالً )

(جندٌا، هلك معنهم 18حوالً)2001إصابات بٌن الجنود الطلٌان أثناء المعارك، وبلػ عددهم حتى نٌسان/ابرٌل

 ثمانٌة بسبب استشراء السرطان فً دمائهم بٌنما مات خمسة جنود بلجٌك وبرتؽالً واحد وطٌار تشٌكً. 

)الدانمارك( و)السوٌد( توجٌهات الجراء اختبارات لجنودها المشعاركٌن وسرعان ما اصدرت كل من )فنلندا( و 

 فً حرب )البلقان( للوقوؾ على وجود او عدم وجود تاثٌرات لهذا العتاد فً اجسادهم.

( مشععارك فععً معععارك )كوسععوفو(، 2500امععا )النععروٌج( فقععد تعععذر علٌهععا فحععص كععل جنودهععا البععالػ عععددهم ) 

ن تطلب من كل جندي من جنودها ٌشععر او تظهعر علٌعه اععراض مرضعٌة ؼرٌبعة ماحدى بقٌاداتها العسكرٌة ال

مراجععة امعاكن صعحٌة محعددة الجعراء االختبععارات والفحوصعات الالزمعة علٌعه.وبتقادم العزمن، اخعذت اعععراض 

 وفرنسٌٌن والمان وؼٌرهم.نگلٍز امراض ؼرٌبة تظهر على مشاركٌن فً تلك الحرب بٌن جنود ا

 UNED)تقوٌم ودراسة الثار اسعتخدام اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب( العذي ععرؾ باالسعم ونتٌجة لجهود فرٌق 

 UNEPالمرسل من قبل منظمعة )االمعم المتحعدة ( والمؤلعؾ معن اعضعاء معن )برنعامج االمعم المتحعدة للبٌئعة( 

معععة والمفوضعععٌة العلٌعععا لالجئعععٌن ومركعععز االقا  IEAبمشعععاركة ممثلعععٌن معععن )الوكالعععة الدولٌعععة للطاقعععة الذرٌعععة(

والمتمثلعة بقٌامعه بفحعص بععض المواقعع فعً  البشرٌة)وهاتان المنظمتان من تشعكٌالت االمعم المتحعدة اٌضعا(، 

( مواقع فً االقلٌم المذكور ملوثة بسموم واشععاعات الٌورانٌعوم المنضعب 8اقلٌم]كوسوفو[، فقد تم تشخٌص )

(، لعذا قععرر هعذا الفرٌعق ضعرورة المطالبععة بازالعة التلعوث البٌئععً [101]( موقععا جععرى فحصعها)11معن اصعل )

 (. [102]الخطٌر الناتج عن استخدام اعتدة الٌورانٌوم المنضب حفاظا على سالمة البٌئة)

ٌجدر باالشعارة هنعا ان اللعورد )روبنسعون( االمعٌن الععام لمنظمعة )حلعؾ شعمال االطلسعً( كعان قعد زود )كعوفً 

عنان( امٌن عام )االمم المتحدة( بمعلومات عن استخدام القوات االمرٌكٌة لعتاد الٌورانٌوم المنضب فً معارك 

( 30القعت بمعا ٌزٌعد علعى )  A10فٌها ان الطعائرات االمرٌكٌعة معن نعوعاعترؾ  )كوسوفو(، بناءا على طلبه، 

(ؼم من الٌورانٌوم المنضب على مناطق مختلفة معن اقلعٌم 300الؾ قذٌفة تحوي الواحدة منها على اكثر من )

 (. [103])كوسوفو( مؤشرة على خرٌطة ارسل بها رفقة رسالته تلك)

ؾ( ٌعوم ٍڤانور اٍگووألن )روسٌا( حاولت ان تدلوا دلوها فعً هعذا المضعمار بععد ان صعرح وزٌعر خارجٌتهعا )ا

ان )النععععاتو اسععععتخدم نمععععاذج جدٌععععدة مععععن الصععععوارٌا مععععع تركٌبععععات 1999الثععععامن مععععن نٌسععععان/ ابرٌععععل 

ولكععن الجهععود  ( ، فقععد رشععحت ممثلععٌن مععن علمائهععا لالشععتراك فععً اعمععال هععذا الفرٌععق، [104]إشعععاعٌة()

االمرٌكٌة المستمٌتة نجحت فً منع هؤالء الممثلٌن من المشاركة فً أعمال الفرٌق الدولً المذكور، ممعا ٌعدل 

مرٌكٌة فً ان ٌكون تشكٌل الفرق الدولٌة وخاصعة ذات القٌمعة التأثٌرٌعة الكبٌعرة انتقائٌعا، على رؼبة االدارة اال

ٌلخفى. ولكن على الرؼم من تلك االنتقائٌة،    فان حجم المأساة اكبر من ان 

ي )روبعرت منٌسعك( فعً تقرٌعر صعحفً لعه نشعر نگلٍزفقد كشؾ الصحفً اال وعلى مستوى الجهود الفردٌة،  

( الجعئ فعً احعدى المعدن خعالل مععارك )البلقعان( بعاعراض 300ة )اندبنعدت( ععن اصعابة )على صعفحات جرٌعد

عرة التعً   ٌ مرضٌة سببها التلعوث بعالٌورانٌوم المنضعب وعلعى العمعوم فقعد اطلعق علعى االععراض المرضعٌة المح
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علععى فتكععت بععالجنود الطلٌععان وسععواهم تسععمٌة عامععة للداللععة علععى حالععة واسعععة وهععو )مععرض البلقععان( ارتكععازا 

 منس  وكوارث جدٌدة. الخبرة السابقة التً افرزت تسمٌة )مرض الخلٌج( وهكذا فمع كل مؽامرة امرٌكٌة، 

فقعد شعهدت  ونتٌجة تفاقم واشتداد وطأة مرض البلقعان، والنعه اخعذ ٌهعدد المجتمعع االوروبعً بمخعاطر جدٌعة،  

للٌورانٌعوم المنضعب وتطالعب بمزٌعد  القارة االوروبٌة صحوة مؤلمة اثر هعزة عنٌفعة لفضعب االسعتخدام المشعٌن

من الحقائق واالجراءات الحاسمة بخصوصه. وان منظمعات عالمٌعة وانسعانٌة وشخصعٌات معؤثرة اخعذت تحعث 

حكومععات ؼربٌععة مثععل )فرنسععا( و)اٌطالٌععا( ودول اخععرى ؼٌرهمععا مععن اعضععاء )حلععؾ شععمال االطلسععً( الجععراء 

ً تععرض لهعا جنعود تلعك العدول معن المشعاركٌن فعً تحقٌقات على مستوٌات عالٌعة حعول المخعاطر الصعحٌة التع

 حرب )البلقان( والناجمة عن استخدام اعتدة ٌدخل الٌورانٌوم المنضب فً صناعتها.

والن الخطععر اخععذ ٌهععدد الععدٌار االوروبٌععة فععً قعععر دارهععا خصوصععا عقععب الحععرب فععً )كوسععوفو(، فقععد صععارت 

السكوت على ماحصل ممكنا، لذا خضعع )روبرتسعون( امعٌن القضٌة قضٌة )اوروبا( الخاصة بالتحدٌد، ولم ٌعد 

كععانون 10عععام )حلععؾ شععمال االطلسععً( لضععؽوط الحكومععات والمنظمععات االوروبٌععة فعقععد اجتماعععا للحلععؾ فععً

لبحث ازمة )مرض البلقعان( وكانعت )اٌطالٌعا( االكثعر مطالبعة بتوضعٌحات واجعراءات كونهعا  2001الثانً/ٌناٌر

)منظمعة حلعؾ شعمال االطلسعً( معا جععل محافلهعا وانعدٌتها ومنابرهعا الكالمٌعة  االكثر خسعرانا بعٌن كعل اعضعاء

عب عمعا جعرى،  جل إلعى الدرجعة التعً قعال فٌهعا رئٌسعها )جولٌعانو  والصحافٌة تطالعب باصعوات عالٌعة بكشعؾ الحل

ة اماتو( بخصوص هذه القضٌة الساخنة )كنا نعتقد ان الٌورانٌوم المنضب ال ٌشكل خطرا إال فً حاالت محعدود

كععأن ٌتعععرض لععه شععخص مصععاب بجععرح نععازؾ بشععكل مباشععر، لكننععا بععدأنا نتخععوؾ مععن ان األمععر لععٌس بهععذه 

 (. [105]البساطة()

األطلسعً( بفعتب تحقٌعق أوروبعً وعندما طالب )اندرٌه فالهوت(وزٌر دفاع )بلجٌكا( زمالءه فً )حلعؾ شعمال  

خصوصا بععد ان قعام بزٌعارة إلعى جنعوده العذٌن زج بهعم  حول تلك الكارثة ، فقد كان واقعا تحت هول الصدمة، 

فً )كوسعوفو( علعى العرؼم معن انعه كعان ٌحعاول التخفٌعؾ معن كعل ذلعك السعباب التؽٌعب عنهعا رائحعة المصعالب 

ار هافنػ( قد أعلن عن ان عشر القوة البلجٌكٌة المشعاركة فعً وكان الناطق بلسان هذا الوزٌر)جٌر السٌاسٌة، 

وان خمسة منهم ماتوا حتعى ذلعك  ( ألؾ مقاتل أصٌبوا بأعراض المرض الخطٌر، 12معارك )البلقان( البالؽة )

 (.[106]الوقت)

فقعد  هوالندا( التً دأبت على العركض خلعؾ العربعة األمرٌكٌعة مسعاٌرة )اإلدارة األمرٌكٌعة( فعً سٌاسعاتها، اما)

بعإجراء  وي فٌهعا، (تعأثٌر قع[107]طالب مجلس نوابها تحت ضؽط جماهٌري قد ٌكعون لكارثعة )بٌجلمٌعر مٌعر()

تحقٌق دولً فً قضٌة استخدام الٌورانٌوم المنضب كعتاد حربً، بٌنما تجرأ نائب فً هذا المجلس أكثر عندما 

ر من احتمال إخفاء كل من )تركٌا( و)الوالٌات المتحدة( لمعلومات مهمة عن الوضع، معربا عن ععدم الثقعة  حذ 

 مات.بهاتٌن الدولتٌن كونهما ال تتعاونان فً االز

وفععً )اٌطالٌععا( تععم فحععص وتحلٌععل عٌنععات مععن التربععة المععأخوذة مععن مواقععع متباعععدة فععً اقلععٌم )كوسععوفو( فععً  

)المركز القومً للطاقة الذرٌة( وكانت النتٌجة ان العٌنات تحوي اشعاعا ٌفوق الحد الطبٌعً مئات المرات ممعا 

جمة عن تلعك االشععاعات التعً سعببها اسعتخدام ٌعنً ان االصابات التً بدأت تظهر بٌن الجنود الطلٌان كانت نا

 اعتدة الٌورانٌوم المنضب.

عرضت النتائج على البرلمان االٌطالً مادعا الحكومة االٌطالٌة إلى المطالبة بتجمٌد استخدام عتعاد الٌورانٌعوم 

علعى المنضب لما ٌنطوي علٌه استخدامه من أضرار ومخاطر مباشرة علعى اإلنسعان إضعافة ألخطعاره الشعدٌدة 
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فوجئععت بععرفض )اإلدارة األمرٌكٌععة( الشععدٌد للطلععب بحجععة إنهععا ال تجععد عالقععة بععٌن اسععتخدام  البٌئععة، اال انهععا 

الٌورانٌوم المنضب واإلصابات الحاصلة بعٌن جنعود )النعاتو( والالجئعٌن فً)البلقعان( كمعا زععم )كٌنٌعث بٌكعون( 

نعا تصعرٌب لعه فٌمعا مضعى ٌقلعل فٌعه معن مخعاطر ن( العذي معر بگوالناطق بلسان وزارة الدفاع االمرٌكٌعة )البنتعا

ولكععععن الجنععععرال الروسععععً )بععععورٌس الٌكسععععٌٌؾ( اثبععععت كععععذب وبطععععالن المععععزاعم  الٌورانٌععععوم المنضععععب، 

 (. [108]األمرٌكٌة)

بت بعدة )انگلترأما  المصعابٌن فعً نگلٍز آالؾ من اإلصابات بٌن جنودها )العدد المعلن عن الجنود االا( التً نلك 

ولكن بٌرنارد ماكٌنلس صحب هذا الرقم الحقاع إلى عشرة آالؾ كمعا  الحرب على العراق هو ثالثة آالؾ جندي، 

دتٌن لععالم مر بنا فً الفصعل األول(، فقعد بعادر برلمانهعا إلعى مناقشعة الموضعوع حٌعث اسعتمع النعواب إلعى شعها

 كندي هو )هاري شارما( أستاذ الكٌمٌاء، واألمرٌكً )دوك روك( أستاذ الهندسة البٌئٌة والفٌزٌاء النووٌة.

ي بقرار ٌوصً بإجراء عملٌات تنظٌؾ لمسرحً الحرب فعً )جنعوب الععراق( وفعً نگلٍزلقد خرج البرلمان اال

ٌععة ٌمتععاز بالتشععابه نگلٍزإن تععارٌا السٌاسععة اال)ٌوؼسععالفٌا( إلزالععة آثععار التلععوث بععالٌورانٌوم المنضععب. بٌععد 

والتماهً مع النهج السٌاسً األمرٌكً وال ٌختلؾ عنه اال اللهم فً االبتسامة الماكرة التً ٌتمتع بها وٌجٌعدها 

 ، وكذلك هدوء األعصاب المصطنع.نگلٍزساسة اال

نجععب اللععورد 1953ٌكً.ففعً عععام ي ال ٌقععل فضععاعة عمعا هععو علٌععه التععارٌا االمرنگلٍزان التعارٌا النععووي اال 

ا( وقتعععذاك )ونسعععتون تشرشعععل( فعععً إسعععكات األفعععواه )انگلتر)تشعععوروٌل( المستشعععار العلمعععً لعععرئٌس وزراء 

المعارضة لتجربة نووٌة مثٌرة للجدل عرفت باسم )طوطم( وربب اللورد المعركعة بععد ان أرسعى مبعدأ ٌعتلخص 

طنٌا(، وبسرعة شدٌدة وكتمان مطلق وتهور تام وإهمعال للخٌار النووي ٌعنً انتحارا ونگلٍز فً )ان رفض اال

كبٌر تم إجراء تلك التجربة المرفوضة شعبٌا. لقد نتج ععن تلعك التجربعة اصعابة ععدد كبٌعر معن السعكان بعالعمى 

 (.[109]والقئ وأمراض أخرى نتٌجة لتعرضهم لالشعاعات النووٌة المنفلتة من التفجٌرات تلك)

والن من عادة الصحافة االحتفال بوالدة ازمات جدٌدة فقد مارست عادتها، اذ اهتمت وسائل االعالم االوروبٌعة 

وخاصة فً كل مكان من )فرنسا( و)المانٌا( بالموضوع دونمعا اكتعراث لمصعٌر القعادة السٌاسعٌٌن والعسعكرٌٌن 

ً البلدان المعنٌة، وشرعت بنشر كم هائل من المقاالت والتحلٌالت واَراء بهذا الصدد، ولم توفر على اتهعام ف

بعض الحكومات ومنها حكومة )لندن( التً كانت تعرؾ جٌدا مخاطر استخدام الٌورانٌعوم المنضعب فعً تصعنٌع 

دارة األمرٌكٌعة التعً مارسعت الكعذب طٌلعة ولي االعتدة، ولم تبّصر الرأي العام وتخبر شركاءها بتلك المخاطر، 

( حتعى ان العرئٌس اإلٌطالً)أمعاتو( كعان قعد ألخضعع لهعذا 1991تسع سنوات )منذ االسعتخدام األول فعً الععراق

 التضلٌل والكذب المتعمد كما الحظنا من تصرٌحه.

لمعانً االوروبعً )بعول واخٌرا تلّقَؾ )الخضر( االشارة لٌسارعوا إلى تقدٌم طلب حاد موقع من قبل العضعو البر

ٌطعالبون فٌعه بمنعع انتعاج واسعتخدام وتجعارة اعتعدة  1999النوي( إلى البرلمان االوروبعً فعً حزٌران/ٌونٌعو 

 الٌورانٌوم المنضب لما فٌها من اضرار خطٌرة على البٌئة التً ٌناضل هؤالء )الخضر( من اجل سالمتها. 

ٌرا جدا، وان تصرٌحات )كٌنٌث بٌكعون(ؼٌر كافٌعة لوقفعه، وعندما وجدت )اإلدارة األمرٌكٌة( ان ما ٌحدث خط 

ومعنهم )معادلٌن أولبراٌعت( وزٌعرة الخارجٌعة  فقد دفعت بكبار المسؤولٌن للمساهمة فً تخفٌعؾ حعدة أالزمعة،  

فععً عهععد )كلٌنتععون( التععً زارت )مدرٌععد( قبععل مؽادرتهععا منصععبها وحاولععت فععً تصععرٌحها هنععاك حمععل القععادة 

ن على ضرورة التعامل معها كحالة فنٌة مع استخدامها معن طعرؾ خفعً وسعائل لتبصعٌر األوروبٌٌن والسٌاسٌٌ
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قادة )أوروبا( بمسؤولٌاتهم فً هذا المجال كونهم شركاء اإلدارة األمرٌكٌة فً اسعتخدام ذلعك النعوع معن العتعاد 

 الحربً.

)أنعاتولً كورنكعوؾ( قائعد فان الجنرال  وعلى الرؼم من سكوت سٌاسًٌ )أوروبا(على تلك التلمٌحات الوقحة، 

القععوات الجوٌععة الروسععٌة وصععؾ تصععرٌحات )أولبراٌععت( تلععك بأنهععا )ال تقنععع سععوى الصععؽار(. وكانععت مسععاهمة 

تتمثل باالشتراك فً الكذب حٌث حعاول العوزٌر المعذكور  زمٌلها )ولٌام كوهٌن( وزٌر الدفاع االمرٌكً السابق، 

مرة ضد )العراق( وما تاله من استخدامات وما خلَّفه معن معأس  تبرٌر استخدام قواته للٌورانٌوم المنضب الول 

وكعععوارث بادعائعععه )ان امرٌكعععا تسعععتخدم اعتعععدة الٌورانٌعععوم المنضعععب منعععذ زمعععن طوٌعععل ٌزٌعععد علعععى عشعععرٌن 

بٌب سبب هذا الكذب المفضوح، فهو ٌرٌعد ان ٌبعٌن انعه علعى معدى عشعرٌن ( وؼٌر خاؾ على الل[110]سنة()

ممعا  فانه لم تظهعر اععراض مرضعٌة او مخعاطر بٌئٌعة،  سنة من االستخدام الحربً لعتاد الٌورانٌوم المنضب، 

عمومعا فعان لعالدارة  ٌقود فً النهاٌة إلعى نتٌجعة تفٌعد ان ماحصعل معؤخرا لعٌس بسعبب اسعتخدام هعذه االعتعدة، 

ن( تعتلخص فعً انعه )كلمعا قعل الحعدٌث ععن گومرٌكٌة سٌاسة خاصة بخصوص هذا الموضوع وضعها )البنتااال

الذٌن ٌهمهم رضعا (. وتلك اشارة تلقاها وفهمها وعمل بموجبها القادة [111]الٌورانٌوم المنضب كان افضل()

  تلك االدارة. 

معنععً بععاألمر كععون بععالده تعرضععت ألضععرار  والن )فورسععٌالؾ كوشتانٌسععكا( الععرئٌس الٌوؼسععالفً الحععالً، 

ومخاطر هذا العتاد، فقد نَعَت استخدامه بأنه )عمل إجرامً(، واجتهد فً سعبٌل كشعؾ زٌعؾ وكعذب االدععاءات 

وؼٌرهمععا عنععدما حععاوره محععرر صععحٌفة )اٌلٌفتروتٌبععا(  األمرٌكٌععة و خاصععة طروحععات )أولبراٌععت وكععوهٌن(

الٌونانٌععة بقولععه )إن الذرٌعععة بععان الٌورانٌععوم المنضععب ال ٌشععكل خطععرا مععاهً إال كععالم فععارغ ودلٌععل انحطععاط 

 أخالقً(.

ترى بعد كل هذا الضرر الفادح المترتب على االستخدام اَثم للٌورانٌعوم المنضعب، هعل اختلفعت طبٌععة التعامعل 

كل البٌئة . فعقب كارثة )تشرنوبٌل( قام ناشعطون معن مناهضعً اسعتخدام الطاقعة النووٌعة باؼتٌعال احعد مع مشا

مسؤولً شركة)سٌمنز( األلمانٌة عن طرٌق تفجٌر سٌارته، وكان اختٌعار هعذا الشعخص نابععا معن كونعه أقعوى 

سعالم األخضعر( معن شخصٌة داعٌة للتوسع فً اسعتخدام الطاقعة النووٌعة. وعقعب ذلعك شعدد أعضعاء منظمعة )ال

ولكعن ٌبعدو إن خعدرا أصعاب  وسائلهم فً سبٌل التصدي الفعال )ولو بالقوة( للكثٌر من مظاهر اإلساءة للبٌئة، 

هؤالء الناشطٌن بعد أن ظهرت الحاجة إلى جهودهم حٌث برز الخطر الحقٌقً على البٌئعة وحٌعاة المالٌعٌن معن 

ساهم بها قعادة بععض العدول األوروبٌعة أثعر فعً تقلٌعل نشعاط بنً البشر. وربما كان للمسرحٌات السٌاسٌة التً 

 أولئك المدافعٌن عن البٌئة ودفع باهتمامهم نحو االنجماد ونسٌان المطالٌب التً بدت اَن أكثر الحاحا.

فمسلسل الكوارث العذي تنفعذه )الوالٌعات المتحعدة( النهاٌعة لعه، وكعان ؼعزو كعل معن )أفؽانسعتان( و)العراق(هعو 

ثر حداثة فً هذا المسلسل الذي تكرر استخدام الٌورانٌوم المنضب فً حلقاته فقعد كعررت )الوالٌعات الحلقة األك

المتحععععدة( اسععععتخدام اعتععععدة الٌورانٌععععوم المنضععععب ضععععد )أفؽانسععععتان( كمععععا ٌؤكععععد الععععدكتور )موفععععق ٌحٌععععى 

(. اال إن المشعكلة معع هعذا االسعتخدام الؽعامض [113]( وٌؤٌده الدكتور )مؤٌد قاسم الخفعاؾ()[112]عثمان()

ة التعً اسعتلمت الحكعم فعً خصوصا وان الحكومع معقدة جدا تكمن فً ؼٌاب دور اإلعالم خالل وقائع العدوان، 

نة بقرارات امرٌكٌة كما هو شأن الحكومة التعً نصعبت فعً )الععراق(، االمعر العذي ععّتم  ٌّ ذلك البلد المستباح مع

على كل االعمال االجرامٌة المرتكبعة امرٌكٌعا خعالل ؼعزو ذٌنعك البلعدٌن.فالحكومتان المعذكورتان تحافظعان علعى 

فلقعد ارسعل المركعز الطبعً 0ة بعأي مؤسسعة تابععة لعيدارة االمرٌكٌعةسرٌة المعلومات ععن هعذا االسعتخدام أسعو
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وعمل أفراد الفرٌقٌن علعى اخعذ عٌنعات 2002و2001ألبحاث الٌورانٌوم المنضب فرٌقٌن إلى )افؽانستان( عام

-مزار شعرٌؾ-تورابورا-جالل اباد-من مناطق مختلفة وإجراء التحالٌل المختبرٌة علٌها، والمناطق هً )كابول

هرز]ماهرو[..( وكانت النتائج األولٌة ان العٌنات خالٌة من الٌورانٌوم المنضب، ولكن فً جولعة جدٌعدة بٌبً م

من اخذ العٌنات وحملة اخرى من التحالٌل تبٌن )ان التلوث فً أفؽانستان شامال كل من الناس والتربة والمعاء 

مضعافا علٌعه ٌورانٌعوم مصعنع وبالتعالً  والهواء بفعل ٌورانٌوم من نوع آخر ٌشبه تركٌب الٌورانٌعوم الطبٌععً

ٌمكن تسعمٌته بعالٌورانٌوم ؼٌر]المسعتنفذ[ المنضعب وهعو اشعد خطعورة بكثٌعر معن الٌورانٌعوم المسعتنفذ(. ومعن 

خالل فحص المرضى تبٌن انهم ملوثون بنسب عالٌة من هذا الٌورانٌوم وإن التحالٌل شعملت أربععة أنعواع معن 

ؼٌعععععر موجعععععود فعععععً الطبٌععععععة وٌصعععععّنع فعععععً U236بعععععان  علمعععععاU234,U235,U238الٌورانٌعععععوم هعععععً 

( وهذا مشابه إلى نتعائج الفحوصعات والتحالٌعل التعً اجرٌعت علعى ادرار الجنعود االمرٌكعان [114]المفاعالت()

 . 1991العائدٌن من جنوب )العراق( بعد انتهاء عملٌات عام 

( سنة باشعاعات وسموم الٌورانٌوم المنضب، وكعان ذلعك 12مقدار تشبع طفل أفؽانً عمره ) لقد جرى قٌاس 

سقوط صاروخ على منزل أسرته فً )بٌبً ماهرو( تسبب فً قتل أمه وولدٌن الطفل قد نجا من مجزرة سببها 

مرة معا مسعموح بتجرععه 200وتلك كمٌة تعادل  نانوؼرام/ لٌتر، 2031وبنتٌن وثمان نساء، فوجد انه ٌحمل 

عالمٌا، ولعل سبب إخضاع ذلك الطفعل للفحوصعات والتحالٌعل انعه كان)ٌععانً معن خطعر التعأثر الكٌمٌعاوي العذي 

 (. [115]ك بالكلٌتٌن وكذلك من تأثٌر االشعاع وخاصة على جهاز المناعة لدٌه()ٌفت

ا، أما تلوث اإلشعاعً فً المٌاه فً )أفؽانستان( وتحدٌدا فً مناطق )كعابول( و)جعالل آبعاد( فقعد بلعػ حعدا فظٌعع

ضععؾ )أي بمعنعى ان 1200-1000فهو تجاوز الحد المسموح به على وفق مععاٌٌر منظمعة الصعحة العالمٌعة 

تلوث المٌاه بهذه النسبة الكبٌرة سوؾ ٌسبب الكثٌر من األمراض للناس حاضرا ومسعتقبال( االمعر العذي ٌؽلعب 

ٌبعا الن المٌعاه ملوثعة الظن ان السعكان )المرضعى بعدون اععراض والمرضعى بعاعراض سٌصعابون بالسعرطان قر

 (. [116]كثٌرا()

مثل هذا التكتم المفروض حصل للعراق بععد ؼعزوه بسعبب ععدم وجعود أنعاس ٌهمهعم أمعر اإلنسعان والبٌئعة فعً  

ة ، إذ لععم تععرؾ بعععد طبٌععة األسععلحة واالعتعدة التععً سععّرعت البلعد ممععن أناطعت بهععم قعوات الؽععزو مهعام سععلطوٌ

بسقوط النظام السابق وعجلت بوصول القوات األمرٌكٌة إلى مشارؾ العاصمة )بؽداد(، ولكعن النعاس ٌتكلمعون 

عن جنود تفحموا داخل مبانً )مطار بؽداد الدولً( من دون أن تتأثر البناٌعات، وان زجعاج اؼلعب الؽعرؾ التعً 

 فكٌؾ حصل هذا ومن سٌحل الؽاز ما حصل . داخلها لم ٌتهشم،  تفحم الجنود

وعلععى الععرؼم مععن كععل ذلععك التعتععٌم الكثٌععؾ إال إن نتفععا بععدأت تعلععق فععً وسععائل اإلعععالم المتحععرر مععن الهٌمنععة  

ولععل معن شعأن تجمٌعع بععض تلعك النتعؾ معع  كمعا كعان شعأنها بخصعوص فضعب االسعتخدام األول،  األمرٌكٌة، 

 1991أضعععاؾ مععا اسععتخدم منهععا فععً عععدوان  8-4أمثععال وبقععوة  6-3ى إن كمٌععة قععدرت بععـبعضععها التأكٌععد علعع

محلٌعة  كما اثبتت الفحوصات التً نفعذتها جهعات مختصعة، 2003استخدمت من قبل القوات الؽازٌة فً عدوان

وأجنبٌععة. فقععد أجععرى )سععكوت بٌترسععون( مععن صععحٌفة )كرٌسععتٌان سععاٌنز مععونٌتر( األمرٌكٌععة قٌاسععا ليشعععاع 

)أي بعععد احععتالل بؽععداد  2003أٌار/مععاٌو 15منطلععق مععن ركععام األسععلحة المععدمرة داخععل العاصععمة )بؽععداد( فععً ال

بشععععععععهر( فاثبععععععععت وجععععععععود مسععععععععتوٌات تتجععععععععاوز القٌععععععععاس العععععععععادي ]المسععععععععموح بععععععععه[ بمععععععععا بععععععععٌن 

إذ إن قعوات االحعتالل  (!!.جدٌر باإلشارة ان تلك الجهود تمت خفٌة على ما نعتقد، [117]مرة)1900و1000

رفضت السماح لفرٌعق الوكالعة الدولٌعة للطاقعة الذرٌعة بالقعدوم إلى)العراق(للوقعوؾ علعى إبععاد نهعب محتوٌعات 

file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb5.htm%23_ftn114
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb5.htm%23_ftn115
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb5.htm%23_ftn116
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb5.htm%23_ftn117


مععن أهمٌتععه )لكشععؾ مععا  حرمانععه مععن الحماٌععة علععى الععرؼم مقععر )الطاقععة الذرٌععة العراقٌععة( بعععد تعّمععد المحتلععٌن 

ٌبحثون عما ٌزمععون وجعوده معن أسعلحة دمعار شعامل علعى األقعل( ولعم ٌوفعق الفرٌعق معن القعدوم اال بععد سعتة 

ومع كل ذلك فقد كان عملهم محددا جدا فهم ؼٌر مسموح لهم الكشؾ ععن  أسابٌع من عملٌات النهب والعبث، 

(. كما وان البروفٌسعور )عاصعم دراكعوفٌت ( معدٌر المركعز الطبعً [118]اَثار البٌولوجٌة والبٌئٌة لما حدث)

ألبحاث الٌورانٌوم أعلن من قناة )الجزٌرة( بعد احتالل )الععراق( بشعهر انعه ٌنعوي إرسعال فرٌعق إلعى )الععراق( 

سلحة التً تطلق اعتدة الٌورانٌوم على البٌئة والسكان، ولكنعه ال ٌعتقعد إن )اإلدارة لتحري تأثٌرات استخدام األ

األمرٌكٌة( ستوافق، انه أوضب إن )مجموعة من الجنراالت األمرٌكان الذٌن ٌقعدر ععددهم ألعؾ جنعرال أرسعلوا 

)العععراق(  ( أي قبٌععل إصععداره األمععر إلععى قواتععه بؽععزو2003مععذكرة إلععى الععرئٌس جععورج بععو  فععً مطلععع آذار 

(، فعً محاولعة معنهم لحمعل العرئٌس علعى منعع تكعرار جرٌمعة [119]لٌوضحوا له مخاطر هذا النوع من العتاد)

   استخدام تلك االعتدة. 

تععً نجمععت عععن اسععتخدام اعتععدة الٌورانٌععوم المنضععب هععً ولعععل المنسععً ال ٌقولععون ان شععر البلٌععة مععا ٌضععحك، 

كوارث ولٌست بالٌا وحسب، والمضحك فً هذا الشأن هو واقع السٌاسة الدولٌة فً عصر الهٌمنة االمرٌكٌعة. 

)فهناك من ٌجادل لصالب توسعٌع العدور اإلنسعانً لمجلعس األمعن صعورة للمؤسسعات الدولٌعة والقعانون العدولً 

العظمععى وبخاصععة منهععا الوالٌععات المتحععدة بوصععفها مجسععدة وحامٌععة لتلععك القععٌم  والقععوى وحقععوق اإلنسععان، 

(، فالوالٌات المتحدة حامٌة القٌم كانعت فعً إؼفعاءة [121]فقد رسخت األمم المتحدة ذلك() (، [120]التقدمٌة)

وان ضمٌرها استفاق متأخرا على المجازر التعً فعلهعا )سعوهارتو(  حالمة عندما هلك ملٌون مواطن رواندي، 

شعععب االندونٌسععً علععى افعععال عمٌلهععا فععً )تٌمععور الشععرقٌة( ولكععن بعععد ان تععرك ذلععك الجنععرال الحكععم لتعاقععب ال

الجنرال الدموي. وهً تصّفق لما ٌفعله )شارون( بالفلسعطٌنٌٌن وتصعؾ أعمالعه بالعدفاع المشعروع وانعه رجعل 

سالم، فها هو خطابٌها السٌاسً واإلعالمً ساع  من أجل السالم العادل، وإنها عندما تتدخل )ألهعداؾ إنسعانٌة 

من مجلس األمن، تتصرؾ فً ذلك البلد بعدوانٌة قلما شهد التارٌا لهعا مثعٌال ضمن األدوار اإلنسانٌة( بتخوٌل 

وحقععوق اإلنسععان والدٌمقراطٌععة،   فهععً تسععتخدم الٌورانٌعوم المنضععب مععن اجععل ترسععٌا القعٌم المثلععى معن قبععل، 

مال( ولعل إنسانٌة )الوالٌات المتحدة( تبرز عنعدما ٌعذكر النعاس اسعتؽاللها فعرص التعدخل فعً )لبنعان( و)الصعو 

( كما بٌنا بعضا معن ذلعك فعً موضعع سعابق.وال [122]حٌث طمرت فٌهما كمٌات من الٌورانٌوم المنضب سرا)

ععام ونصعؾ علعى احتاللعه ـوقت ن( ماذا فعلت )أمرٌكا( بأرض )العراق( منذ گوٌعلم أحد ؼٌر هللا تعالى و)البنتا

مراجعة مخطوطة هذا الكتاب ـ الن أحدا ال ٌعرؾ محتوٌات الشعاحنات الضعخمة والحاوٌعات القادمعة إلٌعه ٌومٌعا 

 تحمٌها قوات عسكرٌة ضخمة جدا!! بارتال ٌزٌد تعداد الشاحنات فً كل منها على المئات، 

ة إلععى اسععتخدام ترسععانتهم الضععخمة مععن اعتععدة وتكععون المصععٌبة أعظععم والمأسععاة اكبععر عنععدما ٌعمععد الصععهاٌن 

الٌورانٌععوم المنضععب فععً أنشععطتهم اإلرهابٌععة ضععد السععكان الفلسععطٌنٌٌن اَمنععٌن العععزل، فالصععهاٌنة لععم ٌقععابلوا 

دبابعات وجٌععو  دول محاربععة، لٌحققعوا التفععوق علٌهععا باسعتخدام اعتععدة الٌورانٌععوم المنضعب، مععع إقرارنععا بععان 

حتعى فعً حالعة القتعال ضعد تلعك العدبابات والجٌعو ، وانمعا هعم فعً حعرب ضعروس استخدام هذه االعتدة محرم 

والحجارة وقطع قلٌلة من االسلحة الخفٌفة ، ولكن عندما ٌسعتخدم هكعذا   طاحنة مع شعب اعزل اال من االٌمان

ؾ سالح ضد مساكن المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن وتجمعاتهم السكانٌة، فهو امعر ٌتطلعب وقفعة طوٌلعة الععادة اكتشعا

 حقٌقة القادة الصهاٌنة الذٌن ٌقودون الة حربٌة ضخمة تمتلك منظومات متطورة السلحة الدمار الشامل
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لقععد اسععتمتع الجنععود الصععهاٌنة مععن أفععراد طععواقم طععائرات )اباتشععً( األمرٌكٌععة ودبابععات )ابرامععز( األمرٌكٌععة  

سععطٌنٌٌن بإشععباع النزعععات السععادٌة و)صععابرا( اإلسععرائٌلٌة، والسععفن البحرٌععة المختلفععة المشععاركة بابععادة الفل

الشععرٌرة وهععم ٌشععاهدون المسععاكن الفلسععطٌنٌة تتطععاٌر شععظاٌا ونثععارا بتععأثٌر مقععذوفات أسععلحتهم المتطعععورة 

المصنوعة من الٌورانٌوم المنضب الذي مارسوا استخدام اعتدته ضد السكان بانتظام واستمرار كما اثبت ذلعك 

 .1995( الصادر عام [123]تقرٌر )مركز العمل الدولً فً نٌوٌورك()

ونتٌجة ليطالع التفصٌلً للمركز على هذه الجرٌمة، فقد تولى مهمة رصد ومالحقة الجنود والقادة الصعهاٌنة  

فعً عملٌعات ابعادة جماعٌعة شعاملة ، وبسعبب هعذا القلعق  وهم ٌرتكبون جرٌمة استخدام االعتدة المحرمعة دولٌعا

الشععدٌد والمشععروع جععراء هععذه الجرٌمععة، فقععد أوفععد المركععز )سععارة فالونععدرز( إلععى األراضععً الفلسععطٌنٌة عقععب 

)انتفاضعة األقصعى  2000اندالع انتفاضة األقصى الحالٌة منعذ بعداٌتها وذلعك فعً شعهر تشعرٌن الثعانً/ نعوفمبر

(. وتأكدت من خالل اهتمامها الشدٌد بموضوع اعتدة الٌورانٌعوم المنضعب، 2000تمبرأٌلول/سب28اندلعت فً 

ومن وجود دالئل قوٌة على اسعتخدام القعوات الصعهٌونٌة لالعتعدة المعنٌعة ضعد التجمععات السعكانٌة للمعواطنٌن 

 الفلسطٌنٌٌن العّزل.

وشعظاٌا قعذائؾ العدبابات  مرٌكٌعة، لقد قامت )فالوندرز( وزمالؤهعا بجمعع شعظاٌا قعذائؾ طعائرات )أباتشعً( األ 

التً استهدفت البناٌات السكنٌة للمواطنٌن، وكانت تهدؾ معن وراء هعذا الجمعع لشعظاٌا األسعلحة المختلفعة إلعى 

ولكن سلطات مطار )تل أبٌب( اكتشفت الشظاٌا المشععة فصعادرتها  إٌداعها إلى المختبرات المختصة لفحصها، 

 ه.وتم توقٌؾ الفرٌق واستجواب اعضائ

إن )إسرائٌل( تركز اهتمامها على موضوع استخدام اعتدة الٌورانٌوم المنضب منذ عملٌعات حعرب الخلعٌج ععام 

حٌععث اطلعععت علععى مجرٌععات االسععتخدام وراقبععت طبٌعتععه وتأثٌراتععه، وهععو األمععر الععذي خلععق لععدى قادتهععا 1991

 تفكٌرا جدٌا فً تصنٌع هذه االعتدة محلٌا.

تابعة لشركة )ألعال( االسرائٌلٌة قادمة من )نٌوٌورك( فً طرٌقهعا إلعى  747لقد حدث أن سقطت طائرة بوٌنػ 

)تل ابٌب( فوق حً )بٌجلمٌر مٌر( وهو أحد االحٌاء السكنٌة فً مدٌنة )أمستردام( عاصمة )هوالندا( ودمعرت 

بمقتععل عععدد مععن  . تسععبب الحععادث 1992عععددا مععن منععازل ذلععك الحععً فععً الرابععع مععن تشععرٌن االول/ اوكتععوبر 

ألشععخاص، لقععد كععان اللهععب الععذي انععدلع مععن حطععام الطععائرة ؼٌععر مععألوؾ، فهععو ابععٌض كمععا اخبععر احععد القععائمٌن ا

بأعمال االطفاء. وكاد األمر ٌتوقؾ عنعد ذلعك الحعد لعوال ظهعور نشعاط إشععاعً ؼٌعر معألوؾ فعً منطقعة سعقوط 

 وتحطم الطائرة.

جعم ععن تبعددها ذلعك النشعاط اإلشععاعً، فقعد وبهدؾ التوصل إلى طبٌعة الشحنة التً تحملها الطعائرة والتعً ن 

اجععري تحقٌععق لععم ٌكععن التوسععع فٌععه وإعععالن تفاصععٌله مععن األمععور السععهلة المٌسععورة، إال انععه ثبععت إن الطععائرة 

(كؽم كمعا ٌقعول العدكتور )مثنعى 273المنكوبة كانت تحمل شحنة من الٌورانٌوم المنضب مودع فً ذٌلها تزن )

 (.[124]عبد الرزاق العمر()

لععذا كععان سععهال جععدا  بمٌولهععا المسععاندة إلسععرائٌل،  1973والن سٌاسععة )هولنععدا( معروفععة منععذ حععرب رمضععان 

إسععدال سععتار كثٌععؾ مععن السععرٌة والكتمععان علععى خلفٌععات وعواقععب الحععادث، لٌظععل بعٌععدا عععن أعععٌن المععراقبٌن 

ععدد القتلعى هعو طعاقم وحتعى ذوي الشعأن معن المتضعررٌن. لقعد كعان العرقم الرسعمً ل واإلعالمٌٌن والمهتمعٌن، 

الطائرة المؤلؾ من اربعة أشخاص وتسعة وثالثٌن مواطنا، اال ان الحقٌقة التً تبدت الحقا رفععت ععدد القتلعى 

مائععة وخمسععة وعشععرٌن شخصععا، ولععٌس االمععر بععذي اهمٌععة لععوال ان خمسععة االؾ مععن سععكان   مععن السععكان إلععى
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حساسعٌة جلدٌعة،  شاكل رئوٌة ، تعب مزمن، المنطقة ظهرت علٌهم أعراض ؼرٌبة على مدى ثمان سنوات )م

وؼٌرها من أمراض تشبه أمراض الجنود األمرٌكان  آالم عضلٌة، عجز جهاز المناعة، أنواع من السرطانات، 

ولعل فً مقدمة المصابٌن رجعل االطفعاء العذي وصعؾ طبٌععة  المصابٌن بما عرؾ إعالمٌا باسم لعنة الخلٌج(، 

ئرة، فقعد كانعت مكافئتعه علعى حماسعته إصعابة جهعازه التنفسعً بعأمراض شعدٌدة، النٌران المندلعة من بعدن الطعا

شخصعاع  12( )فرٌق اإلؼاثة الذي هعرع إلعى الهٌكعل المحتعرق كعان ٌتعألؾ معن [125]وحساسٌة جلدٌة شدٌدة)

اض مرضٌة خطٌرة(، لقعد ععرؾ ذلعك الحعادث المرععب فعً )هوالنعدا( باسعم )كارثعة بٌجلمٌرمٌعر( أصٌبواع بأعر

وظلت تلك الكارثة تتفاعل وتنمو فً الوسط الشعبً، خصوصا بعد ان بدأت النساء الحوامل من سكان المنطقة 

 ٌضعن اطفاال مشوهٌن مما زاد عدد ضحاٌا الحادث. 

العاصمة إفهام المصابٌن القلقٌن على مصٌرهم باد  ذي بدء،  صحة حاولت دائرة 1993وفً أٌلول/ سبتمبر 

ؾ وجود )ٌورانٌم منضعب  ان ال عالقة لما ٌعانون من أمراض بحادث سقوط الطائرة االسرائٌلٌة. وعندما اكتلش 

على متن الطائرة، ادعت الشركة ان تلك الكمٌعة وضععت كثقعاالت لموازنعة الطعائرة، المهعم ان إحصعائٌة قعدمها 

تؤكعد ان ععدد المصعابٌن معن سعكان )أمسعتردام( 1998باركر( فعً الععام  0عالم الفٌزٌاوي األمرٌكً )وبٌر ألال

( 450سٌرتفع الحقا إلى ربع ملٌون شخص وان كمٌة الٌورانٌوم المنضب التً كانت علعى معتن الطعائرة هعً )

 (كؽم كما اشٌع!! 273كؽم ولٌس )

م حكعععومتهم علعععى حجعععم وحقٌقعععة الكارثعععة ان الجنودالهولنعععدٌٌن ماٌزٌعععد حجعععم معانعععاة الهولنعععدٌٌن العععذٌن تتكعععت

اصعٌبوا الحقعا 1995-1994المشاركٌن فً مهام مختلفة فً )البلقان( وخاصة الذٌن عملوا هناك خالل عامً 

ٌّة على العالج، وعلى العرؼم معن االهتمعام الشععبً والحزبعً  بامراض متباٌنة االعراض مجهولة االسباب عص

مً مكثؾ، اال ان السلطات الهولندٌة المختصة حسمت االشكال القائم فٌما بعد على ان ذلعك المدعم بنشاط اعال

االمععر مععرتبط )بعوامععل متعععددة مععن المخععاطر الجسععدٌة والنفسععٌة التععً تمثلععت فععً التؽٌععرات المناخٌععة والوسععط 

(، وبعذا [126]واٌقاع الحٌاة والؽذاء والنظافة الصعحٌة، وكعل هعذا مصعحوب بخطعر االصعابة بمعرض اضعافً()

فقععد تجنبععت السععلطات المععذكورة االشععارة مععن قرٌععب او بعٌععد للسععبب الحقٌقععً الععذي بععدأ الجنععود المصععابون 

        ٌعرفونه.

ٌقعً السعتخدام قتعالً فعلعً لقعذائؾ الٌورانٌعوم كانت هعً التعارٌا الحق1973ثمة إشارة إلى ان حرب رمضان  

ففعً تلعك الحعرب، وضعمن االرسعاالت السععرٌعة لألسعلحة واالعتعدة التعً امعدت بهعا )أمرٌكعا( الكٌععان  المنضعب، 

زودت)اإلدارة األمرٌكٌععة( الجععٌ  الصععهٌونً بعععدد مععن قععذائؾ  الصععهٌونً بواسععطة أضععخم جسععر تمععوٌنً، 

وهذا ما ٌصر على حصوله العرٌؾ )فرانعك سعوار( األمرٌكعً العذي خعدم  الٌورانٌوم المنضب المضادة للدروع.

فً )سٌناء( ضمن قوات االمم المتحدة للمراقبة التً شكلت عقب اتفاقات )كامب دٌفٌد( حٌث مكث هناك بصعفة 

 .1999إلى العام 1989)راصد( منذ العام 

اضٌة )ٌعرّجب انهعا معن مخلفعات حعرب لقد شاهد العرٌؾ )سوار( دبابة روسٌة الصنع من مخلفات الحروب الم 

رمضان( شبه منصهرة، ولقد شعر الحقا بعأعراض المعراض ؼٌعر مألوفعة التختلعؾ ععن تلعك التعً ٌععانً منهعا 

فً شمال الجزٌرة العربٌة، على الرؼم من انه لم ٌصل إلعى 1991عشرات االالؾ ممن حاربوا فً مطلع العام 

 ك االنحاء.المناطق الملوثة بالٌورانٌوم المنضب فً تل

وعنععدما راجععع وزارة الععدفاع االمرٌكٌععة فقععد اصععر مسععؤولوها علععى انهععم لععم ٌععزودوا )اسععرائٌل( باعتععدة         

التععً   M60اال ان البقاٌععا الكثٌععرة لهٌاكععل الععدبابات مععن نععوع1973و1967الٌورانٌععوم المنضععب خععالل حربععً 
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ي المستعجل، والتً بقٌت فً الصحراء ٌأكلها ن( إلى الجٌ  االسرائٌلً بواسطة الجسر الجوگوارسلها )البنتا

الصدأ تقّوي مشاعر العرٌؾ )سوار( بصحة وجهة نظره خصوصا وان اختصاصٌٌن اكدوا لعه ان الصعور التعً 

التقطها للدبابات المصرٌة المدمرة وما علٌها من اثار وطبٌعة االصابة المتحققة فٌها تجععل معن افكعاره حقعائق 

 المجال لدحضها.

هعً الظعرؾ  1973قعد التكعون حعرب رمضعان 0هل كانت تلك هً التجارب القتالٌة االولعى لهعذ العتعاد ف        

الذي استخدمت فٌعه تلعك االعتعدة، فلربمعا اسعتخدمت الهٌاكعل المعدمرة للعدبابات فعً )سعٌناء( اهعدافا فعً اوقعات 

جعود تلعك الهٌاكعل لتجربعة الهدوء التً اعقبت المعارك، وربما كانت فرقا بحثٌة امرٌكٌعة هعً التعً اسعتثمرت و

العتاد علٌها قبل ان ٌحصل االسرائٌلٌون على الدبابة السورٌة التً ؼنموها فً ؼعزوهم للبنعان وٌرسعلوها العى 

 )الوالٌات المتحدة(. 

ارى ان االشععقاء المصععرٌٌن قععادرون االن علععى تقصععً حقٌقععة االمععر واعععالن النتععائج التععً تقععود إلععى         

الحقٌقة، ان ذلك مفٌد لسكان )سعٌناء( وبٌئتهعا كونعه سعٌدفع علعى تحدٌعد وتنظٌعؾ المنعاطق الموبعوءة فٌمعا لعو 

 بكر. ثبت ان الصهاٌنة او االمرٌكان استخدموا تلك االعتدة فً ذلك الوقت الم

فلقد تم رصد وقٌاس عنصر  فانه ال ٌنبعث منها إال ماهو شر،  وبسبب كون )إسرائٌل( بؤرة شر فً المنطقة، 

( وهذا ناجم على األؼلب األعم عن أنشطة [128]( فً المناطق الؽربٌة من )العراق()[127])137-السٌزٌوم

تبععد ععن حعدود   نووٌة معٌنة تمارسها )إسرائٌل( وتشعع شعرورها علعى عمعوم المنطقعة.والمناطق المرصعودة

ٌة التً هً بمتناول اسلحة جنود الجٌ  اإلسعرائٌلً )فلسطٌن( مئات الكٌلومترات، فماذا بشأن المدن الفلسطٌن

 الخفٌفة 

ترى هل كانت هٌئات األركان فً أمرٌكا وإسرائٌل مضطرة إلى هذا االستخدام اإلجرامً لالعتعدة المحرمعة الن 

)امن بالدها مهدد بصورة دائمة بسبب احتمال تفوق أسعلحة الخصعم( كمعا قعال الجنعرال )فرنعر( ، المعادلعة هنعا 

ة، فامنهما لم ٌهدد، وسٌاسٌوهما لٌسوا ممن ٌفكعر فعً نعزع السعالح، الن األمعن والسعالم ؼٌعر مسعجلٌن مختلف

     على قائمة أهداؾ هؤالء!! 

 

 

 

 الفصل الثبلث

  

 العقبة الذائن

"ٌرؼب المؤتمر فً أن ٌؤكد أمام جمٌع الشعوب، انه لما كانت األهداؾ اإلنسانٌة هً رائده الوحٌعد فعً عملعه 

تطبٌق اتفاقٌات ]جنٌؾ[ لحماٌـة ضحاٌا الحعرب  احـب ما ٌتمناه، أن التضطر الحكومات فً المستقبل إلـى  فان

فعض خالفاتهعا بتسعوٌات ودٌعة بالتععاون  رؼباته هعو أن تتوصعل العدول دائمعا كبٌرهعا وصعؽٌرها العـى وان آخـر
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( معن مقعررات معؤتمر جنٌعؾ 8القرار الرقم)   حتى ٌسود السالم على األرض إلى األبد" والتفاهم بٌن الشعوب

 ( [129])1949لسنة  الدبلوماسً

جندي فً مٌعدان المعركعة، فعذاك شعأنه، وهعو أمعر طبٌععً جعدا، شعرٌطة ان ٌكعون ذاك القتعل بطرٌقعة ان ٌقتل ال

اعتٌادٌة ال تنجم عن استهداؾ تعذٌبعه واالسعتمتاع بمعاناتعه، وال ان ٌكعون قتلعه ممعا ال ضعرورة لعه. ومعن هعذا 

د  استعمال أي من الخصمٌن المتحاربٌن ألسلحة ؼٌر اعت ٌادٌة لقتعل الجنعود معن قعوات المنطق اإلنسانً، فقد عل

الخصععم كالنابععالم أو رصععاص دمععدم، أو أي مععن أسععلحة الععدمار الشععامل )الكٌمٌععاوي واالحٌععائً والنععووي( عمععال 

محرما ٌترتب علٌه سوق مرتكبه إلى المحعاكم المختصعة لمحاكمتعه كمجعرم حعرب. ناهٌعك ععن إسعاءة اسعتخدام 

 سانٌة.البٌئة ألؼراض حربٌة، وتلك جرٌمة اخرى بحق االن

وتخفٌفععا عععن وقععع الحقععائق الكارثوٌععة التععً خطععط لتحقٌقهععا مسععؤولو اإلدارة األمرٌكٌععة، فقععد ؼععّذوا األعععالم  

المسّخر بجملة افتراءات منها فرٌعة)الحرب النظٌفعة(. وٌفسعر )المتحضعرون( هعذه التسعمٌة بأنهعا تعنعً كونهعا 

الحعربٌن الععالمٌتٌن( معات فٌهعا أبرٌعاء بصعورة حربا )ال ٌموت فٌها األبرٌاء(. وال أظن إن حربا )خعارج نطعاق 

انتقامٌععة بشعععة )ومععازالوا ٌموتععون بتععأثٌر االسععتخدام السععادي لألسععلحة الممنوعععة( بالقععدر الععذي مععات فععً هععذه 

)الحعععرب النظٌفعععة( فالععععالم لعععم ٌكعععن ٌفهعععم معععا انطعععوت علٌعععه بععععض التصعععرٌحات التعععً أطلقهعععا المسعععؤولون 

ٌرؼب فً إجعراء نقعا  معع معن لبسعهم الشعر ولبسعوه، فقعد كعان احعد تلعك األمرٌكان.وعموما فلم ٌكن ثمة من 

تصعرٌب الجنعرال )مٌعرال مكبٌعك( قائعد القعوة الجوٌعة  التصرٌحات التً لم ٌنتبعه إلعى خطورتهعا احعد فعً حٌنعه، 

)نحعن نقتعرب معن الحعرب معع دولعة معن دول  1991األمرٌكٌة قبل أسابٌع من بدأ العملٌات ضد )العراق( ععام 

 ( فما أعقب ذلك  [130]الثالث، ولكننا نضع خططنا وكأنها ستكون الحرب العالمٌة الثالثة()العالم 

لٌه األحوال وربما عدت فً مقدمة ما هً ع حالة جٌدة، 1991لقد كانت الحالة الصحٌة فً )العراق( قبل العام

الصعحٌة فعً بلععدان الععالم الثالععث. وان كثٌعرا مععن األمعراض ؼعادرت الععبالد ولعم ٌعتقععد إنهعا سععتعود إلٌهعا ثانٌععة، 

وتقلصت الكثٌر من الظواهر واإلمراض التً مازالعت متفشعٌة حتعى فعً بععض العدول المتقدمعة، ولكعن بصعورة 

اقٌععون ظهععور أمععراض ؼٌععر معروفععة مععن قععبلهم، مفاجئععة، عقععب انتهععاء العملٌععات الحربٌععة، الحععظ األطبععاء العر

وتفشعت اللوكٌمٌعا،  وحاالت نادرة وخاصعة لعدى األطفعال لعم ٌنجحعوا فعً إٌجعاد تفسعٌر لهعا وتعلٌعل لظهورهعا،  

 %فً فترة ما بعد الحرب.28-%8بٌنما ارتفعت بشكل ٌدعو إلى الرٌبة نسبة التشوهات الخلقٌة من 

الطبٌة، ارتفعت بشكل ملموس نسبة أمراض الكلى والكبد وخاصعة وفً ظرؾ شحت فٌه األدوٌة والمستلزمات 

ر ععدد  (، [131]لدى األطفال الذٌن مات عدد كبٌر منهم بهذه األمراض) وععدد اكبعر بعأمراض اخعرى. فلقعد قلعد 

(. وٌشععٌر تقرٌععر [132]( ألععؾ طفعل)50وحععده حعوالً )1991وا بسععبب التلعوث خععالل ععام األطفعال الععذٌن توفع

، 714( حالعة، منهععا)1190089( بلعػ )1999-1990وزارة الصعحة العراقٌعة إلعى إن ععدد الوفٌعات للفتعرة )

   (.[133]بعمر أقل من خمس سنوات)( طفل 414

كان تعدهور الحالعة الصعحٌة فعً )الععراق( والعذي كعان معن بعٌن أهعم مسعبباته تفعاقم حعاالت األمعراض الؽامضعة 

تعمععد حرمانععه مععن األدوٌععة والمسععتلزمات الطبٌععة الععدافع  الناجمععة عععن اسععتخدام اعتععدة الٌورانٌععوم المنضععب مععع

األكبر لتقدٌم )دٌنعٌس هولٌعداي( مسعاعد األمعٌن الععام لألمعم المتحعدة والمكلعؾ بتنسعٌق الشعؤون اإلنسعانٌة فعً 

)العراق( اسعتقالته، فهعو ٌتحعدث ععن )الزٌعادة المأسعاوٌة للتشعوهات الخلقٌعة والسعرطانات عنعد األطفعال وعنعد 

عٌ  فً المناطق التً تضررت فً الحرب( والتً نسبها )هولٌداي( إلى استخدام قوات التحعالؾ الشعب الذي ٌ

 (.[134]لقذائؾ مصنوعة من الٌورانٌوم المنضب فً حربها ضد )العراق()
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إذ أعلعن )نعاجً صعبري( وزٌعر  ، 2002لً ما أعلن عنعه بكثٌعر خعالل شعهر أٌار/معاٌوولقد تجاوز الرقم اإلجما

لدى حضوره هناك إلجراء حوار مع األمٌن الععام  2002نٌسان/ ابرٌل30خارجٌة )العراق( فً )نٌوٌورك( ٌوم

إلعى  واذا معا رجعنعا0( حالة خالل عقد من الحصعار1660000لألمم المتحدة، إن المجموع العام للوفٌات بلػ )

تفاصٌل وفٌات األطفال فسنجد إن الوفٌات الناتجة عن أمراض الكلى والكبد لدٌهم شعكلتا رابعع وخعامس أسعباب 

         (.[135]الموت لمن هم فوق سن الخامسة)

شكل ملفت للنظر معن سعرطان الؽعدة الدرقٌعة دور فعً اهتمعام البعاحثٌن بهعذا األمعر، وكان لبروز حاالت عدٌدة ب

وكانت النتٌجة إنهم توصلوا إلى أن التلوث اإلشععاعً الحعق ضعررا بالؽعا بخالٌعا هعذه الؽعدة عنعد الكثٌعرٌن ممعا 

تجعاوب معع نجم عن إصابتها بالسرطان. وفً ؼٌر حاالت الؽدد فان مرضا ؼامضا ظهر معلنعا العصعٌان علعى ال

جهود األطباء الذٌن حاروا به فعجزوا عن تشخٌصه على وفعق معا ٌملكعون معن مواصعفات ومعلومعات. وكانعت 

أععععراض هعععذا المعععرض تشعععمل تشعععوه الرؤٌعععة فعععً إحعععدى العٌنعععٌن، معععع نوبعععات صعععداع شعععدٌد وخعععدر فعععً 

   (.[136]الٌدٌن)

وقععام 1992لقععد تصععدر قائمععة البععاحثٌن المنصععفٌن الععدكتور )مٌلععر( وهععو طبٌععب ألمععانً زار )العععراق( عععام 

ونقل مشاهداته لحاالت مرضٌة ؼرٌبة وؼامضة فً المععدة  بتشخٌص إصابات بأورام خبٌثة. فقد شاهد الرجل 

( فعً مقعال سعبق [138](.وٌقول اللواء )عبد الوهاب محمد الجبعوري()[137]والجهاز الهضمً لدى األطفال)

ئج مشعاركته معع مجموععة البحعث العسعكري إلٌجعاد عالقعة بعٌن األمعراض وان اشرنا إلٌه، وهعو ٌسعتعرض نتعا

 1425السرطانٌة والؽامضة والعامل المسعبب )الٌورانٌعوم المنضعب( انعه )بلعػ ععدد الحعاالت التعً تعم فحصعها 

حٌث أظهرت هذه النتائج وجود زٌادة فً األمعراض السعرطانٌة ععدة أضععاؾ عمعا  حالة سرطانٌة للعسكرٌٌن، 

الجهعاز  -الرئعة -العدم -وهذه األمعراض هً:الؽعدد اللٌمفاوٌعة الواقع الصحً فً العراق قبل العدوان، كان علٌه 

الكبد، مع ظهور حعاالت مرضعٌة ؼرٌبعة كالتشعوهات  –الؽدد اللعابٌة  -البنكرٌاس -العظام -الخصٌة –الهضمً 

أس منععتفا ومتععورم مععع الخلقٌععة لألجنععة بوجععود أعضععاء إضععافٌة، أو ظمععور بعععض األعضععاء ووالدات حٌععة بععر

إصععابات فععً العععٌن وظهععور حععاالت مععن التععوائم المنؽولٌععة ؼٌععر الطبٌعٌععة إضععافة إلععى تشععوهات العظععام وحععاالت 

الصداع الشدٌد وأمراض العقم ؼٌر المفسرة لكال الجنسٌن وزٌعادة حعاالت اإلسعقاط والعوالدات المٌتعة والمبكعرة 

 (.[139]وعسر الوالدة)

النقطععة المهمععة فععً مجععال الفحععص والتشععخٌص والمعالجععة بالنسععبة للعععراقٌٌن المصععابٌن أو المحتمععل إصععابتهم 

(، هعً إن تفاصعٌل األععراض المرضعٌة التعً تسعببها [140]بأمراض ناجمة عن التلوث بعالٌورانٌوم المنضعب)

ولعم ٌكعن أمعر اسعتخدام هعذه االعتعدة معن قبعل دولعة )متحضعرة(  تلك األمراض ؼٌعر معروفعة بمعا فٌعه الكفاٌعة، 

متوقععا، كالوالٌعات المتحعدة ٌفتعرض إنهعا تحتعرم القعانون العدولً وأععراؾ الحعروب والشعرؾ العسعكري، أمعرا 

ناهٌك عن متطلبات فحص وتشخٌص ومعالجعة أمعراض كهعذه وحاجتهعا إلعى أجهعزة وتجهٌعزات ومعواد خاصعة 

جدا، مع التذكٌر بان الممرضة األمرٌكٌة )العرٌؾ:كعارول بٌكعو( التعً عانعت معن نتعائج هعذا المعرض، اعترفعت 

( .فكٌؾ ٌمكن إجراء الفحص [141]الا()…)إن الفحص مرتفع الكلفة، ثم ٌتعٌن أن أجد مختبرا خارج امرٌكا

 بموارد محدودة فً بلد منع عنه حتى الدواء وال ٌجد فٌه المرٌض حفنة حبوب ٌكافب بها األنفلونزا 

نعان معن دقععائق الٌورانٌعوم المنضعب التعً ؼطععت ولععل االحاطعة بحجعم الكارثععة أمعر ؼٌعر ٌسعٌر، فععان مئعات األط

مساحات شاسعة من صحارى الجنوب والؽرب العراقً كفٌلة بإشباع أجواء )العراق( بتلعك العدقائق علعى معدى 

سنوات، إذ ان الرٌاح )الجنوبٌة الؽربٌة( تهعب ععادة معن اتجعاه تلعك الصعحراء وهعً رٌعاح شعدٌدة تحمعل معهعا 
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ل وقعد تصعل ذرات الرمعال القادمعة معن البادٌعة الجنوبٌعة إلعى المعدن فعً أقصعى كمٌات هائلة من األتربة والرمعا

الشمال، وتوزع حمولتها الملوثة ٌمٌنا وشماال، فتصل المعدن التركٌعة واإلٌرانٌعة، معع األخعذ بنظعر االعتبعار ان 

ضعا كمعا األهداؾ التً ضعربت باعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب لٌسعت كلهعا فعً جبهعات القتعال، وإنمعا فعً العمعق أٌ

(، بعل حتعى االحٌعاء السعكنٌة فعً المعدن االخعرى. معع ان [142]حصل معع قضاء)السعلمان( وناحٌعة )النخٌعب()

إلعى دول عدٌعدة جنعوب مسعرح  الرٌب السائدة فً منطقة العملٌات هً الشمالٌة الؽربٌة التعً تنقعل تلعك العذرات

 الحرب الملوث.

فعان معذكرة رسعمٌة أصعدرها  وإذا ما رؼبنا بالوقوؾ على خطورة العدقائق الملوثعة المحملعة بواسعطة الرٌعاح، 

عقب دراسعة تعأثٌر انفجعار 1991آذار/ مارس8)مركز التسلٌب والبحوث والتطوٌر( التابع للجٌ  األمرٌكً فً

(، وٌتعألؾ الهبعاء [143]ً تلعك العدقائق )هبعاء اوكسعٌد الٌورانٌعوم المنضعب()اعتدة الٌورانٌوم المنضب، تسم

( ماٌكرون 5%( وان قطر هذه الجسٌمات اقل من )96-50من نسبة عالٌة من الجسٌمات القابلة لالستنشاق )

مرة من معظعم جسعٌمات ؼبعار الٌورانٌعوم 100من االنج( فإنها اكبر 0، 0004سوائل الرئة )أي  ستمتزج مع

مما ٌسهل حملها مع الرٌب ودخولها الجسم عن طرٌق االستنشعاق. ومعن سعٌاق تلعك المعذكرة األمرٌكٌعة ٌتبعٌن 

منهعا معع البعول  إن الجسم ال ٌتخلص بسهولة من هذه الجسٌمات كلٌا، إذ إنها تجري مجرى الدم وٌطعرح قسعم

وكععذلك فععً الكبععد والعظام.وقععد تمععر مركباتععه مععن األم  والؽععائط وٌسععتقر البععاقً فععً الكلٌتععٌن بشععكل رئععٌس، 

(. هعذا فعً [144]المتعرضة للتلوث إلى الجنٌن من خالل المشٌمة والى الطفعل الرضعٌع معن خعالل حلٌعب أمعه)

أو اسعتطاعت أالم ان تلعده بعدون عسعر ٌقتلعه أو ٌقتعل أالم، إذ  حالة ثبات الجنٌن فً بطن أمه وانعه لعم ٌسعقط، 

لوحظت زٌادة كبٌرة فً نسعبة اإلجهعاض وعسعر العوالدة وكعذلك العوالدات المٌتعة معع تسعجٌل نسعبة عالٌعة معن 

حصعٌلة تلقعٌب حعٌمن ذي خالٌعا  (. وقعد ٌكعون الجنعٌن، [145]الجنسعٌن) حاالت العقم التً ال تجعد تفسعٌرا بعٌن

تحمل جٌنات مخربة بسبب التعرض ليشعاع، فقد سجلت والدات ؼرٌبة اشرنا إلٌها فً موضع سابق معن هعذا 

( ملٌعون فولعت الكترونعً معن كعل جعز  منعه، 2، 4م المنضب قادر على إطعالق طاقعة تبلعػ )الفصل. فالٌورانٌو

الوراثٌعة والجزٌئعات الحٌوٌعة  DNA( فولتات الكترونٌعة فقعط كافٌعة لكسعر جزٌئعة 10وهذا مقدار هائل إذ إن )

 (.[146]األخرى فً الجسم)

ولعل هذا األمر وما ٌنطوي علٌه معن خطعورة بالؽعة كعان العدافع االسعاس لععدد معن المحافعل العلمٌعة إلخضعاعه 

ولعععل جهود)المععؤتمر الععدولً الرابععع للجمعٌععة األفرٌقٌععة للطفععرات  للدراسععة المستفٌضععة والبحععث الموسععع، 

ٌق معع )مركعز بحعوث الهندسعة الوراثٌعة والتكنولوجٌعا الحٌوٌعة الوراثٌة(الذي عقدته الجمعٌة بالتععاون والتنسع

التابع لجامعة عٌن شمس(الذي خرج بان)التأثٌر الوراثً الناتج عن تلوث البٌئعة والتععرض للمعواد الكٌمٌاوٌعة 

بعل  والبٌولوجٌة والمشعة ال ٌنحصر فً األجٌال الحالٌعة، محعدثا التشعوهات والسعرطان والعقعم ، وؼٌعر ذلعك ، 

وتخلعععؾ  إلعععى األجٌعععال المقبلعععة بمعععا ٌترتعععب علٌعععه معععن أمعععراض وراثٌعععة وخٌمعععة ، وتشعععوهات خلقٌعععة، ٌمتعععد 

    (، لٌست األخٌرة فً هذا المجال.[147]عقلً()

لعظامهم، فان قعدرة جسعٌمات الٌورانٌعوم المنضعب علعى اقتحعام ولما كان نمو األطفال ناشئا عن النمو الطبٌعً 

العظام واالستقرار داخلها قوٌة، وبفععل الفعالٌعة الكٌمٌاوٌعة لهعذا العنصعر، فانعه ٌسعتطٌع إزاحعة الكالسعٌوم معن 

 العظام والحلول محله. وسٌكون ذلك سببا إلعاقة النمو الطبٌعً للطفل بسبب الخلل الحاصل فً عظامه.

لقد كان من المخاطر الجانبٌة عنعد حصعول انفجعار نعووي، نشعوء الؽٌمعة النووٌعة المرتفععة التعً تسعٌر باتجعاه 

الرٌب حاملة كمٌات هائلة من األتربة والعوالق األخرى الملوثة، مما ٌعرؾ باسم )الؽبار الذري(. وتتساقط تلك 
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لعدة آالؾ من الكٌلعومترات قبعل أن تضعمحل الحمولة الخطٌرة على خط مسار الؽٌمة المشؤومة التً قد تسافر 

 وتتالشى.

( من اسعم سعفٌنة صعٌد ٌابانٌعة اسعماها مالكوهعا )التنٌعـن السععٌد( فقعد كانعت [148]وقد سخر )برتراند راسل()

)المحععٌط الهععادي( عنععدما ظللتهععا ؼٌمععة )هٌروشععٌما( فؽمرتهععا بالمتسععاقطات تلععك السععفٌنة فععً رحلععة صععٌد فععً 

النووٌة وما لبث أفراد طاقمها ان مرضوا جراء ذلك وماتوا جمٌعا، وهعو األمعر العذي جععل الفٌلسعوؾ )راسعل( 

سعاعة فذاك التنٌن لم ٌكن سعٌدا بحق. لقد كان موقع السفٌنة )التنٌن السععٌد(  ٌتوصل إلى خطل اسم السفٌنة، 

 (.[149]أمطرتها الؽٌمة القاتلة بالموت )خارج ما اعتبرته السلطات األمرٌكٌة منطقة خطر()

فععان جععو  (، فععإذا مععا تصععورنا ان كععل مدٌنععة عراقٌععة )وربمععا مععدن الععدول المجععاورة( تحولععت إلععى )تنععٌن سعععٌد

)العععراق( المشععبع بالؽبععار والعواصععؾ الرملٌععة، سععٌجلب لععه وباسععتمرار كمٌععات هائلععة مععن الؽبععار الملععوث، فععبم 

 سنخرج .

ان ثمة اختالفعا واحعدا بعٌن الحعالتٌن )سعكان المعدن العراقٌعة وطعاقم السعفٌنة الٌابانٌعة(هو ان الؽبعار العذي ٌلعؾ 

فان التلوث الواسع حاصل فً عموم تلك المدن، وان معا ٌمكعن ان المدن العراقٌة اقل نشاطا إشعاعٌا ومع ذلك 

نورده هنا كدلٌل البراز حجم الخطورة هعو تلعوث سلسعلة الؽعذاء ومصعادر مٌعاه االسعتخدام البشعري والحٌعوانً 

كمٌات مضاعفة ومرّكزة من السموم إلى أجسعام المعواطنٌن، إذ ٌتحعد اٌونعه معع اٌعون  الذي من شأنه ان ٌنقل 

فترتفععععع بععععذلك نسععععبة ٌورٌععععا الععععدم مععععن خععععالل التععععأثٌر المباشععععر علععععى  ونععععات الععععذي فععععً الجسععععم، البٌكارب

 %من مجموع20(اللتٌن سٌستقر فٌهما، إضافة إلى أماكن أخرى كالعظام التً سٌترسب فٌها [150]الكلٌتٌن)

%فً الكبد. ونظرا لخاّصٌة االمتصاص التً ٌتمتع بها جلعد االنسعان فانعه قعادر علعى امتصعاص معا 10كمٌته و

 (.[151]ٌتساقط علٌه من ذرات عندما )تترسب فوقه وتكون على شكل نترات الٌورانٌوم المنضب()

فانعه فعً  زاكعً( قعد انتشعر معرة واحعدة، گاوإذا ماكان الؽبار الذري الذي انطلق جراء تفجٌري )هٌروشعٌما ونعا

فهعو هنعا مسعتمر باسعتمرار الرٌعاح الجنوبٌعة والعواصعؾ الرملٌعة التعً  حالة )العراق( ٌختلؾ عن ذلك تمامعا، 

ت اَالؾ معن قعذائؾ الٌورانٌعوم العذي ٌنحعل إلعى تهب من منطقة )تلوثت بتراكٌعز عالٌعة جعدا عقعب انفجعار مئعا

هذا كله مضاؾ إلعى  (، [152]حٌث ٌعتبر الرادٌوم من اخطر الملوثات المشعة() 226ورادٌوم  234تورٌوم 

لدكتور )بهاء الدٌن حسٌن معروؾ( المتخصص بقضعاٌا الطاقعة الذرٌعة، ما أوردنا فً الفصل السابق من رأي ل

بخصوص اتجاهات الرٌاح السائدة على مدار السنة وتأثٌرها على عموم مناطق )العراق( وجٌرانه فعً عمعوم  

 االتجاهات التً تهب نحوها الرٌاح المحملة بالؽبار الملوث.

وم )الععراق( بعات معن األمعور التعً حعاول القٌمعون علعى ان ذلك األذى الشدٌد الذي تعرض لعه السعكان فعً عمع

العدالة الدولٌة منعه، فقد اعتبرت تلك األسلحة محرمة دولٌا لتسببها فً األذى والهالك لحٌاة المدنٌٌن والبٌئعة 

      (.[153]الحٌة َالؾ السنٌن()

وٌبقععى شععبب خطٌععر مععاثال فععً األفععق مععع احتمععاالت )ان ٌكععون ظهععور بعععض األمععراض الناجمععة عععن التلععوث 

السكان األمرٌكً( فً تقرٌر لعه ععام (. فلقد قدر )مكتب [154]()2025بالٌورانٌوم المنضب مؤجل حتى العام 

( سعنة للنسعاء، وان المسعؤول 11( سعنة للرجعال و)20ان عمر االنسان العراقعً قعد هعبط معا مقعداره ) 1992

 0([156](الذي تعرض له )العراق()[155]عن هذا الهبوط فً معدل األعمار هو التلوث اإلشعاعً)

وان األطفععال الععذٌن ولععدوا عقععب إٌقععاؾ العملٌععات ٌشععبهون النععاجٌن مععن انفجععار )هٌروشععٌما(، فهععم ٌتصععفون 

 (. [157]بالخمول وٌفتقرون إلى اإلحساس)
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ٌفٌعععد هنعععا التعععذكٌر بعععان النسعععاء الحوامعععل فعععً المنعععاطق التعععً طالهعععا تلعععوث حعععادث مفاععععل )تشعععرنوبٌل(عام 

اة نصحن )سرا( بان ٌجهضن حتى ولو كان قد مضى على الحمل ستة اشهر. ولك ان تتصور حجم مأسع1986

 العراقٌٌن، فالحمل والوالدة تجري فً ظروؾ متخمة بالتلوث وبنسب عالٌة جداع.

وقد كشفت جهود )مركز العمل الدولً فً نٌوٌورك( عن حقائق مثٌعرة فعً هعذا المجعال منهعا معا قعرره المركعز 

العذاكرة ( ألؾ حالة مرضٌة مسجلة فً )امرٌكا( تتراوح بٌن أنعواع السعرطانات وفقعدان 120المذكور من ان )

واَالم الٌومٌة واإلعٌاء والتشوهات الخلقٌة لدى األطفال، كل ذلك سببه اسعتخدام )أمرٌكعا( العتعدة الٌورانٌعوم 

المصابٌن بأمراض الٌورانٌعوم المنضعب تثٌعر (. لقد أصبحت حٌاة الكثٌر من الجنود األمرٌكان [158]المنضب)

فهذه سٌدة امرٌكٌة تشكو معن ان زوجهعا ال ٌسعتطٌع  وربما ٌضحك من امرهم البعض،  الشفقة لدى الرحماء، 

وعنعدما سعألته ععن  العودة إلى البٌت ألنه ال ٌتعذكر الطرٌعق الٌعه وانهعا فوجئعت بعه ٌعبعث بمحتوٌعات حقٌبتهعا، 

    (.[159]وأود مراجعة إجازة السٌاقة ألتذكره() مطلبه اجاب )كنت نسٌت اسمك

والن شرائب واسعة من الععراقٌٌن حصعل لهعم نفعس التعأثٌر العذي تععرض لهعا لجنعود األمرٌكعان )سعنطلع علٌعه 

تعالى(، فان اطفال هؤالء اصٌبوا بامراض وتشوهات والدٌة كعالتً ظهعرت  الحقا ضمن هذا الفصل ان شاء هللا

فععً )امرٌكا(كمععا الحععظ ذلععك )مععارتن مٌسععٌونٌر( الععذي زار )العععراق( ودرس عععن كثععب مععا حظععً بععه اسععتخدام 

م )امرٌكا( لعتاد الٌورانٌوم المنضب هنا وفً )البلقان( بقولعه )اذا كعان ذلعك بالععدد القلٌعل معن قعذائؾ الٌورانٌعو

المنضب المستخدم فً الحرب الٌوؼسالفٌة قد احدث كل تلك االصابات فكٌؾ بالعدد الضخم من هذا العتاد الذي 

 استخدم فً الحرب ضد العراق (.

وانمعا طعال ضعحاٌا اجانعب  فالضرر الذي اصاب البٌئة والمجتمع فً )العراق( لم ٌكن محصورا بمجتمعه فقعط، 

عالمٌة او بحثٌة تتطلب السٌاحة فً مناطق مختلفة من ربوعه، اضعافة إلعى ممن جازفوا بالقدوم الٌه السباب ا

دول الجوار التعً تطرقنعا الٌهعا، ولععل الصعحفً البلجٌكعً )مٌشعٌل كولعون( لعٌس سعوى واحعد معن هعؤالء فهعو 

وعلى الرؼم من كونه لٌس جندٌا فً قوات الحلفاء أو مواطنعا عراقٌعا ممعن حكمعت علعٌهم )اإلدارة األمرٌكٌعة( 

لتسمم بالٌورانٌوم المنضب، إال انه وبسبب التلوث العذي ٌضعرب اطنابعه فعً عمعوم )الععراق( لحعق بعه ضعرر با

خطٌر عندما جاء لٌنقل بععض الوقعائع ععن حالعة الشععب التعً سعببها الحصعار، وقعام بوصعؾ حالتعه تلعك ونقعل 

صعارت قضعٌة )الععراق( انطباعاته الشخصعٌة إلعى وسعائل اإلععالم التعً ٌراسعلها ، فبسعبب الضعرر العذي لحقعه 

 قضٌته الشخصٌة.

راجعع المؤسسعات الصعحٌة المعنٌعة  فعقب شعورهذا الرجل باختالالت صحٌة هددت حٌاته واقعدته عن العمعل، 

التً عزت تلك االختالالت إلى إصابته بسعرطان الكلٌعة. وعقعب إنجعاز التحلعٌالت المختبرٌعة التعً طلعب االطبعاء 

تجرععه لثالثعة  السرطان الذي ٌعش  وٌنمو فً كلٌته انمعا هعو نعاجم ععن  المعنٌون أجراءها له تبٌن ان سبب

نظائر مستخلصة من الٌورانٌوم مستقرة فً جسعده، وبععد ان اسعتفحلت حالتعه الصعحٌة واعٌعت الفرٌعق الطبعً 

المعالج ، تبٌن ان من العالزم اجعراء عملٌعة جراحٌعة لعه تهعدؾ إلعى استئصعال العورم الخبٌعث معن كلٌتعه, وفععال 

العملٌعة الجراحٌعة التعً لعم ٌجعد االطبعاء اثنعاء اجرائهعا بعدا معن استئصعال الكلٌعة بكاملهعا، وبعذا ضعحى  ت اجرٌ

 (. [160]بكلٌته برمتها من اجل وقؾ نمو الورم الخبٌث)

عقعب  الٌورانٌعوم المنضعب،  ودوبٌن( من االضرار الناجمة ععن اسعتخدام اسعلحة ولم تسلم الصحفٌة )ماري كل

.لقعد خلعق لهعا التسعمم بؽبعاره المنتشعر فعً 1991زٌارتها لبعض المواقع المستهدفة بهذا العتاد خالل عملٌعات 

االمععاكن التععً زارتهععا متاعععب ومشععاكل خطٌععرة، منهععا اضععطرابات معوٌععة وعصععبٌة وتقلصععات عضععلٌة، وهععً 
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ا ال تختلؾ عن حالة الجنود من قوات الحلفاء الذٌن ظهرت علٌهم اعراض المرض من حٌث المعاناة معا عموم

دعاهععا إلععى توجٌععه اشععد االتهامععات لععالدارة االمرٌكٌععة )بالكععذب بشععأن االخطععار الصععحٌة التععً ٌسععببها اسععتخدام 

كٌن فععً العملٌععات، وقععد الٌورانٌععوم المنضععب( مشععٌرةالى االعععراض التععً ظهععرت علٌهععا وعلععى الجنععود المشععار

   (.[161]ساهمت وكالة االنباء االلمانٌة بتوسٌع دائرة انتشار افكار )كلودوبٌن( بنشر مقاالتها وتقارٌرها)

الععذٌن عععانوا مععن إصععابات بععأمراض مختلفععة جععراء  أمععا الجنععود األوروبٌععون مععن ضععحاٌا الٌورانٌععوم المنضععب

تعرضهم ألضراره خالل مشاركتهم بالحرب ضعد )الععراق( فعان معنهم معن اخعذ ٌشععر بعقعدة العذنب لتورطعه فعً 

تسبب مأسعاة لشععب بأكملعه. فنشعط بعضعهم للنضعال فعً هعذا المجعال. فبععد )العرٌعؾ كعارلو بٌكعو( األمرٌكٌعة ، 

ورفٌه دوسبال( جمعٌة للدفاع عن الجنود المصابٌن، وأعلن عن رؼبته فعً أسس العسكري الفرنسً السابق )ا

زٌارة )العراق( بهدؾ تقدٌم اعتذار شخصً لشعبه، وانعه سعٌطلب الصعفب وٌعلعن ععن اسعتعداده لتقعدٌم كعل معا 

 (. [162]بوسعه تقدٌمه لمساعدة المتضررٌن بإشعاعات وسموم اعتدة الٌورانٌوم المنضب)

وكان من بٌن نشاطات )دوسبال( المتطورة فعً هعذا المضعمار تأسعٌس فرٌعق السعتقطاب الناشعطٌن فعً مكافحعة 

استخدام الٌورانٌوم المنضب، وان الصحفً البلجٌكً )مٌشعٌل كولعون( العذي اشعرنا إلٌعه آنفعا هعو احعد أعضعاء 

الفرٌق )نشط كولون فً مهمة تبصٌر العالم إلى خطورة اسعتخدام اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب فعً مجعاالت  هذا

عدٌععدة وكععان اخرهععا إسععهاماته الملحوظععة فً]منظمععة راصععد الٌورانٌععوم المنضععب دي ٌععو ووتعع [ التععً تنشععر 

ألعععؾ كتابعععا تقعععارٌر مفصعععلة ععععن الٌورانٌعععوم المنضعععب عبعععر موقعععع خعععاص بهعععا علعععى شعععبكة االنترنٌعععت وانعععه 

 (.[163]بعنوان]احذروا العنوان[ فضب فٌه وسائل التضلٌل والتشوٌه فً اإلعالم الؽربً()

االسععتخدام عمومععا فععان أي وصععؾ للوضععع الكععارثً الععذي حععل بالبٌئععة والمجتمععع فععً )العععراق( والنععاجم عععن 

الٌمكن ان ٌصل الؽاٌة الحقٌقٌعة فعً إظهعار واقعع هعذا الوضعع.  التعسفً العتدة الٌورانٌوم المنضب المحرمة، 

وان الحقائق المتٌسرة تقعود المتتبعع إلعى ان اإلدارة األمرٌكٌعة كانعت تهعدؾ إلعى حصعول هعذا الوضعع الكعارثً، 

شعععن سعععنتر(األمرٌكٌة ٌسعععمب للقعععوات األمرٌكٌعععة ن كشعععفت عنعععه منظمة)انترناشععٌونال اكگوفثمععة تقرٌعععر للبنتعععا

( ، معع [164]باستخدام أسلحة صنعت بتقنٌة نووٌة ودخل الٌورانٌعوم المنضعب فعً صعناعتها، ضعد )الععراق()

 (.[165]ول)شرٌطة االبتعاد عن المدنٌٌن()وجود شرط احترازي الحتماالت المستقبل ٌق

فععاذا مععا كانععت )اإلدارة األمرٌكٌععة( تحععاول ان تضععع وسععٌلة للععدفاع ضععد أي اتهععام مسععتقبلً مععن قبععل اٌععة جهععة  

فاستخدام أسلحة فتاكة ال ٌجوز حتى ضد الجنود أثناء اشتباك حربعً، ثعم قضائٌة دولٌة، فهذا أمر ؼٌر مجدي، 

ان انفالت الضرر الناجم عن هذا االستخدام ؼٌر قابل للسٌطرة والحصر فً ساحة المعركة إطالقا، وهذه أمعور 

خصععة فععان التععأثٌرات الضععارة ، بععل الخطٌععرة لهععذا العتععاد مش ن( واإلدارة األمرٌكٌععة جٌععدا، گوٌعرفهععا )البنتععا

 (: [166]ن( ومن تلك المؤسسات والجهات ماٌلً)گوومعروفة من قبل مؤسسات )اإلدارة األمرٌكٌة( و)البنتا

 ألمراض.* قسم الصحة والخدمات البشرٌة فً الوكالةاألمرٌكٌة للمواد السامة وتسجٌل ا

 * المدرسة الكٌمٌاوٌة التابعة للجٌ  االمرٌكً.

 * معهد القوات المسلحة األمرٌكٌة لبحوث بجٌولوجٌا االشعاع.

 * مكتب القٌادة الطبٌة للجٌ  االمرٌكً.

 1974* موسوعة الصحة والسالمة المهنٌعة األمرٌكٌعة التعً وث قعت مضعار العتعاد كمعا ان التقرٌرالصعادر ععام 

فً الفصل األول والفصل الثانً( كان قد جسد حجعم المخعاطر التعً ٌنطعوي علٌهعا اسعتخدام اعتعدة  )تطرقنا إلٌه

 الٌورانٌوم المنضب على االنسان والبٌئة.

file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn161
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn162
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn163
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn164
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn165
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn166


كل هذا الكم الضخم من المعرفة المسبقة بمخاطر هذا العتاد، واإلدارة األمرٌكٌة تعمد إلى استخدامه فً الحرب 

 أجواء تدمٌرٌة بقصد إرهاب االخرٌن.من دون مبرر سوى الرؼبة فً خلق 

إللقاء القنبلة النووٌة األولى على مدٌنة  1945لقد أرسلت اإلدارة األمرٌكٌة )كلود اٌذرلً( فً آب/ اوؼسطس

)هٌروشٌما( الٌابانٌة من دون أن تخبعره بطبٌععة السعالح العذي سعٌلقً بعه هنعاك. وعنعدما شعاهد نتٌجعة عملعه، 

ى ناشط قوي ضد استخدام األسلحة النووٌة لشعوره بعقعدة العذنب، وان علٌعه أصٌب بمنتهى الرعب، وتحول إل

ان ٌكّفععر عععن هععذا الععذنب، ولمععا كععان )اٌععذرلً( ٌختلععؾ عععن ؼٌععره مععن الجنععود األمرٌكععان، فقععد قععررت اإلدارة 

ً األمرٌكٌة إٌقاؾ نشاطاته بأٌة وسٌلة متاحة، لذا أدعت انه أصبب مجنونا، واستحصلت الشعهادات الطبٌعة التع

 تعترؾ بجنون الرجل، وهكذا صارت آراؤه ؼٌر ذات قٌمة.

هنا فً حالة العدوان على )العراق( األمر ٌختلؾ، حقعا إن الجنعود العذٌن أطلقعوا اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب لعم 

ٌكونوا على دراٌة مسعبقة بتعأثٌره وطبٌعتعه القتالٌعة، ولكعنهم بععد ان نفعذوا عملهعم صعاروا وععوائلهم معن بعٌن 

وإصععابتهم أضععراره الفادحععة، ثععم عععاقبتهم اإلدارة التععً عاقبععت سععلفهم )اٌععذرلً( مععن قبععل وان اختلفععت ضععحاٌاه 

 طرٌقة العقاب.

فالؽاٌة المسلّم بها من استخدام الٌورانٌوم المنضب من قبل القوات األمرٌكٌة فً أي صراع تتمثل بإلحاق اكبعر 

ة والعدوانٌععة المفرطععة التععً تعمععر دواخععل قععادة قععدر ممكععن مععن األذى بالخصععم انطالقععا مععن الععروح االسععتعالئٌ

)أمرٌكا( وان اختلفت اإلدارات بمرور الزمن.ولقد حجبت اإلدارات األمرٌكٌة المتعاقبة المعلومات الخاصة بهعذا 

العتاد عن مستخدمٌه من جنودها كما فعلت مع )اٌذرلً( ولكن إخفعاء وحجعب المعلومعات لعم ٌجعلهعم ٌشععرون 

هعم الحقعوا بعاَخرٌن ضعررا ال تجٌعزه مرجعٌعات القعانون العدولً فحسعب )حضعر بعضعهم إلعى فٌما بعد باإلثم ألن

سعواء معالحق بهعم معن ضعرر  العراق لٌعلن عن أسفه(، ولكنهم وهذا هو األهم، صاروا كما بٌنا معن ضعحاٌاه، 

ص لهعذا بدنً، أو ما ظهر على موالٌدهم الجعدد، وهعو ماسعٌكون مادتنعا التعً قررناهعا لمعا تبقعى معن حٌعز خصع

 الفصل.

لقععد حصععل قبععل انتهععاء األعمععال الحربٌععة ضععد )العععراق( مععا اثبععت سعععة حجععم الخطععر الععذي ٌنطععوي علٌععه هععذا 

العتاد.فقععد احترقععت عجلتععان محملتععان بهععذا العتععاد اصععطدمتا شععمال )السعععودٌة( فععانفجرت حمولتهمععا وانتشععرت 

ٌّز واسع لتلحق ضرارا كبٌراع بجنود طرفً القتعال، وفعً الحقٌقعة فعان إطعالق القعوات  الجزٌئات السامة ضمن ح

األمرٌكٌة قرابة ملٌون قذٌفة من هذا العتاد، تسبب فً تسعرب إشععاعات وؼبعار وأبخعرة ضعارة بمقعادٌر كبٌعرة 

كعم، 12وعندما حصل حرٌق فً معسكر )الدوحعة( شعمال مدٌنعة )الكوٌعت(  جدا إلى اجواؾ الجنود األمرٌكان، 

تى الٌوم التالً، فقد تعرض الكثٌر من هعؤالء الجنعود للخطعر الكبٌعر، معع واستمر ح1991تموز/ ٌولٌو11ٌوم 

 إن بٌئة )الكوٌت ذاتها كانت ضمن مدى انتشار دقائق الؽبار السام الناجم عن تأكسد الٌورانٌوم المنضب.

كععان فععً ذلععك المعسععكر الععذي تطلععق علٌععه القععوات األمرٌكٌععة اسععم )قاعععدة الحصععان األسععود( عناصععر اللععواء 

وعناصعر نگلٍز إضافة إلى سرٌة من الجنعود اال األمرٌكً وتعدادهم ثالثة آالؾ وخمسمائة جندي،  11رع/المد

 عسكرٌة ومدنٌة من دول اخرى، كما بٌنا فً موضع سابق.

وسواء كانت اإلصابات التً برزت بٌن أعداد ؼفٌرة من الجنود األمرٌكان )تقلعل اإلدارة األمرٌكٌعة ععددهم إلعى 

مر بنا ألسباب معروفة( ناجمعة ععن حعوادث اصعطدام و إصعابة بنٌعران صعدٌقة )كمعا تعدعى( بضع عشرات كما 

س( إحعدى مؤسسعاته )مكتعب نگرس( للشكوى ضد إدارة بالدهم، ولقد كلؾ )الكونگرفقد لجأ بعضهم إلى )الكو



ؼٌعر  فعً )الوالٌعات المتحعدة( ( لٌتحرى الموضعوع باعتعداده أعلعى جهعاز تعدقٌق ورقابعة GAOالمحاسبة العام

 خاضع للسلطة التنفٌذٌة فٌها.

ن( مسعؤول ععن ععدم اتخعاذ اإلجعراءات المناسعبة لحماٌعة گووما أن أنهى المكتب تحرٌاتعه حتعى قعرر إن )البنتعا

القطعععات المسععاهمة فععً الحععرب علععى )العععراق( إال إن أي إجععراء عقععابً لععم ٌتخععذ، كمععا لععم تصععدر أٌععة توصععٌة 

لمحاسععبة العععام ( إذن، ومععا جععدوى لجععوء المععواطنٌن األمععرٌكٌٌن بععإجراء كهععذا، فمععا جععدوى تحرٌععات )مكتععب ا

 المتضررٌن من أفعال السلطة التنفٌذٌة إلى أعلى سلطة دستورٌة فً بالدهم .

ولتوضٌب نقطة مهمة استهدفناها تخعدم معنهج البحعث وؼاٌتعه المتوخعاة، وهعً إن تركٌزنعا علعى حعادث حرٌعق 

 28إطالق النار بأربعة اشهر ونصؾ )توقعؾ إطعالق النعار ٌعوم قاعدة )الحصان األسود( كونه وقع عقب وقؾ 

تموز/ٌولٌععو(، فعلععى الععرؼم مععن مععرور كععل تلععك الفتععرة، وان المباؼتععة 11شععباط/ فبراٌععر، والحرٌععق حصععل ٌععوم 

المتوخاة من استخدام اعتدة الٌورانٌوم المنضب قد تحققت، ولم ٌعد التكتم ضرورٌا )معع قناعتنعا بخطعل العرأي 

ما( إال إن تبصٌر الجنعود األمرٌكعان بنتعائج التععرض للٌورانٌعوم المنضعب لعم ٌعتم حتعى ذلعك التعارٌا الرابط بٌنه

 وربما استمر حتى االن، وما حصول إصابات عدٌدة فً معارك )البلقان( إال دلٌل أكٌد على ذلك.

تلك االشهر علعى  ن( كانوا ٌراهنون طٌلةگوثمة حقٌقة منطقٌة نحصل علٌها استنتاجا وهً ان مسؤولً )البنتا

ان االضرار التً تكبدها جنودهم خالل المعارك فً جنعوب )الععراق( حتعى لعو ظهعرت باجعل قصعٌر، فسعوؾ لعن 

ٌتوصعععل احعععد إلعععى معرفعععة او تخمعععٌن ان العتعععاد العععذي كعععانوا ٌطلقونعععه وٌتداولونعععه عبعععر عشعععرات االالؾ معععن 

حٌععاتهم بفضععل صععالبتها، هععً سععبب  الكٌلععومترات، وكععذلك الععدروع التععً كععانوا ٌحتمععون بهععا وٌحععافظون علععى

)الموت المؤجل والبطئ( الذي ٌعانون منه. بٌد ان خباٌا المشكلة كانت قد بدأت تتالمع حتى قبل مؽادرة القسعم 

االكبر من القوات االمرٌكٌة المشاركة فً العملٌات مسرح الحرب وعودتها إلى قواعدها الدائمة فعً )الوالٌعات 

ضة األمرٌكٌة )العرٌؾ:كارول بٌكو( التعً سعلؾ ذكرهعا فعً موضعع سعابق معن هعذا المتحدة األمرٌكٌة(. فالممر

الكتاب تقول )بدأت أشاهد ظهعور بقعع سعوداء علعى أنحعاء جسعدي منعذ كنعت فعً الععراق، ورفععت تقرٌعرا بعذلك 

حٌث بدأت صحتً بالتدهور، وسرعان ما شعرت بعالمرض، إذ فقعدت العتحكم بامععائً والحجعاب الحعاجز، وبععد 

 (. [167]حبنا من العراق استعدادا للعودة إلى أمرٌكا كنت فً ؼاٌة المرض()أن انس

العجٌب فً قضٌة )العرٌؾ: بٌكعو( إنهعا بعدال معن حصعولها علعى مسعاعدة القٌعادات العسعكرٌة المختصعة، فإنهعا 

تتلقى من مراجعها العسكرٌة تهدٌدات سافرة تتضمن طردها من الخدمعة إن اسعتمرت فعً إثعارة األسعئلة أخذت 

)للمزٌد راجع بحثها الموسوم:العٌ  مع أععراض معرض حعرب الخلعٌج، المنشعور ضعمن بحعوث خبعراء مركعز 

كوفئعت علعى  (. وهكعذا فقعد62-54معدن العار ص ص -العمل الدولً فً نٌوٌورك بكتاب: الٌورانٌوم المنضب

خععدماتها الحثٌثععة فععً الحععرب التععً شععنتها بالدهععا علععى )العععراق( بطردهععا مععن الخدمععة العسععكرٌة وتحولععت إلععى 

( معن زمالئهعا )معن 40ناشطة فً الحملة المناوئعة ضعد أسعلحة الٌورانٌعوم المنضعب. الحظعت تلعك السعٌدة إن )

( أصعٌبوا بعأمراض 1991مععارك شعتاءقاموا بفتب وإدارة مستشفى مٌدان فً جنوب العراق خالل  150اصل 

 مختلفة، مات ستة منهم حتى كتابتها تقرٌرها الذي نشر ضمن الكتاب المشار الٌه.

والن الحالة الصحٌة لهذه الممرضة التً عانت طوٌال من المعرض وتحامعل القٌعادات العسعكرٌة علٌهعا تسعتحق 

قعد كانعت معاناتهعا التعً وصعفتها مفصعال فعً التوقؾ لؽعرض العتمعن والتعدبر، فلننظعر معاذا حعل بهعا، فٌمعا بعد.ل

 بحثها آنفا، إضافة إلى األعراض التً عرجنا علٌها هً:

 دوران وؼثٌان وفقدان ذاكرة طوٌل وقصٌر االمد.-1
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 مرض فً الدماغ )شخص فٌما بعد بصفته خلال مزمنا(.-2

 خلل فً الؽدة الدرقٌة.-3

 التهاب الرحم السرطانً.-4

 تلؾ العضالت.-5

 ٌر فً األمعاء والطحال.ضرر كب-6

 نضب ال إرادي للبول من المثانة قد ٌستمر مدى الحٌاة.-7

 جهاز المناعة ؼٌر طبٌعً.-8

واذا كانت )العرٌؾ: كارلو بٌكو( قد وقفت جراء ما اصابها من اذى خطٌر على حقٌقة مواقؾ ادارة بالدها من 

فً سبٌل تلك االؼراض عندما ٌتطلعب االمعر  الجنود الذٌن تستخدمهم لخدمة اؼراضها والذٌن ٌضحون بحٌاتهم

ذلك، فتحولت للنضال ضد تلك المواقؾ والتوجهات فان مزٌعدا معن التبصعٌر سٌحصعل لجنعود آخعرٌن كثعر، ممعا 

ٌجعل هذه الشرائب التً تفقد حٌاتها بدون سبب وجٌه، تفكر العؾ معرة وتعٌعد حسعاباتها ثانٌعة بععد ذلعك قبعل ان 

 وانٌة مستقبال.تقبل بالمشاركة فً أي حرب عد

فالسعٌدة )بٌكعو( اتعٌب لهعا الوقعوؾ علععى معا اصعابها بوقعت مبكعر كععون االععراض داهمتهعا مبكعرا وانهعا عنصععر 

متخصععص فععً الطبابععة العسععكرٌة، ولكععن المشععكلة اكثععر تعقٌععدا لععدى االخععرٌن، حٌععث ان االعععراض التععً لععدٌهم 

كمعون المعرض داخعل اجسعاد الضعحاٌا، وقعد  نائمة، والتظهر علٌهم اال عقب مرور سنٌن عدٌدة، إنها فعً فتعرة

تظهر بعد جٌل من الزمن عند البعض منهم، مما ٌجعلهم ضحاٌا القلق والهواجس معن احتمعاالت كعون المعرض 

 ٌفتك بهم سرا وحتى إشعار آخر، ال ٌعلم احد ؼٌر هللا مداه.

حصعلت بواسعطة اإلشععاع  عموما فان تأثٌرات التلوث بالٌورانٌوم المنضب لدى مستخدمٌه معن الجنعود، سعواء

أو امتصاص دقائقه عن طرٌق الجلد او ابتالعها عن طرٌق الجهاز الهضمً أو استنشعاقها بعالتنفس، ستسعبب 

مشاكل صحٌة مؤكعدة، وإنهعم الشعرٌحة األكثعر تضعررا معن سعواهم معن هعؤالء بسعبب كثعرة تعرضعهم واحتمعال 

ر( مععع إن ذلععك ال ٌقلععل مععن المخععاطر التععً دخولععه أجسععامهم بععأكثر مععن طرٌععق وبوسععائل متعععددة )إشعععاع، ؼبععا

ٌتعرض لها المدنٌون سواء الذٌن تتأٌن أجواؤهم أو العذٌن ٌستنشعقون أو ٌبتلععون ذرات الؽبعار الملعوث، والن 

البحوث المختبرٌة استخلصت ثروة من المعلومات عن طرٌق الفحوصعات التعً نفعذت علعى الجنعود المصعابٌن، 

معع معا وفعق األطبعاء بالتوصعل إلٌعه معن تعأثٌرات ونهعتم بعالتركٌز علعى حالعة  فإننا سنركز هنا على هذا الجانعب

 أطفال )العراق(.

الٌورانٌوم المنضب عندما تصطدم بالهدؾ، فان جزءا كبٌرا من طاقتها ٌتحول   لقد صار شائعا العلم بان اعتدة

 رق بشكل ؼٌر معهود.إلى حرارة شدٌدة، والن الٌورانٌوم المنضب ٌلتهب بسرعة فسوؾ ٌتأكسد فورا وٌحت

إن هذه العملٌة سرٌعة جدا وتسبب تطاٌر جزٌئعات الٌورانٌعوم المنضعب المتأكسعدة التعً ستنتشعر لمسعافة تزٌعد 

( مترا حول الهدؾ المصاب، وستحمل الرٌب الجزٌئعات حٌثمعا اتجهعت كمعا علمنعا سعابقا، وان تنعاهً 50على )

د وامتصاصعه لهعا أو دخولهعا الجسعم ععن طرٌعق الفعم صؽرها ٌسهل رحٌلها مع الهعواء وكعذلك التصعاقها بالجلع

واألنؾ لتجد طرٌقها نحو الرئة أو المعدة كمرحلة اولى.ولما كانت هذه الجزٌئات شدٌدة السمٌة، فإنهعا سعتعمل 

على تسمٌم أنسجة وأجهزة الجسم، ولكن بصورة بطٌئة مع تهدٌدها بحدوث خلل فً خالٌا العدٌد من األنسعجة 

 عة حسب طبٌعة واستعداد النسٌج المعنً على التأثر.تسبب سرطانات متنو



وعندما تدخل تلك الجزٌئات الجسم ععن طرٌعق التعنفس، فإنهعا سعتجد فعً الرئعة وسعطا مالئمعا ، حٌعث ال مجعال 

وتظهععر فٌمععا بعععد أثععار فعلهععا التععدمٌري   لمؽادرتهععا المكععان فتمكععث هنععاك سععنٌن طععوال تسععّرطن خاللهععا الرئععة،

الدائمً فً الرئة سٌعمل على بعث طاقة مسعتمرة جعراء اسعتمرار قعدرتها علعى اإلشععاع  الخبٌث، اذ إن حلولها

 (.[168]هناك مما ٌؤدي إلى تكوٌن بقعة ساخنة مشعة دائمٌة داخل الرئة)

والخلوي ٌعود إلعى أشععة )ألفعا( التعً تجلعب مخعاطر فائقعة علعى الجسعم لتسعببها فعً إن هذا التخرٌب النسٌجً 

    (. [169]تأٌن جزٌئات الخالٌا المحٌطة بها مما ٌحدث تلفا بلٌؽا لتلك الخالٌا)

ة تامة مع سرٌان الدورة الدموٌة، وبعذا فعان قسعما  اما فً حالة ابتالعها، ٌّ فاتها ستتجول فً أنحاء الجسم بحر

كبٌرا منها سٌستقر فً الكلٌة التً هً أكثر أعضاء الجسم تحسسا لسمٌتها. ومع إن أي كمٌعة معن الٌورانٌعوم 

 كلوي.إال إن األمر سرٌع الحدوث هو العجز ال  المنضب تستقر فً الكلٌة ستسبب سرطانا هناك،

وقد تظهر أعراض سرٌعة ألمراض ؼٌر مألوفة فً الجهاز التنفسً أو الكبد، والكلى، معع ضععؾ فعً العذاكرة، 

وإرهاق ؼٌر معروؾ السبب وصداع التععرؾ دواعٌعه، وحمعى ٌتععذر تشعخٌص أسعبابها، وانخفعاض فعً ضعؽط 

الٌورانٌععوم المنضععب اصععٌبوا الععدم. وٌؤكد)دوماسععٌو لععوبٌز( ان احفععاد االسععاتذة العععاملٌن فععً مركععز اختبععارات 

 (. [171](فً الرأس)[170]باستسقاء)

تأثٌرات اإلشعاع قد تفوق ما ٌسببه التسمم الكٌمعاوي معن مخعاطر حٌعث إن إشععاعا مكثفعا ثمة تأكٌدات تفٌد إن 

ما( ٌمكن تحسس وجودها بععد سعتة اشعهر معن اختراقهعا الجسعم. ان هعذه )گاعلى هٌئة جسٌمات )بٌتا( وأشعة 

ٌعدخل فعً  العذي238اإلشعاعات ال تتولد من الٌورانٌعوم المنضعب مباشعرة ولكنهعا نتعاج تحلعل نظٌعر الٌورانٌعوم

تركٌب الٌورانٌوم المنضب وان ملؽراما واحدا من الٌورانٌوم المنضعب قعادر علعى تولٌعد وإنتعاج ملٌعار جسعٌمة 

 (.  [172]ما وألفا())گا

ما( لبشرة اإلنسان نقول:إن هذا النعوع معن األشععة ٌعدمر معاال )گاوبهدؾ الوقوؾ على ما ٌخلّفه اختراق أشعة 

( خلٌة حٌة، وهً تشترك مع أشعتً )ألفا وبٌتا( فً تهدٌد الجسم البشري باإلصعابة بعاألمراض 500ٌقل عن )

السرطانٌة إذا ما تعرض لها، إذ إنها ستسبب تلفا لبعض أنسجة الجسم، وستعمل علعى تعدمٌر الكروموسعومات 

 لال وراثٌا سرعان ما تظهر عواقبه المدمرة على الموالٌد الجدد.مما ٌخلّؾ خ

وكشععهادة ذات قٌمععة علمٌععة، نقتععبس بعضععا مععن تقرٌععر الععدكتور)روزالً بٌرثععل( رئععٌس )المعهععد الععدولً لصععحة 

المجتمع( الموجود فً مدٌنة )تورنتو( الكندٌة ٌقول فٌه )إن اإلشعاع المنبعث من مصدر كالٌورانٌوم المنضعب 

لى نشوء كرٌات الدم فً العظام فٌحدث فقر دم جّراء نقص الحدٌد وخلل فعً نظعام المناععة الخلعوي فعً ٌؤثر ع

 الوسط المعرض ليشعاع( وقد اشرنا بشكل عابر لهذا األمر فً الفصل االول.

لقد جاءت الشهادة المٌدانٌة العلمٌة المبكعرة معن قبعل فرٌعق علمعً بحثعً كنعدي برئاسعة )هعاري شعارما( العذي 

ص عٌنععات مععن إدرار المحععاربٌن القععدماء العائععدٌن مععن مسععرح الحععرب بعععد توقععؾ العملٌععات الحربٌععة ضععد فحعع

)العراق( وكذلك عٌنات من إدرار المدنٌٌن العراقٌٌن فً )البصرة( وفوجئ بوجعود المعواد الخطعرة فعً العٌنعات 

 (. [173]أزٌد ألؾ مرة عن الحدود الطبٌعٌة)

ي مماثل عماده أساتذة جامعة )لنعدن( العذٌن قعاموا بقٌعاس كمٌعة اإلشععاع نگٍزوتأٌدت تلك النتائج بقٌام فرٌق ا

التععً تعععرض لهععا المصععابون، وبععذا تععم التوصععل إلععى قٌععاس نسععبة السععرطانات المتوقععع حصععولها بععٌن المععدنٌٌن 

 (.  [174]ن فً الحرب)والمشاركٌ
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إن السٌدة )كارول بٌكو( التً تكرر ذكرها فً أكثر من موضع معن هعذا الكتعاب، كانعت معن الضعحاٌا المتمٌعزٌن 

نؾ الطبابعة العسعكرٌة فعً الجعٌ  األمرٌكعً لهذا العتاد، وتحولت من مجرد )مضمدة تحمل رتبة عرٌؾ فً ص

تمتلئ حماسة لعملها العسكري المٌعدانً( إلعى مصعدر شعدٌد اإلزععاج للسعلطات العسعكرٌة األمرٌكٌعة، ولعم ٌكعن 

طردها من الخدمة العسكرٌة وسٌلة كافٌة إلسكات صوتها، وإنما أخذت تلقعً المحاضعرات وتععد البحعوث حعول 

عدد من األنصار خصوصا معن ضعحاٌا الٌورانٌعوم المنضعب، وسعاهمت فعً هذه الكارثة، ونجحت فً استقطاب 

إحداث هزة عنٌفة أدت إلى ٌقظة زمالئها الجنود الذٌن تسمموا بذات السموم، وهً تقول: )إنعً معكعم للنضعال 

معا من اجل أبنائكم وآبائكم وأمهاتكم، وكذلك من اجل شعب الععراق العذي ٌععانً معن الملوثعات التعً تعبعث فعً 

 ل بالدهم وآمل أن تتعاونوا معنا فً هذه الحملة(.رما

(العذي شعرع بتنفٌعذ حملعة FBIكانت جهود تلك السٌدة الضحٌة قد استقطبت أنظار )مكتب التحقٌقعات الفعدرالً 

إرهععاب وابتععزاز ضععدها، أسععوة بالضععحاٌا اَخععرٌن مععن ذوي النشععاطات المععؤثرة، وكانععت النتٌجععة مزٌععدا مععن 

سٌارتها ضمن مسلسل من المضاٌقات كما رأٌنا فً موضع سابق، ولكنها ازدادت صالبة المضاٌقات، فأحرقت 

وأصرت على الحضور إلى )العراق( حٌث سعاهمت فعً النعدوة العلمٌعة ضعد جرٌمعة اسعتخدام اعتعدة الٌورانٌعوم 

 (.[175])1998كانون األول/ دٌسمبر3-2المنضب المنعقدة فً )بؽداد( من 

ضعد اسعتخدام اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب فعً الحعرب، فقعد احعتج 1991وبانطالق الحملة التً بدأت منعذ الععام 

الجنود األمرٌكان المتضررون بتأثٌرات تلك االعتدة موجهٌن أصابع االتهام بالتقصعٌر نحعو قٌعاداتهم العسعكرٌة 

بسعبب )ععدم إخبعارهم مطلقعا حععول اسعتخدام قعذائؾ الٌورانٌعوم المنضعب، أو حتععى وجعود تلعوث نعاجم ععن ذلععك 

 ( وكانت احتجاجاتهم تتزاٌد ٌوما عن ٌوم. [176]االستخدام()

 1974التععً أسسععت عععام   Swords to Plowsharesالحملععة تجدٌععد منظمععةلقععد سععاعد علععى تصعععٌد 

نشععاطاتها االحتجاجٌععة التععً كانععت تنععافب عععن الجنععود األمرٌكععان العائععدٌن مععن )فٌتنععام(، وأخععذت تنععادي بحقععوق 

الجنود المتضررٌن بعالٌورانٌوم المنضعب، لقعد سعاهم ذلعك وؼٌعره فعً خلعق وععً جمعاهٌري أمرٌكعً ضعد هعذه 

ة إلى المطالبة بإٌجاد طرق مشروعة للمطالبة بحقعوق الضعحاٌا، األمعر العذي تسعبب فعً معا الٌقعل االعتدة إضاف

اسعبة ( مسّجلة ومعترؾ بها تهدؾ إلى المطالبعة بحقعوق الضعحاٌا ومح[177]( جمعٌة ومنظمة)80عن بروز)

 المسؤولٌن عن معاناتهم ومنسٌهم.

ولمععا لععم ٌعععد ممكنععا تجاهععل المطالٌععب الملحععة لعشععرات اَالؾ مععن الناشععطٌن مععن جنععود الحملععة األمرٌكٌععة ضععد 

ن( لالعتراؾ )إن بضعة عشرات گو)العراق( وخاصة متضرري استخدام الٌورانٌوم المنضب، فقد اضطر)البنتا

ٌععوم المنضععب فععً حععوادث إطععالق نععار صععدٌقة أو اسععترجاع عجععالت مععن األفععراد فقععط تعرضععوا إلععى الٌوران

(. أما سبب تحدٌد اإلصابات بواسطة نٌران صعدٌقة، فهعو أمعر ٌحمعل تبرٌعره مععه، فعان حعدوث [178]ملوثة()

به، بٌنما اإلصابات الناجمة ععن مالمسعة عجعالت ملوثعة أمعر طبٌععً ٌحصعل ععادة إصابات مثل هذه أمر مسلم 

وال مبععرر ليعععالن عععن وجععود مشععكلة خطٌععرة، وبهععذا المسععار كانععت اإلدارة األمرٌكٌععة تععدفع بععاألمور للسععٌطرة 

 ن.علٌها وإنهاء المطالٌب الملحة على وفق تبرٌرات منطقٌة ظاهرا ولكنها تنطوي على خداع وتضلٌل كبٌرٌ

وبعٌدا عن المواقؾ الرسمٌة والتضلٌل الواسع العذي مارسعته اإلدارة األمرٌكٌعة، فقعد كتعب مسعؤولو مستشعفى 

)والتر رٌد( وهو أهم مستشفى عسكري فعً الععالم وٌقعع فعً )واشعنطن(، كتابعا إلعى وزارة العدفاع البرٌطانٌعة، 

( فٌمعا [179])BMGالبرٌطانٌعة  وبسبب خطورة مضمونه فقد تسربت فقرات محددة منعه إلعى المجلعة الطبٌعة

(عسعكرٌا أصعٌب 236بعد، وقد لوحظ من خالل تلك الفقرات المتسعربة إن األطبعاء األمرٌكعان اعترفعوا بوجعود)
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( 12العراق(، اخضععوا لعملٌعات جراحٌعة فمعات معنهم )خطأ بشظاٌا الٌورانٌوم المنضب خالل المعارك جنوب )

( ألعؾ مشععارك فعً تلععك الحعرب ظهععرت 660( ألعؾ جنععدي معن اصععل )55والبعاقون تحععت المراقبعة، وان ثمععة )

(، )تباٌنت اإلحصاءات بحسعب تبعاٌن مصعادرها، فثمعة [180]علٌهم أعراض ما أسموه الحقا )مرض الخلٌج()

بٌنما ٌقول عاصعم  1991الؾ جندي مشارك فً عملٌات  679ألؾ جندي من اصل  130من ٌشٌر إلى اصابة

راكوفٌت  إن عدد الجنود األمرٌكان المصابٌن من مجموع المشاركٌن فً حرب الخلٌج كانوا ثمانٌن ألفعا علعى 

(فعً الوقعت العذي ترفعع الممرضعة العسعكرٌة األمرٌكٌعة [181]سعتة وعشعرون الفعا ) سنة هلك معنهم 12مدى 

       (وال نرى فً األمر أٌة ؼرابة(.[182]دنٌز نٌكولز العدد إلى مائتً ألؾ مرٌض)

والن األمر لم ٌعد حبٌس األروقة، وصار اإلعالم العذي كعان بعاالمس جنعدٌا مطٌععا أمٌنعا بٌعد اإلدارة األمرٌكٌعة، 

تمرت وسٌلة لنشر ما تحمله األصوات الؽاضبة، فقعد ععاد )مكتعب المحاسعبة الععام( لمواصعلة تحرٌاتعه التعً اسع

( بان الجٌ  )لعم ٌكعن معؤهال بصعورة 1993هذه المرة سنة كاملة، قرر فً نهاٌتها )أواخر كانون الثانً/ٌناٌر

تامة للتعامل مع التلوث بالٌورانٌوم المنضب( وقاد ذلعك االسعتنتاج إلعى توصعٌات تطالعب الجعٌ  بتحدٌعد سعقؾ 

ضعمن فحعص أفعراد وطعواقم العجعالت زمنً لوضعع وتطبٌعق سعٌاقات )مقترحعة( لفحعص الٌورانٌعوم المنضعب تت

 الذٌن كانوا داخلها عند اإلصابة باعتدة الٌورانٌوم المنضب.

كان التقرٌر بائساع، فالجٌ  لٌس المؤسسة الوحٌدة التً اسعتخدمت اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب وكعان ٌفتعرض 

هعذه الجرٌمعة التعً تطعال أن ٌوجه لوما شدٌدا لعيدارة األمرٌكٌعة كلهعا، ولكعن المكتعب كعان موافقعا ضعمنا علعى 

إضافة إلى جنود العدول التعً ٌعدفعها قادتهعا المنتفععون  البٌئة وشعوب الدول المستهدفة بالعدوانات األمرٌكٌة، 

إلععى خدمععة األهععداؾ األمرٌكٌععة تحععت بععاب )التحععالؾ( فٌصععاب أولئععك الجنععود بالضععرر بععالٌورانٌوم المنضععب 

تحعدة( ثمعار الحعروب. وبعدال معن ان ٌقعرر المكتعب منعع اسعتخدام واألورانج وؼٌرهما بٌنما تكسب )الوالٌات الم

العتععاد الععذي ثبععت ضععرره علععى البٌئععة واإلنسععان، فانععه ٌوصععً بتععأمٌن حماٌععة لجنععود الععدبابات التععً قععد تتعععرض 

ليصابة بأضراره فقط. ومع إن تضلٌال قد نفذ من قبل المؤسسة العسكرٌة، اال ان المكتب كان ٌعمل بوحً من 

العامععة لععيدارة، وكأنععه احععد مؤسسععاتها، ممععا ٌععدل علععى طبٌعععة التركٌبععة األساسععٌة للنظععام فععً تلععك  التوجٌهععات

 الدولة.

واستكماال للتضلٌل الذي مورس بشكل واسع فً هذه القضعٌة الحٌوٌعة، فعان )الجعّراح الععام للجعٌ ( افعاد امعام 

 144( معن جنعود سعرٌة االنقعاذ 27( جنعدٌا معن اصعل )12لجنة تحري المكتب المذكور والتً ورد فٌهعا بعان )

رع الٌورانٌوم المنضب فعً اجسعام بعضعهم، وان العبعض االخعر  انجز فحصهم ولم ٌعثر على زٌادة مرٌبة فً جل

لععم ٌعثععر علععى الٌورانٌععوم المنضععب فععً اجسععامهم، ثععم عمععدت القٌععادات العسععكرٌة إلععى تضععلٌل خطٌععر آخععر فععً 

بانهم ملوثعون بعالٌورانٌوم المنضعب وتعم 144االنقاذ عندما صّنفت بعض جنود سرٌة 1993شهرآذار/ مارس 

تأشٌر سجالت الخدمة التابععة لهعم، وسعلموا شعهادات رسعمٌة تثبعت ذلعك التلعوث وسعط انعدها  اولئعك الجنعود 

وتعجبهم كونهم على ثقة تامة إنهم ؼٌر مصابٌن باألمراض التعً ٌسعببها التععرض للٌورانٌعوم المنضعب وانهعم 

 ت صحٌة!!.لم ٌشكوا من أٌة اختالال

ن( من اجل تحدٌد طبٌعة عمل االشخاص الذٌن ٌقبعل گووالبد هنا من ذكر الطرٌقة المرٌبة التً عمل بها )البنتا

احتمال اصابتهم بأمراض الٌورانٌوم المنضب والذي ٌستحقون العناٌة والرعاٌة الطبٌة بهذا المجال اضافة إلى 

 صدٌقة(، وهم:المصابٌن باطالقات او شظاٌا نتٌجة لخطأ )نٌران 
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االشخاص الذٌن لفهم دخان حرائق نجمت عن اشعتعال اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب التعً اخترقعت عربعات او -1

 حرائق مستودعات فٌها اعتدة ٌورانٌوم منضب.

االشخاص الذٌن تطلب عملهم التواجد فً اماكم تحوي ؼبارا او رماد حرائق نجمت ععن اشعتعال الٌورانٌعوم -2

 المنضب.

 (. [183]اص الذٌن كانوا متواجدٌن فً هٌاكل العربات المتضررة باعتدة الٌورانٌوم المنضب)االشخ-3

ء( العذٌن ال نستبعد إن ذلك اإلجراء )اإلنسانً!( انطوى على خدٌعة تتضعمن اسعتمرار إخضعاع هعؤالء )األصعحا

تععم ادراجهععم فععً قععوائم المصععابٌن، إلععى الفحوصععات واالختبععارات الطبٌععة المعتععادة فععً حععاالت االصععابة بسععموم 

واشعاعات الٌورانٌوم المنضب حٌث ستقوم الجهات الطبٌة المختصة باإلعالن الحقا إن الٌورانٌعوم المنضعب ال 

اره، وععدم تعأثرهم بعه علعى العرؼم معن ٌنطوي علعى أي خطعر علعى اإلطعالق، وان تععرض هعؤالء ألشععته وؼبع

وجععوده فععً أجسععامهم، الععدلٌل األكٌععد علععى صععحة هععذا االدعععاء، فتصععور حجععم الكععذب والتضععلٌل الععذي تمارسععه 

 )اإلدارة األمرٌكٌة( حتى فً اشد المسائل اإلنسانٌة حساسٌة وخطورة على صحة مواطنٌها.

نفسعه معن الكعذب والتضعلٌل العذي تمارسعه اإلدارة  س( لم ٌعنجب فعً حماٌعةنگرقد ٌبدو للوهلة األولى إن )الكو

األمرٌكٌة على الرؼم من انه بدا وكأنه حقق تلك الحماٌة بإٌجاد )مكتب المحاسبة العام( الذي الشك انعه خضعع 

عععرّجب )دان گوللتضععلٌل معععن قبعععل مكتعععب الّجععراح الععععام للجعععٌ  وعناصعععر متنفعععذة أخععرى فعععً )البنتعععا ٌل ن( كمعععا 

تعمد قبول هذا التضلٌل )لمتطلبات األمن القومً  ( دون إن نستبعد إن مكتب المحاسبة المذكور [184]فاهً()

األمرٌكً!!( خصوصا وان المكتب لعم ٌهعتم بتعدقٌق صعحة المعلومعات التعً تؽٌعرت الحقعا عنعدما أصعدر )مركعز 

أصعععٌبوا ( جنعععدٌا 50تضعععمن أسعععماء )1995سعععالمة البٌئعععة العسعععكري( تقرٌعععرا رسعععمٌا فعععً حزٌعععران/ ٌونٌعععو

( التععً هععً مععن نظععام 24بعالٌورانٌوم المنضععب مععن مصععادر نٌععران صععدٌقة، ثععم ثبععت للمكتععب إن جنععود الفرقععة )

معركة الفٌلق السابع والتً كانت قد منٌت بعأكبر قعدر معن الخسعائر لعم ٌعتم إخضعاعهم للفحعص المطلعوب. وبعذا 

بة الععام(، وأمعا انعه نفسعه ضعالع فعً س(، اما فاشال فً تحقٌق ؼاٌته من إنشاء )مكتب المحاسنگرٌكون )الكو

وجعرائم   تضلٌل األمرٌكٌٌن والكذب علٌهم، إضافة إلى المشاركة فً تخرٌب البئٌة والضعلوع فعً جعرائم حعرب

 القانون الدولً.   ضد االنسانٌة والخروج الالمبرر على

لم الجرٌمعة، فهنعاك لم ٌعد السكوت الرسمً، وحتى التضلٌل المتعمعد قعادرٌن علعى طمعس الحقعائق وإخفعاء مععا

جنود من جنسٌات مختلفة شاركوا فً الحرب ضعمن قعوات التحعالؾ العذي قادتعه )أمرٌكعا( ضعد )الععراق( ممعن 

ظهرت علٌهم أعراض مماثلة لتلك التً ظهرت على عشرات اَالؾ من الجنود األمرٌكان، وحتعى إن الصعحؾ 

(. بٌنمععا ظهععرت فععً دول أوروبٌععة [185]ٌععة وحععدها نشععرت مئععات التقععارٌر الصععحفٌة عععن الموضععوع)نگلٍزاال

اخرى انتقادات متفاوتة الشدة وحسب قدرة وتعأثٌر الجنعود المتضعررٌن علعى العرأي الععام هنعاك.إال إن العدكتور 

ندما ٌقول )لم نسمع شٌئا بعد الحرب ععن أمعراض أصعابت بععض )عبد الكاظم العبودي( ٌطرح مالحظة ذكٌة ع

( فهعل ثمعة معن ٌصعدق، إن إصعابات [186]الجنود العرب اَخرٌن ممن شاركوا فً الحرب أو ععن والداتهعم()

لععذٌن شععاركوا فععً تلععك الحععرب أو والداتهععم أو المععواطنٌن المععدنٌٌن فععً المنععاطق عربٌععة سععواء بععٌن المقععاتلٌن ا

 لم تحصل !. القرٌبة على مسرح العملٌات، 

للٌورانٌععوم المنضععب، داخععل  المهععم إن النشععاط اإلعالمععً المتصععاعد والهععادؾ إلععى فضععب االسععتخدام التعسععفً 

تمر علمً حول الموضوع ٌكّرس لمناقشعة األععراض وخارج )الوالٌات المتحدة( دفع اإلدارة األمرٌكٌة لعقد مؤ

والظواهر المشّخصة لدى مرضى التلعوث بعالٌورانٌوم المنضعب، وأمعرت بعإجراء بععض الدراسعات ذات العالقعة 
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( ملٌععون دوالر.وتضععمنت المعالجععة اإلعالمٌععة كععذبا 82حٌععث رصععدت لهععذا الؽععرض )المخطععط لععه جٌععدا( مبلععػ )

ن األهعداؾ المتوخعاة صعرؾ األنظعار بعٌعدا ععن االسعتخدام الفعلعً األول وتضلٌال معن نعوع جدٌعد، وكعان معن بعٌ

للٌورانٌعععوم المنضعععب وتوجٌههعععا نحعععو )احتمعععال إطعععالق الععععراقٌٌن بععععض المعععواد الكٌماوٌعععة علعععى الجنعععود 

مع إن كذبا كهذا ال ٌستأهل رداع، ولكن مع ذلك نتسعاءل :هعل ان الجعٌ  األمرٌكعً علعى (. و[187]األمرٌكان()

مستوى من التخلؾ ٌمنعه من اكتشاؾ استهدافه باألسلحة الكٌمٌاوٌة على الرؼم من الحعذر الشعدٌد العذي كعان 

امعتالك )الععراق( ٌسود كل أوساطه من مثل تلك االحتماالت وقتذاك، لما تركته الدعاٌعة الرسعمٌة الزائفعة حعول 

ألسلحة الدمار الشامل واستعداده الستخدامها  أم إن اإلدارة األمرٌكٌة تفترض سذاجة المتلقً دائمعا لتقعول معا 

تشاء . لقد طلعت مؤسسة )راند( الخاصة باألبحاث باحتمال آخر لمشاكل اؤلئعك الجنعود الصعحٌة عنعدما ادععت 

المعععارك ألؼععراض وقائٌععة هععو سععبب تلععك المعانععاة، واخععذ إن )البٌرٌدوسععتٌجمٌن( الععذي أعطععً للجنععود قبٌععل 

ولعم ٌكونعوا علعى   بذلك ردحا من الزمن، إال إن إصابة أشعخاص لعم ٌتنعاولوا ذلعك العقعار ( [188]ن()گو)البنتا

تماس مباشر مع سٌر العملٌات بنفس األمراض الؽامضة افعرغ تلعك النظرٌعة معن دواععً االحتعرام، وال ؼرابعة 

مً هعارلً( تععد معن فً االمر فالعالمة التً انتدبتها مؤسسة )راند( لصعٌاؼة التقرٌرالمتسعاهل والمعرٌب )نعاعو

الطبٌعب  -عشاق الٌورانٌوم المنضب وٌكفً ان نعرؾ ان شعارها فً العمل هو القعول المنسعوب إلعى )بارٌسعلز

ٌلَععدُّ سعماع ( فهعً ترٌعد ان  السوٌسري الذي عا  فً القرون الوسطى( والذي ٌقول فٌعه: )معاهو الشعئ العذي ال

رات التربة وقطرات المعاء فععالم الخعوؾ منعه !! انهعا تقول ان الٌورانٌوم المنضب عنصر ٌعٌ  معنا فً كل ذ

 تشكك بكل تقرٌر او معلومة تنسب اضرارا للٌورانٌوم المنضب!. 

ولما لم تكن المعالجة اإلعالمٌة بما حظٌت به من دعم مالً طائل، كفٌلة بتكمٌم األفواه المطالبة بحقعوق جعّراء 

إٌقعاؾ جرٌمعة اسعتخدام الٌورانٌعوم المنضعب، لعذا لجعأت الضرر الذي تعرض له أصحابها، او تلك التً تطالعب ب

اإلدارة األمرٌكٌة إلى صٌؽة أخرى، فقد تظاهرت )وزارة شؤون المحاربٌن القدماء( بسعٌها إلى طلب المشورة 

ن( المتعمععد )حععول عععدد گومععن جهععات عدٌععدة بخصععوص الموضععوع، خصوصععا وإنهععا تتعكععز علععى كععذب )البنتععا

(، وعلعى ذات العنهج التضعلٌلً سعار )مكتعب [189]ورانٌوم المنضب فً الحعرب()المحاربٌن الذٌن تعرضوا للٌ

الّجراح العام للجٌ ( الذي أعطى أرقاماع مبالؽاع فً قلتها ععن المصعابٌن العذٌن ٌتطلعب وضععهم الصعحً رعاٌعة 

(، وصادؾ أن أطلعق )معهعد بحعوث باٌولوجٌعا [190]خاصة إلصابتهم )فً حوادث إطالق نار صدٌقة()صحٌة 

ملون شعظاٌا عن عدد الجنود الذٌن ٌح1993اإلشعاع( التابع للقوات المسلحة األمرٌكٌة تقرٌره فً آذار/مارس

الٌورانٌوم المنضب المشعة. فقد عمدت الوزارة المذكورة إلى تألٌؾ برنامج خاص ٌتولى متابععة هعؤالء أطلعق 

علٌه اسم )برنامج الٌورانٌوم المنضب( وأنٌط بالمركز الطبً التعابع للعوزارة والموجعود فعً مدٌنعة )بعالتٌمور( 

لمً )التضعلٌلً( العذي اشعرنا إلٌعه آنفعا، ووقععت العوزارة برعاٌته، إذ سبق لهذا المركز ان احتضن المؤتمر الع

، واعتبععر تقرٌر)معهععد بحععوث 1993ن( لشععروع البرنععامج بعملععه فععً آذار/مععارسگوالمععذكورة عقععدا مععع )البنتععا

باٌولوجٌععا اإلشعععاع( الععذي تطرقنععا إلٌععه آنفععا، القاعععدة التععً ٌنطلععق منهععا البرنععامج، وكلفععت الععدكتورة )ملٌسععا 

 .مكدٌرمد( برئاسته

ن( عاجزة عن معرفعة الععدد الحقٌقعً )او گوترى هل كانت المؤسسات الحكومٌة األمرٌكٌة وفً مقدمتها )البنتا

ن( كلععؾ المؤسسععات گوعلععى األقععل التقرٌبععً( للجنععود المصععابٌن بععاألعراض الجواب:كال بالتأكٌععد، فععان )البنتععا

حعال ععودة القطععات المشعاركة بعالحرب البحثٌة للتحقق بطرق ؼٌر مباشرة عن هذا األمر ، وبوقت مبكر جدا )

ن( ٌؤكعد ان )االكتشعاؾ األول گوإلى أمرٌكا( فالبروفٌسور)دٌور كوفٌك( خبٌر الطب النووي السعابق فعً )البنتعا

file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn187
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn188
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn189
file:///G:/H.%20%20M.%20%20H/derasat/alhrb6.htm%23_ftn190


( وٌعتعرؾ انه)توصعل إلعى تشعخٌص 1991َثار الٌورانٌوم المنضعب ظهعر فعً إدرار الجنعود األمعرٌكٌٌن ععام 

حٌعععععث وجعععععدت هعععععذه النظعععععائر فعععععً أجسعععععام  236، 234، 235، 238وتحدٌعععععد أنعععععواع النظعععععائر المشععععععة 

( وهذا مشابه لما كنا قد الحظناه على نتائج الفحص والتحلٌل التً تمت فً )افؽانستان( بعد [191]المقاتلٌن()

 .2001خرٌؾ العام ؼزوها من قبل )امرٌكا( فً 

ولؽرض معرفة معنى اجتماع هعذه النظعائر المشععة األربععة فعً الجسعم نرجعع إلعى رأي عالمعة الفٌزٌعاء         

الفرنسٌة )مونٌكا سنٌه( التً أعدت تقرٌرا خالصته )إن اجتماع هعذه العناصعر فعً جسعم االنسعان ٌؤكعد وجعود 

معة إال فً هذا العنصر(، مما ٌدلل ببساطة شدٌدة علعى الٌورانٌوم المنضب فً جسمه، اذ الٌمكن تواجدها مجت

 ان كل الجنود الذٌن جرى تشخص وجود تلك العناصر فً اجسامهم كانوا ضحاٌا اعتدة الٌورانٌوم المنضب.

وعلى الرؼم من ذلك كله، فان البٌانات والقاعدة المعلوماتٌة التً جرى تهٌئتها للبرنامج كانعت شعدٌدة التفعاؤل 

 قً الرعاٌة لم تقدم أسماؤهم للبرنامج المذكور.حٌث ان مستح

وكما بٌّنا فً موضع سابق، فان اإلعالم المسخر، خرج على طوع )اإلدارة األمرٌكٌة( فً هذه القضٌة، وكانعت 

أععداد المصعابٌن تتصععاعد باضعطراد، واألكععؾ التعً تقععرع كعل األبعواب تتزاٌععد، فتحركعت بعععض الجهعات لععيدالء 

، وسارعت )لجنة اإلصالح الحكومً والمراقبة( التابعة لمجلعس النعواب لدراسعة األمعر، بدلوها فً هذه القضٌة

، انعه )ٌجعب توضعٌب المسعؤولٌة ععن معرض الخلعٌج معن قبعل 1997وقررت اللجنة فً تشرٌن الثانً/ نوفمبر 

ن مركععز لألبحععاث أو وكالععة أكثععر اسععتجابة علععى إن تكععون مسععتقلة عععن وزارة الععدفاع ووزارة شععؤون المحععاربٌ

القععدماء( وهععذا اعتععراؾ كامععل وصععرٌب بععان هععاتٌن الععوزارتٌن كانتععا تكععذبان وال ٌمكععن الوثععوق ٌهمععا، وعقععب 

ن( بان )التعرض للٌورانٌعوم المنضعب وهعو معادة گو( اعترؾ )البنتا1998شهرٌن )أي فً كانون الثانً/ٌناٌر 

تؽٌٌر جذري فً المواقعؾ علعى سامة كٌمٌاوٌا ومشعة، كان منتشرا بصورة واسعة خالل حرب الخلٌج(، وهذا 

الرؼم من عدم ترتب أٌة منافع للمتضررٌن به ٌمكن أن ٌحصلوا علٌها جراء ذلعك التؽٌٌعر، ولكعن بعدا ذلعك كلعه 

مجرد عملٌة المتصاص النقمة الشععبٌة واحتعواء الؽلٌعان الجمعاهٌري العذي بلعػ حعدودا قصعوى شعملت الجنعود 

م دوافعع انسعانٌة ضعد جعرائم االدارة االمرٌكٌعة، وقعد أصعرت المتضررٌن وافعراد ععوائلهم واخعرٌن ممعن تعدفعه

ٌة اٌضعا بسعبب تماثعل المصعالب والتمعاهً السٌاسعً نگلٍز)اإلدارة األمرٌكٌة(، وهناك فً )أوروبا( الحكومة اال

 (. [192]على انه )ال ٌوجد مرضى بسبب تعرضهم للٌورانٌوم المنضب()

ن( ال ٌحبععذ، بععل ٌععرفض بشععدة قٌععام جهععة مسععتقلة ببحععث موضععوع گوومععن حٌععث الواقععع العلمععً، فععان )البنتععا 

الٌورانٌوم المنضب كما ترؼب )لجنة اإلصعالح الحكعومً والمراقبعة( وكعدلٌل، نشعٌر إلعى الطلعب العذي تقعدم بعه 

تمععوز/ 11معععة )نٌومكسععٌكو( عقععب انفجععارات قاعععدة )الحصععان االسععود( فععً الععدكتور )سععتٌفن شععلتون( مععن جا

فً )الكوٌت( والذي رجا فٌها اٌفاده صعحبة فرٌعق متخصعص لدراسعة مكعان االنفجعارات موضععٌا، 1991ٌولٌو

اضافة إلى تحري حال مٌدان الرمً شمال )السععودٌة( حٌعث رمعت العدبابات االمرٌكٌعة سعبعة آالؾ قذٌفعة رمٌعا 

تمهٌدا للهجوم على األهداؾ العراقٌة.ولكن طلبعه جوبعه بعالرفض وأرسعل الجعٌ  1990ً نهاٌة عام تدرٌبٌا ف

ن( گوفرٌقا من موظفٌه عوضا عن الفرٌق العذي رؼعب )شعلتون( قٌادتعه، إذ ال ٌخفعى السعبب فعً تشعبث )البنتعا

ء وبضعمنهم بارسال عناصر عسكرٌة متخصصة فً قضعاٌا الٌورانٌعوم المنضعب واصعراره علعى ذلعك، ان هعؤال

–االطباء هم فرٌق من القتلة كمعا صعور لنعا الفرٌعق الصعحفً الفرنسعً العذي حعرر كتعاب)الٌورانٌوم المنضعب 

وهععو قععوي 0الحععرب الخقٌععة(حٌث ٌصععؾ احععدهم وهععو الطبٌععب )دوك روك( بانععه )محععارب وٌحععب قتععل اعدائععه

كالمعععه ٌعععنم ععععن قعععوة بطبٌعتعععه، انفععععالً، بشعععرته سعععمٌكة وحمعععراء، ٌتنقعععل بسعععرعة وٌعععتكلم بسعععرعة اكبعععر و
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ن( قٌعامهم بعالالزم بهعذا الصعدد، ولعٌس گو(. فتلكم هً مواصفات االشعخاص العذٌن ٌرٌعد )البنتعا[193]وبأس()

 المتطوعٌن السباب انسانٌة كما ٌرؼب )شلتون( وؼٌره. 

ت نشاط الضحاٌا المناهضٌن للٌورانٌوم المنضب ٌهدد ببروز ظاهرة عامة تخشاها اإلدارة األمرٌكٌة والن انفال

والقٌععادات العسععكرٌة ، فقععد وجععد )األمععن القععومً( ضععرورة للتععدخل، وشععكل لجنععة لدراسععة موضععوع الٌورانٌععوم 

والذٌن قد ٌعؤّثرون علعى  المنضب، وال نستبعد أن تكون مهام اللجنة التجسس على الناشطٌن ومثٌري المتاعب

 CIAالبرامج المخطط لها من قبل تلعك اإلدارة، وممعا ٌعدلل علعى صعحة ذلعك، فعان وكالعة المخعابرات المركزٌعة 

أخععذوا ٌتعقبععون وٌطععاردون الناشععطٌن والمطععالبٌن بحقععوقهم ممععن تعععرض  FBIومكتععب التحقٌقععات الفععدرالً

   0([194]ليصابة أو أخضعوهم للتحقٌق والمساءلة القانونٌة()

فبعععد المضععاٌقات التععً تعرضععت لهععا )العرٌؾ:كععارول بٌكععو( توسععع نشععاط األجهععزة المخابراتٌععة لؽععرض إرهععاب 

انقلعععب فٌمعععا بععععد علعععى  الناشعععطٌن اَخعععرٌن، وفعععً مقعععدمتهم الرائعععد المتقاععععد البروفٌسعععور )دوك روك( العععذي

ن( بسبب ما اصابه من ضرر بالٌورانٌوم المنضعب فصعار هعدفا لتلعك األجهعزة بمعا ٌصعفه انعه )إرهعاب گو)البنتا

دولة على أٌدي عصابة الدولة(، فقد تلقى تهدٌدات مباشرة )من مسؤولٌن عسكرٌٌن أمرٌكٌٌن لوقؾ أنشعطتً 

(. ولما لم ٌسعتجب لعذلك االبتعزاز فقعد تععرض إلطعالق نعار )معن [195]ومطالبتً بالحصول على رعاٌة طبٌة()

عناصر مجهولة( وتعذر على الشرطة معرفة تلك العناصر، ثم داهمعت جماععة )مجهولعة( منزلعه خعالل ؼٌابعه، 

 وقامت بتفتٌشه بأسلوب تخرٌبً.

إن سبب ذلعك االهتمعام المخعابراتً المحمعوم بهعذا الرجعل ٌنبعع معن كونعه شعؽل منصعب )رئعٌس برنعامج         

تنظٌؾ الٌورانٌوم المنضب بعد الحروب( وكانعت وظٌفتعه تلعك حتمعت علٌعه المكعوث فعً )السععودٌة( ألؼعراض 

مععرة أعلععى مععن أي (أالؾ 5ذلععك الواجععب أسععبوعا واحععدا فقععط، تشععبع جسععمه فععً تلععك الفتععرة بمععا ال ٌقععل عععن )

مستوى إشعاعً مسموح بالتعر ض له من قبعل الفعرد، األمعر العذي تسعبب فعً إخضعاعه لخمسعة عشعر عملٌعة 

  0ة وحّدة(، لذا صار من أكثر مناهضً الٌورانٌوم المنضب جرأ[196]جراحٌة فً الكبد)

ولعل االؼرب فً هذا المسلسل )االرهابً( هو ما حصل مع الطبٌب العقٌد )آسعاؾ دٌوراكعوفٌت ( المتخصعص 

مسعؤوال ععن قسعم الطعب النعووي فعً مستشعفى للمحعاربٌن فعً  1991بالطب الفٌزٌاوي والذي كعان فعً الععام 

م إلى مسرح العملٌعات فعً تشعرٌن )وٌلمنكتون/ دٌالوٌر( بعد ان عاد من حرب الخلٌج التً شارك فٌها حٌث  َقد 

)وقععد مععر بنععا ذكععره فععً موضععع سععابق(، فقععد اشععرؾ بحكععم وظٌفتععه علععى معالجععة اربعععة  1990األول/اوكتععوبر

وعشععرٌن مععن الجنععود االمرٌكععان جرحععى شععظاٌا الٌورانٌععوم المنضععب، ولكنععه الحععظ ان طلباتععه واقتراحاتععه ذات 

ا واصلت اصرارك هذا فلن ٌتم تموٌل اعمالعك وانعه لمصعلحتك العالقة بالجرحى اهملت، وفوجئ بامر ٌصله )اذ

الشخصععٌة ومصععلحة حٌاتععك العلمٌععة ٌتوجععب علٌععك التوقععؾ عمععا بععدأت بععه فععورا( وعنععدما رفععض ذلععك االمععر 

الالانسانً وتابع عمله الحظ ان احد المختبرات المشهورة التً ارسل الٌهعا عٌنعات للفحعص، انكعرت اسعتالمها 

رض علٌها اٌصال االعتراؾ باالسعتالم المعطعى لعه، استسعلمت ولكنهعا اخبرتعه ان نتعائج تلك العٌنات وعندما ع

التحلٌل كانت سلبٌة، بٌنماادعى المختبر الذي فً )ابعردٌن( ان )دٌوراكعوفٌت ( حضعر واسعتلم العٌنعات ونتعائج 

معن   ات اإلدرار تلكالتحالٌل فً وقت ٌصر فٌه الرجل ان رجله لم تطأ تلك المنطقة، ما دعاه إلى عد تحلٌل عٌن

 اخطر أسرار حرب الخلٌج. 

لقد كثرت النداءات الهاتفٌة التً طلب فٌها أشخاص محددون من وزارة العدفاع األمرٌكٌعة ومعن القٌعادة العامعة 

فً )فرجٌنٌا( ومن مقرات علٌا ؼٌرهما من )دٌوراكوفٌت ( التوقؾ عن معالجة هؤالء الجرحى مع انعه متأكعد 
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ع بوجععود ثمععانٌن الععؾ مععن جنععود الحملععة مصععابٌن بععامراض سععببها التعععرض للٌورانٌععوم ن( مقتنععگوان )البنتععا

 (. [197]اساؾ دٌوراكوفٌت  الرقم الى مائة الؾ مصاب() المنضب )ٌصحب 

وطنً الجراء الفحوص بعد ان وصل إلى طرٌق مسدود، والشك انهعم  لقد نصب الرجل مرضاه بمراجعة مختبر

سوؾ لن ٌجدوا باب الختبر مفتوحا بوجه أي منهم، فقد اكد العدٌد من هؤالء المرض ان وثائقعا مهمعة سعرقت 

     (. [198]فً المستسشفٌات التً كانوا ٌراجعونها)  من اضابٌرهم المرضٌة

لقد ضحى الجعٌ  االمرٌكعً بخعدمات اطبعاء معن الدرجعة االولعى بسعبب اصعرارهم علعى متابععة فحعص مرضعى 

الٌورانٌععوم المنضععب ومععن بععٌن هععؤالء وفععً طلٌعععتهم الععدكتور )بٌلتععون بععوروس( الععذي كععان ٌععدٌر مستشععفًٌ 

)ماساشوسعت( وكعان الفرٌعق العذي شعاركه المصعٌر ذاتعه فرٌقعا محترمعا معن المحاربٌن فً كل من )بوسطن( و

ناحٌة العدد والخبرة والمكانة العلمٌة. وزٌادة على ذلعك وافراطعا فعً مالحقعة ذوي االهتمامعات االنسعانٌة، فعان 

القعدماء  ن( هدد مرات عدٌدة بمالحقة رؤساء الجمعٌات االنسانٌة التً تتولى متابعة قضاٌا المحاربٌنگو)البنتا

ن( ععدٌم الشعفقة كمعا ٌصعفه )بعول سعولٌفان( معدٌر )المركعز گوقضائٌاع بتهمة نشر معلومات كاذبة، فهو )البنتعا

      (.[199]القومً لتوثٌق حرب الخلٌج()

)كلنتون( نفسه مضطرا للتجاوب مع القضعٌة التعً اقتحمعت علٌعه مكتبعه ولعم ٌععد وعندما وجد الرئٌس السابق 

تجاهلها امرا ممكنا، فقد لجأ الى تشكٌل لجنة رئاسٌة، هنا بدا وكأن األمعور أخعذت تسعٌر فعً الطرٌعق الصعحٌب 

رئٌس طالما تبنى رئٌس الوالٌات المتحدة الموضوع شخصٌا ، فالمشكلة فعً طرٌقهعا إلعى الحعل، وان شععور الع

بمعانعاة مواطنٌعه الععذٌن كعانوا األكثعر اسععتعدادا للتضعحٌة بحٌعاتهم مععن اجعل مصعالب )أمرٌكععا( كمعا فهموهعا فععً  

حٌنه، دفعته للتدخل شخصٌا من اجعل راحعة مواطنٌعه وسععادتهم وانهعاءا لمعانعاتهم، وفععال قعررت اللجنعة عقعد 

ألمر علنا وبشكل واضعب وملمعوس معن قبعل لقاءات وندوات جماهٌرٌة فً عدد من المدن المهمة لمتابعة هذا ا

 (.1997ولؽاٌةاٌلول/سبتمبر1995( لقاءا وندوة خالل عامٌن )من آب/أؼسطس 23الجمٌع، بلػ عددها )

لم ٌكن احد ٌتصور ان اللجنة الرئاسٌة تلك وضعت قرارها النهائً منذ اجتماعهعا األول)التأسٌسعً(، وان بقٌعة 

تضلٌل وخداع للبسطاء، فان كل ما طرح خعالل تلعك النعدوات الجماهٌرٌعة  أعمالها طٌلة سنتٌن لم تكن إال مجرد

التً فتحت أبواب األمل والتفاؤل لمئات األلوؾ من المحاربٌن القدماء، وأضعاؾ هذا العدد من أفراد ععوائلهم، 

وصععورت لهععم ان مخععاوفهم وهواجسععهم ستنقضععً. كععل هععذا ناقشععته اللجنععة فععً أول اجتماعاتهععا، وكععان هععذا 

 دقٌقة(!! 60تماع قد استؽرق ساعة واحدة فقط )االج

لب من اللجنة االستئناس واالسترشاد بنرائهم تضم ) (اسما، إال إن اللجنة رأت 18وكانت قائمة العلماء الذٌن طل

ان تكتفععععً باالسععععتماع إلععععى إفععععادة اثنععععٌن مععععنهم فقععععط)!!( وخصصععععت لهععععذا الؽععععرض جلسععععة واحععععدة فععععً 

ا الدكتور )جعورج فعولز( معن مختبعرات )لعوس االمعوس( العذي أدلعى ، وهذان العالمان هم1996آب/اوؼسطس

بإفادة كاذبة مع علمه بكذبها )مع ان مختبرات لوس االموس التً ٌعمعل بهعا كانعت قعد اصعدرت معذكرة شعهٌرة 

تبعٌن خطعورة هعذا العتعاد وسعنطلع علعى نصعها فعً 1991فً الٌوم التالً لوقؾ اطعالق النعار فعً حعرب الخلعٌج

ن هذا الفصل(، أما الثانً، فهو الدكتور )دٌفٌد هٌكمان( طبٌب الصحة العامة الذي سخر فعً موضعها المقرر م

إفادته من اللجنة.ونعتقد ان اللجنة اختارته للتظاهر بالجدٌة فعً العمعل، وعمومعا فعان العذٌن ركنعت اللجنعة إلعى 

( ممعا ٌعنعً [200]ً الجعٌ ()آرائهم كانت لهم )ارتباطات مع الحكومة الفدرالٌة أو صناعة الطاقعة النووٌعة فع

 ان افاداتهم كانت متحٌزة وؼٌر صادقة.
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(جندٌا من سرٌة 24لقد تضمن التقرٌر النهائً للجنة الرئاسٌة ما ٌحدد إن كل ضحاٌا الٌورانٌوم المنضب هم )

(. واشادت ببرنامج الٌورانٌوم المنضعب العذي نظمتعه وزارة المحعاربٌن 24( ومثلهم من الفرقة )144اإلنقاذ )

القدماء واعتبرته كافٌا، فهو ٌؤمن مراقبعة سعرٌرٌة )للمصعابٌن باطالقعات صعدٌقة( وان لعوزارة العدفاع اسعالٌبا 

رعععات التععً دخلععت أجسععاد مناسععبة لحماٌععة األفععراد الععذٌن عملععوا علععى عجععالت ملوثععة وانععه الٌمكععن قٌععاس الج

الجنعععود، ومعععع ذلعععك ان اللجنعععة توصعععلت إلعععى ان الٌورانٌعععوم المنضعععب لعععٌس سعععببا للمشعععاكل الصعععحٌة الحالٌعععة 

للجنودالمرضى، وعلى الرؼم من ذلك فان اللجنة الحظت ان الٌورانٌوم المنضب كونه مسرطنا )محتمل!( فانعه 

دة )طفٌفعة( فعً خطعورة معرض السعرطان بععد عقعود )ٌمكن( ان ٌؤدي التعرض إلٌه خالل حرب الخلٌج إلى زٌا

 زمنٌة منذ نهاٌة الحرب.

كععانون 7وانهععت اللجنععة الرئاسععٌة مهزلتهععا المقععززة بتقععدٌم تقرٌرهععا المفصععل إلععى الرئٌس)بٌععل كلنتععون(فً 

، محققة ما تتمناه االدارة االمرٌكٌة من خداع للرأي العام بخصوص واحدة من افضع جرائم 1998الثانً/ٌناٌر

عصر )وبجملة واحدة انكرت اللجنة ان استخدام الٌورانٌعوم المنضعب فعً حعرب الخلعٌج قعد سعاهم فعً مشعاكل ال

توصعلت الٌعه (. والشعك ان العرئٌس )كلنتعون( كعان سععٌدا بمعا [201]الؾ جندي امرٌكعً() 90صحٌة لحوالً 

 (.  [202]اللجنة، فامر بعرض التقرٌرعلى )الكونجرس()

فععدا ععن لجنعة االصعالح  وعلى ذات النهج الذي اختطته اللجنة الرئاسٌة ، سارت اللجان االقعل اهمٌعة،         

لمراقبة التً حققت فً االمر كما مر بنعا، شعكل مجلعس الشعٌوخ لجنعة حعول الموضعوع، وكعذا فععل الحكومً وا

   مجلس النواب. ولم تتخلؾ لجنة القوات المسلحة لمجلس الشٌوخ عن اللحاق بالركب التحقٌقً المضلل.

وري )كرٌسعتوفر ٌلزمنا التوقعؾ برهعة عنعد ذكعر اللجنعة الفرعٌعة للمعوارد البشعرٌة التعً ٌرأسعها النائعب الجمهع

( اجتماعا، توصلت 15شاٌز( التً حاولت الظهور بمظهر جدي اكثر من ؼٌرها من اللجان. لقد عقدت اللجنة )

 (. [203]فً نهاٌتها إلى إن الٌورانٌوم المنضب )وعوامل سامة أخرى( ساهمت فً ظهور هذا المرض)

ولكععن اللجنععة لععم تعععط الموضععوع اهتمامععا كبٌععرا ٌتناسععب مععع حجمععه، وإنهععا لمسععت وجععود تقصععٌر فععً تبصععٌر 

وتدرٌب القطعات )ولم تحدد المسؤولٌن او تقترح اتخاذ إجراءات بشأنهم(، وعلى العموم فان تقرٌرها )لم ٌكن 

 (. [204]ة قصٌرة النظر( )مهما جدا ألنها كانت لجنة ال مبالٌة، متعالٌ

وعدا عن االمراض التً كانت تفتك بابناء )امرٌكا( الذٌن قاتلوا فً سبٌل رؼبات قادتهم ثعم ألهملعوا، فقعد كانعت 

وضعاعؾ معن حجمعه، ان هعؤالء الجنعود المرضعى الملعوثٌن عوائلهم تعانً وتتععذب وتشعقى، ومعازاد معن ذلعك 

اخذوا ٌنجبون اطفاال، واولئك االطفال تعرضوا منذ كعانوا فعً اصعالب آبعائهم إلعى تخرٌعب وراثعً فضعٌع، حٌعث 

حطمت ودمرت الكروموسومات التعً فعً خالٌعا ابعائهم، وتشعوهت الجٌنعات فنقلعت صعفات وراثٌعة العالقعة لهعا 

معن الؽعدة الدرقٌعة، وآخعرون ععانوا منعذ سعاعات العوالدة معن مشعاكل فعً التعنفس،  باالصل، فجاء بعضهم خلوا

وكان التشوه الذي خرب اشكال بعضهم خطٌرا، وهو ما دفع جهة معٌنة ذات اهتمعام بهعذا االمعر الجعراء مسعب 

%معن 67( جندٌا عائدا من منطقة العملٌات ممن ٌسكنون والٌعة )مسٌسعبً( وكانعت النتٌجعة ان)251لعوائل )

االطفععال ولععدوا مععن دون عٌععون او مععن دون آذان، او بععدم ملععوث، او بمشععاكل فععً جهععاز التععنفس، او باصععابع 

تعنعً إن  ( شخص من هذا الجٌعل60(. عموما فان ظهور أعراض اإلصابة على )[205]مندمجة مع بعضها()

(. لقععد كععان ثمععة [206]( شععخص)1100المصععابٌن فععً الجٌععل التععالً ممععن سععتنقل إلععٌهم اإلصععابة وراثٌععا هععم )

التعً قعد ٌصعاب بهعا فعً  ٌحّرم على الجندي رفع دعوى ضعد الدولعة بسعبب الجعروح قانون امرٌكً معمول به، 

المعارك، ولكن بعد ان تفشت واستشرت حاالت التشوه الخلقً الطفال الجنود العائدٌن من حرب الخلٌج الثانٌعة 
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فقد لجأت االدارة االمرٌكٌة إلى تعدٌل مجحؾ لهذا القعانون، شعمل حرمعان عوائعل الجنعود بعذلك التحعرٌم 1991

لقعد كعان الرععب معن الواقعع  ن( !. گو(، فكم هً مأسعاة إنسعانٌة مروععة تلعك التعً ٌتسعلى بهعا )البنتعا[207])

 المعا  والمستقبل المجهول ٌحطم النفوس، فامراض

متعى سعتظهر كانعت واقععا معاشعا الكبد والكلى وفشل نظام المناعة والمفاجئات السرطانٌة التعً ال ٌععرؾ أٌعن و

ٌكرسععه وٌزٌععده رعبععا ان مقععاتلٌن مععن الوحععدة نفسععها ، تلفععت أعصععابهم وابععٌض دمهععم وتسععرطنت عظععامهم 

بٌنما المجهول اكبر وأكثر خطرا، فاألعراض قد تكمعن داخعل الجسعم سعنٌنا وربمعا عقعودا، وال  الا، …ورئاتهم

لعوث وبالتعالً االصعابة بعاالمراض المختلفعة ، وإذا معا احد ٌستطٌع أن ٌمنب نفسه شهادة سعالمة وخلعو معن الت

دخعل شعئ، إلعى الجسعم أو تسعربت إلٌعه أشععة، فكعم هعو المقعدار العداخل  فبمعرفعة المقعدار تسعهل معرفعة )ولععو 

احتماال( كم من الزمن ستكمن األعراض، وأي جزء من الجسعم سعٌخرب.واالنكى معن ذلعك الرععب كلعه واالمعّر 

ن( تسععلحت بتقرٌععر مركععز سععالمة البٌئععة العسععكري الععذي قععرر گوع االمرٌكٌععة )البنتععامنععه، هععو ان وزارة الععدفا

)بنزاهة شدٌدة جدا!!( إن اؼلب اإلصابات التً منً بها الجنود األمرٌكان خالل العملٌعات، باسعثناء معن أصعٌب 

 (.[208]منهم بإطالق نار صدٌقة تعتبر حاالت )لم تكن لها ضرورة عسكرٌة()

إن ذلك ٌعنً ببساطة شدٌدة إن إهمال هؤالء الجنود وربمعا تعمعدهم تععرٌض أنفسعهم لؽبعار وأشععة الٌورانٌعوم 

المنضب كان هو السبب )!!( وبهذه الطرٌقة الظالمة حرموا كل الجنود الذٌن اععاقهم الٌورانٌعوم المنضعب ععن 

ب ععوقهم والعذي قعد ٌصعل إلعى حعدو كسب لقمة العٌ  من االستحقاقات المالٌة والضمان الذي ٌستحقونه بسعب

الؾ دوالر سنوٌا( لكل جندي مادام على قٌد الحٌاة، ولعك عزٌعزي القعار  ان تتصعور بشعكل تقرٌبعً كعم  300)

ستكلؾ الخزانة االمرٌكٌة جرٌمة الحرب التً ارتكبتها االدارة االمرٌكٌعة وقٌاداتهعا العسعكرٌة فعً الحعرب علعى 

 مناطق مختلفة من العالم.  )العراق( وما اعقبها من عدوانات فً

لقععد كععان الضععرر الخطٌععر الععذي أصععاب قسععما كبٌععرا مععن الجنععود األمرٌكععان المشععاركٌن فععً تلععك الحععرب سععقوطا 

أخالقٌا تتحمل تبعٌته إدارة بالدهم، وهو اكبر حجما من سقوطها األخالقً العذي نعتج عنعه تسعمٌم اَالؾ معنهم 

ام تشععكً هععؤالء الجنععود وعععوائلهم ضععد مععا سععببته لهععم السععلطات بالمركبععات الكٌمٌاوٌععة فععً )فٌتنععام(، ومععع دو

المختصة وضد إهمالها المتعمد ألوضاعهم، برز عامل خطٌر.فقد عرضت قنعاة )بالٌنعت( التلفزٌونٌعة الفرنسعٌة 

فلما استؽرق عرضه ساعتٌن ععن تجعارب خطٌعرة تعرتبط تأثٌراتهعا باألسعلحة الكٌمٌاوٌعة والباٌولوجٌعة أجرتهعا 

رٌكٌة على جنودها من ؼٌر علمهم بحجعة تجربعة أدوٌعة جدٌعدة ضعد )االنفالونعزا(. وعقعب انكشعاؾ القوات األم

تلععك الجرٌمععة، عمععدت القٌععادة العسععكرٌة المسععؤولة إلععى عععزل الجنععود المشععمولٌن بالتجععارب خشععٌة انكشععاؾ 

ععالم حعول الحٌعرة تفاصٌل التجارب فً )هذا العمل اإلجرامً الذي ٌعٌد إلى األذهان معا أشعارت إلٌعه وسعائل اإل

والذهول اللذٌن أصابا الخبراء والمختصعٌن ععن األسعباب الحقٌقٌعة إلصعابة الجنعود المشعاركٌن فعً القتعال ععام 

   (.[209]باعراض أمراض مختلفة بدأت تظهر بعد وقؾ إطالق النار()1991

وعقعب انتهععاء حعرب )البلقععان( كشععفت )كعارال دٌبععونتً( المدعٌععة العامعة لمحكمععة جععرائم الحعرب الدولٌععة )التععً 

(، لتعنظم مجعامٌع [210]أسسها رامزي كالرك(عن وجود إصابات بٌن الجنود األمرٌكان بالٌورانٌوم المنضعب)

                  جدٌدة إلى الجموع الكبٌرة للمتضررٌن.

وتعود األفالم الوثائقٌة إلى تثقٌؾ الناس )فالكامٌرا ال تكذب( حسب المبدأ االعالمً المسلم بعه، إذ أنتجعت قنعاة 

(C( فٌلمععا جدٌععدا اسععتؽرق )+تقرٌععرا عععن ( دقٌقععة واسععمه )تسعععون دقٌقععة( اخععرج خاللععه )لععوك 90 )هٌرمععان

االسلحة التً ترتكز صناعتها الى الٌورانٌوم المنضب المستخدم فعً )كوسعوفو(، وحعاور فٌعه احعد المسعؤولٌن 
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( متعراع معن العدبابات 50فً الصلٌب االحمر الذي قال انه كان قعد اخبعر الكوسعوفٌٌن بععدم االقتعراب الكثعر معن )

 لالصابة باالمراض. التً قصفتها قوات حلؾ شمال االطلسً وذلك تجنبا

لقد خلقت التحقٌقات المٌدانٌة والتصوٌر الموقعً الذي ساهم فً انتاج ذلعك الفعٌلم دواع ومبعررات اقتنعاع لعدى 

مسؤولً تلك القناة وخاصة )كرٌؾ وبول مورٌرٌا( العاملٌن فً القناة المذكورة ، فصارا من متصدري العدعاة 

للصعحفً )مٌسعونٌه( وشعجعاه وزمعالءه علعى تعألٌؾ كتعابهم  لفضب هذه الجرٌمعة، فقعد اعطٌعا الضعوء االخضعر

(. ربمععا االهععم مععن ذلععك ان الفععٌلم شععّجع مئععات الجنععود مععن الععذٌن [211]الععذي اشععرنا الٌععه فععً مواضععع سععابقة)

اشتركوا فً )حرب الخلٌج( ضمن القعوات الحلٌفعة إلعى ععرض مشعاكلهم الصعحٌة وشعكاواهم علعى المسعؤولٌن 

امععال فععً الحصععول علععى حقععوق او امتٌععازات، اال ان ذلععك كلععه ذهععب جزافععا لعععدم اسععتعداد اولئععك المسععؤولٌن 

 المتضررٌن. لالستماع إلى شكاوى 

ن( وكعذلك وزارة العدفاع البرٌطانٌعة إنتعاج گومن هنا نستطٌع تلمس اسباب حظر وزارة الدفاع االمرٌكٌة )البنتا

انجعز تحقٌقعا تلفزٌونٌعا  CNNوعرض أفالم وتحقٌقات تلفزٌونٌة تخص الموضوع. فعان فرٌعق عمعل معن قنعاة 

ؾ كععاول بٌكععو( اثنععاء حضععورها مععؤتمرا عععن الموضععوع التقععى اعضععاؤه خععالل بالممرضععة االمرٌكٌععة )العرٌعع

تخصصٌا عن الٌورانٌوم المنضب فً )العراق( وقالوا لها )ان اللقاء سٌعرض علعى شاشعة التلفزٌعون( ولكعنهم 

ن الععذي لععم ٌوافععق علععى العععرض حٌععث تسععتطرد )بٌكععو( التععً روت ذلععك قائلععة )وهنععاك فععً گواتصععلوا بالبنتععا

قاء التلفزٌونً، ولم ٌعرض اللقاء ابدا فً التلفزٌون الذي ارى انعه ن لم ٌرؼبوا حتى فً منب فرصة اللگوالبنتا

كان ٌتوجب بثه، فالمؤتمر الذي صورته القناة المذكورة ال ٌحظى بأهمٌة إال إذا بٌن كٌؾ ان العراقٌٌن ٌععانون 

( وآثار الحصار على الصحة( وبدال معن ععرض اللقعاء فقعد نشعروا صعورة )كعارول [212]من هذه السرطانات)

 Atlantaبٌكو( أمام صورة كبٌرة لصدام حسٌن إذ ظهرت الصورة فً جرٌدة اتالنتا جورنال كونستٌتوسٌون

Journal Constituti  وبذا فقعد حعاولوا اظهارهعا [213]()1998فً الثالث من كانون االول/ دٌسمبر .)

متعاطفة مع )صدام حسٌن( االمر الذي جعلها تدافع عن نفسها قائلة )لم ٌكن فً نٌتً الذهاب إلى هنعاك ألسعئ 

 إلى الوالٌات المتحدة(. 

ان حضععر المععؤتمر المشععار الٌععه فععً )بؽععداد( فاسععتؽلت الشععرطة امععا الرائععد )رٌمونععد برٌسععتو( الععذي سععبق و

تحقٌقعا تلفزٌونٌعا مععه  CBSالبرٌطانٌة ذلك وداهمت منزله لتفتٌشه، فقعد اهتمعت الصعحافة بعه كثٌعرا وأجعرت 

عنما اجرت تحقٌقا مع مقاتل أمرٌكً حضعر المعؤتمر ذاتعه، اال إن اللقعاءات المعذكورة لعم ٌعتم NBCوكذا فعلت 

ٌلَبث بعالمرة، ٌعذكر ذلعك معع التأكٌعد انعه بعٌعد  BBCوٌقول الرائد )برٌستو( ان بثها اطالقا. اجرت لقاءا معه لم 

 (.[214]عن اٌة دعاٌة فهو ٌعمل من اجل الناس المرضى فً )العراق( ولٌس من اجل السٌاسة)

لقد لفت التعتٌم االعالمً على الٌورانٌوم المنضعب انتبعاه الراهعب الفرنسعً )بنٌعامٌن( العذي ٌعمعل ضعمن طعاقم 

سكرتارٌة البابا فً )الفاتٌكان( وٌرأس مؤسسة )انجلٌكو( ذات التموٌل البابوي، والعذي زار )الععراق( وحضعر 

لة منعه للوقعوؾ علعى حقٌقعة امعر هعذا العتعاد المذكورة )كما مر بنا فً الفصل االول( فً محاو1998ندوة عام 

خصوصا وان اشخاصا عدٌدٌن حذروه من مس حطام الدبابات والشظاٌا النها مشععة، قعً منعاطق مختلفعة معن 

)الناصرٌة( جنوب )العراق( والتً زارهعا ضعمن سععٌه للتمهٌعد لزٌعارة )البابعا( المقترحعة الثعار )اور( والمكعان 

ـ علٌه السالم( ولعد فٌعه، تلعك الزٌعارة التعً كانعت )االدارة االمرٌكٌعة( تتمنعى ان  الذي ٌزعم ان )ابراهٌم الخلٌل

 التتم، وانها بالتالً الؽٌت فعال.
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لقد قرر ان ٌبحث فً االمر بنفسه، فكان جنوب )العراق( مربع البداٌة، وتوسع البحث حٌعث اكملعه فعً منعاطق 

حضععورا   وسعائل االعععالم فعً تلعك النعدوة كعان عدٌعدة معن )اوروبعا(. الحعظ الراهععب المحقعق ان حضعور ممثلعً

متمٌزا، اال ان ال أحد ٌرؼب فً اظهار االمعر فٌمعا ٌخعص اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب علعى حقٌقتعه، وكعان ذلعك 

وراء زٌادة اهتمامه باالمر.فهو ٌقول )كان هنعاك اعتعراض لقنعوات التلفزٌعون. لعم ٌبثعوا أي شعئ، ال صعور وال 

ٌه الكفاٌة بالنسبة لدول تقول انها حرة بشأن االعالم.كعان صعحفٌون متحمسعون جعدا لقاءات.هذا متناقض بما ف

ٌ ن احدها طفعال معن دون ذراع، وجهعوا لعً اصعابع االتهعام  حاضرٌن، وعندما بعثت بصور عن نتائج القصؾ تلَب

 (.[215]باننً اقوم بالدعاٌة لصالب صدام حسٌن()

)العراق:نهاٌعة  Iraq I`Apocalypseكان ثمرة ذلك االهتمام الشخصً والحثٌث، كتابا ألفه الراهب بعنوان

 .1999العالم( الذي صدر عن دار )فافر( الفرنسٌة فً العام 

التخفٌععؾ مععن وقععع وتععأثٌر المعلومععات لقععد رأٌنععا فععً الفصععل األول كٌععؾ ان اإلدارة األمرٌكٌععة حاولععت جاهععدة 

المتداولة عن أخطار استخدام الٌورانٌوم المنضعب كعتعاد، وان )معادلٌن أولبراٌعت( و)ولٌعام كعوهٌن( عمعدا إلعى 

 مع تعتٌم إعالمً تام فً وسائل اإلعالم األمرٌكً )الحر(، فلماذا كل ذلك  الكذب فً محاولة للتخفٌؾ، 

)عرفعت باسععم  1991ٌهمععان( فعً نهاٌعة العملٌععات الحربٌعة فعً حععرب الخلعٌجقعد تطلعنعا مععذكرة كتبهعا العقٌعد )ز

علععى  (( الشععهٌرةوالتً اشععرنا الٌهععا فععً معععرض حععدٌثنا عععن اللجنععة الرئاسععٌة، [216]مععذكرة لععوس االمععوس)

االدارة االمرٌكٌععة علععى اتخععاذ ذلععك الموقععؾ، فالمععذكرة التععً تحمععل تععارٌا االول مععن آذار االسععباب التععً تحمععل 

 اهمها: ( نص على جملة امور 1991شباط  28)توقؾ اطالق النار فً تلك الحرب ٌوم  1991

فعً   )سببت اثار الٌورانٌوم المنضب قلقا، وبالنتٌجة، حتى اذا لم ٌضع أي شخص فاعلٌعة الٌورانٌعوم المنضعب

احات المعركعة موضعع شعك ٌمكعن ان تصعبب قعذائؾ الٌورانٌعوم المنضعب ؼٌعر مقبولعة سٌاسعٌا وتسعتبعد معن س

الترسانات، اعتقد اذن انه ٌتوجب التفكٌر فً هذه المسألة الحساسة فً الوقعت العذي سعتكتب فٌعه التقعارٌر بععد 

 العملٌات(.

ذكعره فعً موضعع فعات، ٌقعول بصعدد الموضعوع وان احد متلقً تلك المذكرة، الدكتور )دوك روك( الذي مر بنا 

)كان فً نٌة الوالٌات المتحدة االستمرار فً استخدام الٌورانٌوم المنضب ومهما تعم العثعور علٌعه ومهمعا كتعب 

 (.[217]ٌتوجب ضمان عدم اعاقة استخدامه()

فهل ثمعة حاجعة إلعى أدلعة أكثعر إلثبعات وتأكٌعد الهٌمنعة التعً تمارسعها )اإلدارة األمرٌكٌعة(على اإلعالم)الحعر!!( 

 وتوجٌهه باالتجاهات التً تخدم السٌاسات الظالمة والتعسفٌة  
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 رسن لفسلجخ جسن االًسبى

 لليوراًيوم الوٌضتيجيي االًسجخ واالعضبء االكثر عرضخ للزضرر جراء الزعرض 

  

 الفصل الراثع

  

 رذهير الجيئخ

لذي انفجر فً )أوكرانٌا(، بعد تسعة أٌام على  )عندما تساقطت اإلشعاعات الذرٌة لمفاعل تشٌرنوبٌل، 

ان لٌس ثمة حدود جؽرافٌة  تعلمنا درسا بلٌؽا، بوالٌة )واشنطن(على شكل مطر ملوث،  مدٌنة)سبوكند(

الصؽر، هم  سلون كوفٌن(مشٌرا إلى كون ان جمٌع مخلوقات كوكبنا بالػ  )ولٌام للتلوث الذري.او كما قال 

 (.[218]القارب من جانبه اَخر فإننا نؽرق جمٌعا() أشبه بالمسافرٌن على القارب نفسه عندما ٌخرق

 سوزٌن كٌن                                                                                                 

 عضوة الرابطة الولٌة للمرأة من                                                                                

اجل                                                                                                                     

 السالم

، شععنت طععائرات حربٌععة صععهٌونٌة ؼععارة مععدمرة علععى مفاعععل )تمععوز( 1981فععً السععابع مععن حزٌععران/ ٌونٌععو

الععذي  (487اللالؼععراض السععلمٌة قععرب )بؽععداد(، وقععد شععجب مجلععس االمععن الععدولً الهجععوم بقععراره المععرقم )

اسعتنكؾ ععن وصععؾ الؽعارة بانهعا )عمععل ععدوانً(، والعزم الطععرؾ المعتعدي بعالتعوٌض، بٌنمععا قعررت الجمعٌععة 
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، ان ذلعك عمعال 1981كعانون االول/دٌسعمبر 13( الصادر فً 26/27العامة لالمم المتحدة بقرارها ذي الرقم )

لمادٌععععة والوفٌععععات التععععً عععععدوانٌا ملزمععععة الكٌععععان الصععععهٌونً بععععدفع تعوٌضععععات فورٌععععة مناسععععبة لالضععععرار ا

   (.[219]سببها)

( معن البروتوكعول االضعافً لمٌثعاق 56لقد صنؾ هذا العمل ضمن جرائم الحرب بسبب مخالفتعه لعنص المعادة )

 (. [220])1977)جنٌؾ( لعام

وبصرؾ النظر عن طابع المنشنت النووٌة سعواء اكعان سعلمً ام حربعً، فعان الععالم اجمعع انتبعه إلعى ضعرورة 

حماٌتها ضعد أي اسعتهداؾ إذ ان ذلعك االسعتهداؾ لعو حصعل ضعمن أي عمعل حربعً سعٌعمل علعى تعدمٌر البٌئعة 

منٌة طوٌلة جدا للمنطقة المستهدفة، ٌضاؾ إلى ذلك حجم هائل معن القتعل والعدمار العذي سعتتعرض لعه لحقب ز

االرواح والممتلكات، وفوق ذلك كله الضرر البٌئً الخطٌر الذي سٌشمل منعاطق شاسععة معن الكوكعب االرضعً 

تحععدة( فععً نهاٌععة عععام وربمععا المجععال المسععتثمر لسععكن البشععرٌة، لععذا فععال ؼرابععة فععً ان نععرى وقععوؾ )االمععم الم

فً صدارة المنبهٌن والمحذرٌن والرافضٌن الٌة ضربة امرٌكٌة للمنشنت النووٌة العراقٌة قعد توجههعا  1990

)امرٌكا( فً حربها المقبلة، خصوصا وان شبب )تشرنوبٌل( الذي انطلعق فعً السعادس والعشعرٌن معن نٌسعان/ 

المفعاعالت النووٌعة معن اخطعار علعى عمعوم البشعر مازال وسٌبقى ماثال علعى معا ٌشعكله اسعتهداؾ 1986ابرٌل

اضافة إلى التخرٌب الذي سٌحصل للبٌئة.فالمقدر لتلك الحادثعة )انفجعار مفاععل تشعرنوبٌل( إنهعا ستسعتمر بقتعل 

   (.[221])2026بالعام  المزٌد من الناس بعد أربعٌن سنة من تارٌا وقوعها حتى تارٌا افتراضً حدد

ولما كانت حقبة أالزمة التً انتهت بضرب )العراق( متزامنة مع فترة انعقاد )الجمعٌة العامعة لألمعم المتحعدة(، 

 فان الجمعٌة المذكورة لعبت دورا فعاال ونشطا بهذا االتجاه سبقا ألي حادث كارثوي.

مه القانون العدولً حسعب المعادة التعً اشعرنا إلٌهعا آنفعا، وان  وعلى الرؼم من إن أي هجوم من هذا النوع ٌحر 

إدانة دولٌة صدرت بحق الكٌان الصهٌونً الذي سجل سابقة سٌئة بهذا الخصوص، عندما أقدم على عمعل معن 

ة واالنفععالت الالمسععٌطر علٌععه فععً النععوع الععذي تطرقنععا إلٌععه، إال إن العععالم كععان ٌععرى فععً الؽطرسععة األمرٌكٌعع

تصرفاتها االستعالئٌة، احتماالت قائمة لألقدام على جرائم مشابهة، األمعر العذي وجعدت )الجمعٌعة العامعة( مععه 

ضرورة إصدار قرار ٌتضعمن تحعذٌرا ألمرٌكعا معن اإلقعدام علعى ضعرب وتعدمٌر إي مفاععل نعووي، او أٌعة أبنٌعة 

أناطت )األمم المتحدة( بالوالٌات المتحدة تنفٌذها ضد )العراق(، فصعدر  تحوي موادا خطرة خالل العملٌات التً

صعوتا موافقعا  144بموافقة شبه اجماعٌة، فقد حصل على  1990القرار فً الرابع من كانون األول/ دٌسمبر 

مقابل صوت معارض واحد هو الصوت األمرٌكعً العذي اثبعت خروجعه علعى اإلجمعاع العدولً فعً قضعاٌا تخعص 

 بٌئة والبشرٌة. سالمة ال

وتحدٌا إلرادة المجتمع البشري الذي قعال )ال( لضعرب المنشعنت النووٌعة، كونعه عمعالع خطٌعراع حّرمتعه المواثٌعق 

-والمعاهدات الدولٌة التً تشكل مرجعٌات القانون الدولً، فقد وجعد العرئٌس األمرٌكعً األسعبق )جعورج بعو 

ً للحرب، بان )الطائرات األمرٌكٌة هاجمعت مواقعع إنتعاج االب( فً نفسه الجرأة الن ٌصرح صبٌحة الٌوم التال

األسلحة النووٌة والكٌماوٌة العراقٌة(، ونشر التصرٌب فً الٌوم نفسه على الصفحة األولى لجرٌعدة )نٌوٌعورك 

تاٌمز( على الرؼم من علمعه األكٌعد ودراٌتعه التامعة ان هعذا الفععل هعو )جرٌمعة حعرب( ٌحّرمعه القعانون العدولً 

ٌه كونه اعتداءا صارخا على البٌئة، وهو مخالفة خطٌرة لقرارات )األمم المتحدة( بهذا الشأن وهعً وٌعاقب عل

 القرارات التً تعكز علٌها هو إدارته فً ضرب )العراق(.
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ولقد اكد الجنرال )كولن باول( رئٌس هٌئة األركان األمرٌكٌة المشتركة )وزٌر الخارجٌعة الحقعاع( معا أعلعن عنعه 

لعٌعلن متفعاخرا ععن قٌعام قواتعه  1991كعانون الثعانً/ ٌنعاٌر  23قعؾ أمعام معؤتمر صعحفً فعً رئٌسه عنعدما و

بتدمٌر مفاعلٌن نووٌن تدمٌرا تاما، وعلى النهج ذاتعه سعار الجنعرال )نورمعان شوارسعكوفت( عنعدما أعلعن فعً 

ٌعة وثعالث ( منشعنت باٌولوج10( منشعأة كٌمٌاوٌعة رئٌسعة و)18الثالثٌن من الشهر ذاته عن تحقعق مهاجمعة )

 (.[222]منشنت نووٌة)

لقد انبعثت ؼازات كٌمٌاوٌة خطٌرة من احد المستودعات الكٌمٌاوٌعة المسعتهدفة بالقصعؾ االمرٌكعً وذلكعم هعو 

قعٌن ان معوادا كٌمٌاوٌعة خطٌعرة نقلعت الٌعه فعً نهاٌعة شعهر مستودع )الخمٌسٌة( العذي ٌعلعم االمرٌكعان علعم الٌ

(، وان االمععم المتحععدة كانععت تقععوم [223]كععانون الثععانً )حسععب الصععور الملتقطععة مععن االقمععار االصععطناعٌة()

الكٌمٌاوٌعة العراقٌعة خعالل الحعرب خشعٌة معن اسعتهدافها امرٌكٌعا ، وان تقعارٌر بمتابعة مسعار وحركعة االعتعدة 

المتابعة تلك كانت وبال شك توضع بتصرؾ القوات االمرٌكٌة لتتحاشى استهدافها اال انها وعلى الرؼم من ذلك 

ولً لهعذا كله استهدفت تلك المستودعات التعً تخعزن فٌهعا تلعك المعواد الخطعرة معع علمهعا بتحعرٌم القعانون العد

      الفعل وانها كانت على دراٌة تامة باضراره البٌئٌة والبشرٌة العظمى.

فععالموقؾ المتؽطععرس األمرٌكععً، موقععؾ مسععتخؾ ومسععتهٌن بععاإلرادة الدولٌععة والشععرعٌة التععً تععذرعت بهععا 

ك )الوالٌات المتحدة(عندما أقدمت علعى ضعرب ومهاجمعة )الععراق(. وهعو خعروج علعى اإلجمعاع العدولً وانتهعا

صععارخ للقععوانٌن واالتفاقععات الدولٌععة وقععرارات االمععم المتحععدة، إال إن أحععدا لععم ٌنععبس ببنععت شععفة وهععو ٌسععمع 

التصرٌحات األمرٌكٌة تطلعق بعأعلى المسعتوٌات وهعً تعتعرؾ رسعمٌا وصعراحة بارتكابهعا جعرائم حعرب، وألول 

مها وٌدٌنها ال قانون الدولً، ال بل كرر االمرٌكعان مرة ٌفخر قادة دولة رسمٌون بأنهم ارتكبوا جرائم حرب ٌحر 

وحلفعاؤهم )قععوات حلععؾ شععمال االطلسععً( ضععرب المنشععنت الخطععرة عنععدما حععاربوا فععً )البلقععان( حٌععث ضععربوا 

( فً ضربه )خرقعا [224]المصانع الكٌمٌاوٌة مثل مصنع )بانسٌفو( الذي ٌرى الجنرال الفرنسً )بٌٌر ؼالوا()

(. فما الضٌر إذن من إقدام )اإلدارة األمرٌكٌعة( علعى [225]لقانون الحرب وازدراءا التفاقٌات جنٌؾ()  متعمدا

اسععتخدام اعتععدة الٌورانٌععوم المنضععب الععذي لععم ٌكععن احععد ممععن ٌقضععً أوقععات فراؼععه القاتلععة بهععز أردافععه علععى 

الكراسً الدوارة لالمم المتحدة فً المبنعى الفخعم للمنظمعة الدولٌعة المسعؤولة ععن األمعن والسعالم الععالمً، قعد 

 وكارثٌة استخدام اعتدة من هذا النوع . عرؾ مدى خطورة 

( موقعععا تتنععاثر علععى 50لقععد اشععرنا فععً موضععع سععابق مععن الفصععل األول إلععى إن ثمععة إحصععائٌات تقععدر وجععود )

صفحة خارطة )الوالٌات المتحدة( تحولت جعراء تعداول الٌورانٌعوم المنضعب إلعى مصعادر تلوٌعث خطٌعر للبٌئعة. 

األخرى لٌست أكثر أهمٌة لدى اإلدارة األمرٌكٌة من بٌئة المجتمع األمرٌكً  وبالتأكٌد التام فان بٌئة المجتمعات

 ذاته، وهذا أمر ال ٌتطلب إن ٌكلؾ أي باحث نفسه عناء تأكٌده والبرهنة علٌه.

والن قععوات )الوالٌععات المتحععدة( التععً هاجمععت )العععراق( بتفععوٌض مععن )األمععم المتحععدة( أطلقععت مععن طائراتهععا 

( طنعا معن هعذه المعادة الخطٌعرة حسعب التقعدٌرات 350-300رانٌوم المنضب بما مقعداره )ودباباتها قذائؾ الٌو

 ٌعةنگلٍز(. بٌنما شعاركت القعوات اال[226]طن() 800األمرٌكٌة )تقدر مؤسسة كاال الكمٌة المستخدمة بحوالً

قذٌفة(. فقد تسبب ذلك فً تلوٌعث مسعاحات شاسععة فعً  88( قذٌفة دبابة )ٌخفضها البعض إلى 100باطالق )

عدة دول. وكان أكثر الناس تضررا وقعت إطعالق تلعك االعتعدة، المقعاتلون فعً مسعرح الحعرب والمعدنٌون العذٌن 

 تساقطت على أطراؾ ومراكز مدنهم االعتدة الفتاكة.
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( جنعدٌا 170على خطورة الوضع تظهر حال توقعؾ القتعال، فهنعاك معا ٌزٌعد علعى ) ولقد بدأت بعض المؤشرات

( جنعدٌا آخعرٌن قتلعوا متعأثرٌن بإصعابات معن 35جرحوا بشظاٌا قنابل مصنوعة من الٌورانٌوم المنضب، وان )

العذي  هذا النوع. الملفت لالنتباه فً تلك اإلصابات هو إن األطباء ٌتحاشون بعل ٌهربعون معن واجعبهم اإلنسعانً

 ٌلزمهم بمعالجة هؤالء كما مربنا.

التابعة للحرس الوطنً )معسكرها الدائمً فً هامنتون بوالٌة نٌوجرسً( مسعؤولة 144 وكانت سرٌة اإلنقاذ 

عععن جمععع وإخععالء المعععدات المعطوبععة وتحضععٌرها للنقععل إلععى المعسععكرات الدائمٌععة داخععل أراضععً )الوالٌععات 

(عجلعة أمرٌكٌعة مصعابة إلعى نقطعة 29(. ولقد عمل جنود السرٌة عدة أسابٌع من اجل إنقعاذ )[227]المتحدة()

 تدٌرها السرٌة المذكورة فً مدٌنة الملك )خالد( العسكرٌة فً )السعودٌة(.(التً [228]إالرجاع)

(أسعوة بعمعوم [229]لم ٌكن جنود تلعك السعرٌة ٌعرفعون بموضعوع التلعوث بؽبعار وأشععة الٌورانٌعوم المنضعب)

ة. وكان صدور أمر لهؤالء الجنعود بطمعر سعت معن عجعالت القتعال نعوع )برادلعً( فعً تلعك المدٌنعة جنود الحمل

مفاجأة لهؤالء الجنود كونه ال ٌتفق مع السٌاقات التً تعلموها )ٌشترط مركز سالمة البٌئة العسكري األمرٌكً 

نا ٌعرفون سبب الطمر ألنهم طمر المواد والتجهٌزات الملوثة فً موقع مجاز، وطبعا لم ٌكن الجنود كما أوضح

ال ٌعرفون بموضعوع التلعوث(، زاد معن دهشعة واسعتؽراب جنعود السعرٌة المعذكورة إن قعوائم اإلخعالء والشعحن 

( دبابة نوع )أبرامز( معنونة إلعى جهعة لٌسعت معنٌعة بالتصعلٌب، وإنمعا 14لتسع من هذا النوع من العجالت و)

(فعً مدٌنعة )سعٌنلنػ( DFC()[230]نشعأة العدفاع المتحعدة هً جهة اختصاص بالتطهٌر وإزالة التلوث هً )م

 (.[231]فً والٌة )ساوث كاروالٌنا()

وما فاقم دهشة جنود السعرٌة وبلوؼهعا حعد االنبهعار إن أمعرا صعدر إلعٌهم بلعؾ المعدرعات المقعرر إخالئهعا إلعى 

منشأة الدفاع المتحدة بقما  سعمٌك، ونفعذ اللعؾ فرٌعق لعم ٌكعن احعد معن عناصعر السعرٌة ٌععرؾ واجبعه )تللَعؾُّ 

التطهٌعر(، وعلمعوا فٌمعا بععد ان الفرٌعق  التجهٌزات الملوثة لمنع انتشار التلوث اثناء عملٌات النقل إلعى امعاكن

ٌععرؾ باالسععم التعرٌفععً )فرٌععق تقععوٌم الٌورانٌععوم( والععذي ٌبععدو انععه أرسععل إلععى مٌععدان المعركععة لواجععب محععدد  

م جنعود السعرٌة المسعاعدة لهعؤالء االشعخاص،  ٌخص دراسة ما ٌكتنؾ االستخدام األول لهذا العتاد الخطٌعر. قعد 

 م من قبل أفراد السرٌة.وكان العمل بمجمله ؼٌر مفهو

وسجل المتابعون لحركة تلعك المعدرعات انهعا معا ان وصعلت إلعى المنشعأة المعنٌعة حتعى اخضععت لعملٌعة معقعدة 

بهعععدؾ تطهٌرهعععا وازالعععة التلعععوث عنهعععا. لقعععد خصعععص لواجعععب التطهٌعععر وازالعععة التلعععوث مبلعععػ اربععععة مالٌعععٌن 

مدرععة 21الٌورانٌوم المنضب واشعاعاته، وان عجلة امرٌكٌة مختلفة لوثت بدقائق  219دوالر)المعروؾ ان 

  دمرت بقذائؾ الٌورانٌوم المنضب خطأ خالل القتال مما ادى إلى مقتل طواقمها داخلها(. 

ولما كان طمر المدرعات ٌختلؾ عن طمر النفاٌات بسبب حجمها الكبٌر، وان كلفة الطمعر تحسعب علعى اسعاس 

المعدرعات فععً المواقعع المجعازة لطمعر النفاٌعات ذات االشعععاع الحجعم ممعا ٌعنعً ارتفعاع كبٌععر فعً تكعالٌؾ طمعر 

( ؼالون ثم تعبأ داخعل حاوٌعات 30الواطئ شرٌطة وضع الشظاٌا والعتاد المنوي طمره فً علب صؽٌرة سعة )

( طن وتدفن بعد استحصال اذن قانونً بذلك.وعوضعا ععن كعل هعذا المسلسعل الطوٌعل والمعقعد معن 55حمولة )

القٌام به من تكالٌؾ مالٌة كبٌرة ، فقعد استسعهل المسعؤولون األمرٌكٌعون طمعر األجعزاء  اإلجراءات وما ٌتطلب

األكثععر واألشععد تلوثععا فععً تلععك المدٌنععة السعععودٌة ، بٌنمععا جععرى استصععحاب المععدرعات )األقععل إشعععاعا بعععد نععزع 

 األجزاء األكثر خطورة( وشحنها إلى )الوالٌات المتحدة( لؽرض إجراء الدراسات والتصلٌب.
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إن إقععدام القععوات األمرٌكٌععة علععى تلوٌععث مسععاحات شاسعععة مععن أراضععً دول المنطقععة ٌعنععً لععزوم قٌععام )اإلدارة 

األمرٌكٌععة( بمعالجععة هععذا التلععوث وتنظٌععؾ وتطهٌععر األراضععً الموبععوءة بععالٌورانٌوم المنضععب، خصوصععا وان 

نعدما تعم تنظٌعؾ البقععة الصعؽٌرة لألمرٌكان من الخبرة العمٌقة فً هذا المجال ما الٌملك ؼٌعرهم مثلعه، فمعثال ع

الملوثة حول معمل )ستارمٌت( فً مدٌنة )كونكعورد( بوالٌعة )ماساشعوتس( والتعً كعان ذلعك المعمعل قعد لوثهعا 

( ألعؾ متعر مكععب معن التربعة وذلعك 78بسبب قٌامه بإنتاج اعتدة الٌورانٌوم المنضب، فقد تطلب األمعر إزالعة )

 ( ملٌون دوالر. 6، 5تلك العملٌة مبلػ )، وكلفت 1997فً تشرٌن الثانً/ نوفمبر 

( اٌكععر لوثععت 500أمعا كلفععة إزالععة التلععوث مععن مٌعدان رمععً وتجععارب )جٌفععر سععون( بوالٌعة )أنععدٌانا( لمسععاحة )

( ملٌععار دوالر، مععع وقععت طوٌععل جععدا 5-4( طنععا مععن اعتععدة الٌورانٌععوم المنضععب، فقععد بلؽععت )70بانفجععارات )

 استؽرقته عملٌة التطهٌر.

( اٌكععر لوثععت بسععبعٌن طنععا مععن الٌورانٌععوم المنضععب وهععً منطقععة 500ط نجععد فٌععه إن تنظٌععؾ )وبحسععاب بسععٌ

محصورة ومختارة بعناٌة شدٌدة )فهً مٌدان رمعً تخصصعً لهعذا النعوع معن االعتعدة( كلفعت كعل تلعك المبعالػ 

راؾ معن الباهظة مع زمن طوٌل صرؾ إلنجاز العمل المظنً، فكٌؾ لو أرٌد تنظٌؾ المسعاحات المترامٌعة األطع

االراضً الصحراوٌة التً صارت بدورها وسٌلة تلوٌث هائلة بسبب ماتعدره معن رمعال مشعبعة بعذرات أوكسعٌد 

الٌورانٌوم إلى االراضً االبعد بواسطة الرٌاح  . فلقعد حسعب االختصاصعٌون كلفعة تنظٌعؾ وازالعة التلعوث معن 

ان تنظٌعؾ سعاحات القتعال والمنعاطق ملٌعار دوالر، خصوصعا و372-300البٌئة فً )الععراق( فوجعد انهعا تبلعػ 

الملوثة االخرى خارجها ٌتصؾ بصعوبة بسعبب تأكسعد الٌورانٌعوم المسعتعمل فعً االعتعدة وبعثرتعه فعً الرمعال 

والهواء والمٌاه اضعافة إلعى معا ٌسعببه وجعود اعتعدة مدفونعة )ؼٌعر منفلقعة(. اذ ان المععروؾ هعو قٌعام وحعدات 

نفلقة)االعتٌادٌة( موقعٌا، وهو امر ٌتعذر اتباعه معع قنابعل الٌورانٌعوم هندسٌة عسكرٌة بتفجٌر القنابل ؼٌر الم

المنضب بسبب نشرها للتلوث عقب تفجٌرهعا موقعٌعا وبعٌعدا ععن المنطقعة. ممعا ٌتطلعب التعامعل معهعا بوصعفها 

 نفاٌات نووٌة وهذا خارج االمكانات الفنٌة لتلك الجهات هنا.

اضعافٌة حملعت الٌهعا الصعوارٌا البعٌعدة المعدى كمٌعات اخعرى معن اما اذا اضفنا إلى تلعك المسعاحات، مسعاحات 

( زائدا [232]داخل المدن والتجمعات السكانٌة)3/9/1996و17/1/1991الٌورانٌوم المنضب وخاصة ٌومً 

بؽداد( وكذلك قصؾ معدن )السعلمان والنخٌعب(  -ض االؼاثة على طرٌق )عمانضرب القوافل المخصصة الؼرا

جعو والعجعالت  -هاجمت قواعد الصوارٌا المتحركعة ومواقعع العرادارات والصعوارٌا أرض A10وان طائرات 

التابعة للبحرٌعة   A7-B8المدرعة حٌثما اكتشفتها ضمن مدى عملها خارج ساحة المعركة، وساهمت طائرات

(. وان )شط الععرب( لعم ٌسعلم هعو االخعر معن التععرض للٌورانٌعوم المنضعب حٌعث تعم [233]ابهة)بواجبات مش

ٌععه التأكععد مععن وجععود تلععوث اشعععاعً بععالٌورانٌوم المنضععب الععذي اصععاب الؽععوارق البحرٌععة الؽاطسععة والعائمععة ف

(، فسٌتوضععب ان نتٌجععة [234]وكععذلك فععً مععوانئ )ام قصععر( و)المعقععل( و)خععور الزبٌععر( واألرصععفة العشععرة)

الشدٌد الذي تفرضعه اإلدارة الحساب تظهر ان حجم التلوث قد تجاوز خط الكارثة، ألٌس هذا مبررا كافٌا للتكتم 

األمرٌكٌة على هذا االستخدام األخرق للٌورانٌوم المنضب وما أعقبه من تضلٌل وكذب وافتعراءات وتنصعل معن 

    مسؤولٌة هذا االستخدام االجرامً  

وبقصد اإلطالع على مدى تأثٌر هذه االعتدة علعى المنعاطق خعارج مسعرح العملٌعات وتلوٌثهعا الواسعع االنتشعار 

لععك المنععاطق نستحضععر فقععرة مععن تقرٌععر )سععكوت بٌترسععون( الموسععوم )االسععتخدامات العسععكرٌة للٌورانٌععوم لت

المنضب وتأثٌراتها على تردي الوضع الصحً والبٌئً فً الععراق( والمنشعور فعً صعحٌفة )كرٌسعتٌان سعاٌنز 
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قرب ساحات المععارك ورد فٌها: )الحظ البدو المتواجدون 1999نٌسان/ ابرٌل 30و29مونٌتر( بعددٌها لٌومً

فً الكوٌت التً استخدمتها القوات األمرٌكٌعة ألؼعراض التعدرٌب، ان مئعات اإلبعل واألؼنعام والطٌعور ماتعت فعً 

الصععحراء. وبٌنععت نتععائج الفحععوص التععً قععام بهععا احععد الخبععراء البٌطععرٌٌن األمرٌكععان المتخصصععٌن بععاألمراض 

بنعادق أو أمعراض الحٌوانعات المعروفعة حتعى االن، المعدٌة، ان موت تلك الحٌوانعات لعم ٌكعن بسعبب رصعاص ال

  (. [235]كانت بعض الجثث مؽطاة بحشرات ماتت بدورها()

ضععب أو شععرب المٌععاه إن مععن المسععلم بععه تععأثر الحٌوانععات سععواء عععن طرٌععق االستنشععاق لؽبععار الٌورانٌععوم المن

الملوثة والتً تحتوي على دقائقه، أسوة باإلنسان وقد تبتلعه عندما تنظؾ نفسها. ولم تسعلم النباتعات معن هعذه 

(، خصوصا وان تراكم جسٌمات الٌورانٌعوم [236]الكارثة فهً تمتص ما ٌستقر علٌها أو ٌتراكم فً جذورها)

 المنضب على الجذور ٌجعلها قابلة لالمتصاص والتؽلؽل إلى بقٌة أجزاء النبتة وخاصة األوراق والثمار.

فعً األنسعجة النباتٌعة والحٌوانٌعة المعأخوذة معن  238لقد ثبت )وجود مستوٌات مرتفعة من سلسلة الٌورانٌوم 

( كما اكدت االبحاث فً هعذا المجعال حٌعث إن النتٌجعة النهائٌعة لتلعوث الهعواء والمعاء [237]المنطقة الجنوبٌة)

هو تلوث التربعة معا لعم تجعر إزالتعه كمعا ٌقعول )موفعق ٌحٌعى عثمعان( ممعا ٌعؤدي إلعى تشععٌع العناصعر المؽذٌعة 

نباتعات لتتععراكم)من خعالل امتصععاص هععذه العناصعر عبععر جعذور النباتععات المزروعععة فعً األجععزاء الخضععرٌة أو لل

(. لهذا السبب فقد عمدت القعوات [238]الثمار وهذا ٌعنً تلوث من ٌقتات علٌها سواء كان إنسانا أو حٌوانا()

األمرٌكٌة إلى جرٌمة إضعافٌة عنعدما أطعمعت األسعرى الععراقٌٌن نباتعات معن المنطقعة التعً دارت فٌهعا المععارك 

 وتعرضت إلى القصؾ باعتدة الٌورانٌوم المنضب كما مر بنا فً الفصل السابق. 

ٌعملون بوحً من عدوانٌة وسعادٌة قعادتهم فعً  لقد زادت شهٌة التدمٌر لدى القادة العسكرٌٌن األمرٌكان الذٌن

النسعق األعلعى )اإلدارة األمرٌكٌعة( ممعا جعلهعم ٌواصععلون القصعؾ ألهعداؾ مختلفعة داخعل )العراق(عقعب إنجععاز 

القوات العراقٌة انسحابها من )الكوٌت( مما ٌعري حقٌقة ونوازع العدوان لعدى اإلدارة األمرٌكٌعة التعً التشعكل 

ة( بالنسععبة لهععا ؼٌععر سععتار وتبرٌععر فارتكبععت بموجبععه جععرائم حععرب فظٌعععة، ومععن صععور قععرارات )األمععم المتحععد

القصععؾ الععذي اسععتمر، مععاجرى لحقلععً )الرمٌلععة( وجبععل )سععنام( و)صععفوان(، البععل اسععتمر إطععالق الصععوارٌا 

والقنابل من الطائرات األمرٌكٌة ومن بٌنها كمٌات من اعتدة الٌورانٌوم المنضعب حتعى بععد وضعع قعرار إطعالق 

( . وامتد القصؾ األمرٌكً بهذه األسلحة طٌلة األٌام [239])1991شباط/ فبراٌر 28النار موضع التنفٌذ ٌوم 

ً والبٌئععً فععً ممععا تسععبب فععً إحععداث تععأثٌرات خطٌععرة وكبٌععرة علععى الواقععع الصععح1991آذار/مععارس3و2و1

(. وبسععبب تركععز القصععؾ العععدوانً باعتععدة الٌورانٌععوم المنضععب للمحافظععات الجنوبٌععة مععن [240])العععراق()

ك المحافظعات األكثعر تضعررا معن )العراق( وتحدٌعدا محافظعات )البصعرة وذي قعار والمثنعى(، فقعد كانعت بٌئعة تلع

عموم البٌئة العراقٌة.فبعد ان توصل العلماء إلى أول دلٌل على استخدام الٌورانٌوم المنضب فً قصعؾ أهعداؾ 

عنععدما وجععدوا ان قٌمععة اإلشعععاع فععً دبابععة 1993داخععل )العععراق( وتحدٌععدا فععً منطقععة تلععك المحافظععات عععام

جععزء/ ملٌععون مععن  84ضعععؾ الحععد الطبٌعععً أو مععا ٌعععادل  (12مقصععوفة باطالقععة الٌورانٌععوم المنضععب بلععػ )

    الرونؽن ساعة مما أقام الدلٌل األول على هذا االستخدام المحرم فً أثناء تلك العملٌات.

إلعى إثبعات وجعود تلعوث إشععاعً نعاجم ععن الٌورانٌعوم المنضعب فعً  1996ولقد توصل فرٌق بحثً آخر عام 

الجنوب كما سجل وجود آثار هذا التلوث فعً المٌعاه السعطحٌة والجوفٌعة التربة والهواء فً مناطق متفرقة فً 

والترسبات العائدة لتلك المناطق.وعند قٌاس نسبة اإلشعاع فً تربة محافظة )المثنى( تبٌن إنهعا كانعت تسعاوي 

(15.55ppm( بلؽععت )29.42( وفععً تربععة محافظععة )ذي قععارppm مععع ان التركٌععز الطبٌعععً ال ٌتجععاوز )
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(6.73ppm )0 فً حٌن اثبت العدكتور )بهعاء العدٌن حسعٌن مععروؾ( خعالل بحثعه المقعدم إلعى النعدوة العلمٌعة

التً عقدتها )اللجنة المركزٌة َثار التلوث بالقصؾ العدوانً( ان النشاط اإلشعاعً لنماذج منتخبة من التربعة 

وزت فعً بععض النمعاذج )محافظة البصرة عٌنة لهذا التلوث( قد اظهر تشخٌص )وجعود تراكٌعز عالٌعة جعدا تجعا

بكرٌعل للكٌلعوؼرام، وٌعععد هعذا المقععدار معن التلعوث تلوثععاع إشععاعٌاع عالٌععاع جعداع وذلعك بسععبب خطورتعه هععو 3000

وذلعك بسعبب اسعتخدام القعذائؾ الحاوٌعة علعى  ونواتج انحالله على الصحة وخصوصا عن طرٌعق االستنشعاق، 

  (. [241]طاق()الٌورانٌوم المنضب التً تطلق تلوثاع بٌئٌاع واسع الن

وبهدؾ توضٌب نقطة مهمة تجعل القار  الكعرٌم أمعام الصعورة الحقٌقٌعة للعدمار البٌئعً فعً محافظعة البصعرة ، 

التعرض فً محافظة نٌنوى وجود تركٌعز نقول نقال عن الباحث نفسه فً بحث آخر ان )السبب فً زٌادة معدل 

(. فكٌعؾ [242]بكرٌل/ كؽعم بسعبب حادثعة تشعٌرنوبٌل() 70فً نماذج تربتها ٌتجاوز  137-عال من السٌزٌوم

 البصرة( .( بكرٌل/كؽم فً محافظة )3000إذا كان التركٌز )

ي هو الدكتور )كرٌس باسبً( بقٌعاس عٌنعات الهعواء، وخعرج باسعتنتاج ٌفنعد نگلٍزوبطرٌقة مختلفة قام خبٌر ا

االدعاءات األمرٌكٌة التً تقول إن الؽبار الناشط إشعاعٌا ٌتبدد بسرعة وٌنخفض نشاطه المشع إلعى مسعتوٌات 

الجععة بالطاقععة والموجععودة فععً الهععواء ضععمن آمنععة ٌمكععن إهمالهععا، فقععد اكتشععؾ ان مسععتوٌات الجسععٌمات المع

  (. [243]المناطق الخاضعة للقٌاس أزٌد بعشر مرات عنها فً مدٌنة )البصرة( وعشرٌن مرة فً )بؽداد()

لضعرر النعاجم ععن اسعتخدام الٌورانٌعوم المنضعب ٌسعتمر لفتعرات ما ٌزٌد من خطعورة األمعر وٌفاقمهعا، هعو إن ا

طوٌلة جدا من الزمن بسبب قعدرة ذرات دقعائق الؽبعار المتطعاٌر عقعب االنفجعار علعى المكعوث فعً األرض، ممعا 

ٌعنً لزوم تدخل اإلنسعان إلزالتعه، فالجزٌئعات المكونعة لهعذا الؽبعار ذات طبٌععة بلورٌعة ؼٌعر قابلعة للعذوبان فعً 

وتستطٌع التداخل واالختالط مع حبات الرمل والتراب والبقاء على الحالعة نفسعها أو التطعاٌر معع ذرات الطبٌعة 

الرمعال التعً تنقلهعا الرٌععاح حٌعث تشعاء، خصوصععا فعً حالعة العواصععؾ الترابٌعة ومعا ٌسععمى فعً بععض منععاطق 

ختصعار إلعى ذلعك فعً )الععراق( وبقٌعة أقطعار الخلعٌج )الطعوز( وفعً )مصعر( ٌسعمى )الخماسعٌن(، وقعد اشعرنا با

الفصععل الثالععث عنععد ذكرنععا للؽٌمععة النووٌععة.ٌنبؽً التععذكٌر هنععا إن بعععض العواصععؾ الترابٌععة تحمععل ذرات الرمععل 

الملوثة بعٌدا، حٌث لها القدرة على نقل آالؾ األطنعان معن األتربعة َالؾ الكٌلعومترات )سعجل وألكثعر معن معرة 

 وسورٌا(. انتقال أتربة وؼبار صحارى أفرٌقٌا إلى اٌطالٌا

بقً أن نؤكد على ان انتقعال الجزٌئعات البلورٌعة الكاسعٌد الٌورانٌعوم معع حبعات الرمعال بواسعطة الرٌعاح الٌعنعً 

إطالقععا تخلععص المنطقععة منهععا ونظافتهععا مععن التلععوث، فمععن بععٌن طععرق انتشععارها المٌععاه ممععا ٌنشععر التلععوث أكثععر 

راق( تتجمع مٌاه األمطار فً الودٌعان وتنطلعق علعى مساحة تصلها هذه الجزٌئات.ففً البادٌة الجنوبٌة من )الع

( ملٌعون متعر 50شكل سٌول فً شتى االتجاهعات حٌعث بلعػ مجمعوع مٌعاه األمطعار التعً تسعقط علٌهعا حعوالً )

النتقعال التلعوث علعى مسعار السعٌول الجارفعة بٌنمعا تشعكل المٌعاه الجوفٌعة (مما ٌشكل عامال آخرا [244]مكعب)

الوسٌلة الوحٌدة للحصول على مٌاه الشرب واالستعماالت األخرى فً عموم المنطقة حٌث توجد حوالً أربععة 

 (. [245]آالؾ بئر عاملة لهذا الؽرض)

إن عملٌة التنظٌؾ وإزالة التلوث لٌست بالسعهولة التعً ٌمكعن أن ٌنصعرؾ إلٌهعا التفكٌعر، لعذا فهعً مكلفعة جعدا 

وتععزداد كلفتهععا ومشععاقها كلمععا زادت سعععة المنطقععة واحتععوت علععى تعقٌععدات إضععافٌة، وعمومععا فععال بععد مععن رفععع 

دة التعً لعم تنفلعق كمعا أسعلفنا( ثعم تقشعط الطبقعة السعطحٌة بععد الشظاٌا ونثار األسلحة )مع وجود معضلة االعت
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التأكد من عدم تؽلؽل بعض المقذوفات والشظاٌا فً عمق التربة، ٌنبؽعً جمعع الشعظاٌا والنثعار الملعوث ودفنهعا 

 التصرؾ بها الحقا.   فً مواقع محددة ومخصصة لهذا الؽرض على أن ٌجري تأشٌرها لضمان عدم

سموم واإلشعاع ال ٌعرؾ حدودا وله القدرة على العمل المعؤذي فعً األوسعاط البٌئٌعة كافعة، ولما كان التلوث بال

فان تلوث مٌاه الخلٌج العربً وهو بحر شبه مؽلق أصبب أمرا مؤكدا سواء بتسرب كمٌات من الؽبار واالعتدة 

اء كمٌعات ضعخمة معن والشظاٌا التً ألقت بها الطائرات أو رمتها السفن بعدءا معن )شعط الععرب(، أو جعراء إلقع

حٌث ٌقعع المعسعكر علعى 1991تموز/ ٌولٌو11األنقاض الملوثة والنفاٌات )مخلفات حرٌق معسكر الدوحة فً 

شاطئ الخلٌج مباشرة( وؼٌره، وال ٌسعنا هنعا إال إن نعذكر بعان تسعرب كمٌعة معن العنفط الخعام علعى شعكل بقععة 

ٌئعة البحرٌعة وأعلنععت حالعة الطعوار  فعً كععل دول اسعتدعى اجتماععا طارئعا للمنظمععة اإلقلٌمٌعة للب 1983خعالل 

المنطقة استعدادا لمواجهة خطر تلك البقعة النفطٌة التعً ال تتععذر السعٌطرة علٌهعا فعً وقعت جعرى فٌعه التعتعٌم 

الشدٌد على اخطر أنواع التلعوث التعً تععرض لهعا الخلعٌج والعذي ظعل صعامتا طٌلعة عقعد معن الزمعان ثعم رفعض 

آالؾ األطنان من ثروته السمكٌة والكائنعات البحرٌعة التعً تععٌ  فعً قععره والتعً الصمت فاضطر إلى أن ٌلفظ 

 .2001نفقت جراء ذلك التلوث نهاٌة العام 

وعلى الرؼم من صحوة كعادت أن تحصعل فعً الضعمٌر الععالمً والمحلعً عقعب تلعك الثعورة التعً نفعذها الخلعٌج 

رٌكٌعة أععادت الموضعوع إلعى الملفعات السعرٌة وانعزل الهادر، إال إن ضرورات األمن التً تهعتم بهعا اإلدارة األم

سععتار كثٌععؾ مععن الكتمععان لحجبهععا. فحتععى لععو تمععت عملٌععة تنظٌععؾ وإزالععة التلععوث لجمٌععع األراضععً والمععدن 

والمنشنت الملوثة، وذاك أمر ٌناظر المستحٌل فً امكان حصعوله، فهعل سعٌتم تنظٌعؾ مٌعاه وشعواطئ وأعمعاق 

 الخلٌج .

ٌة التضلٌل والخداع والكذب للتنصل من كل مسؤولٌة تترتب على هذا التلعوث والضعرر وتواصل اإلدارة األمرٌك

الخطٌر الذي لحق بالبٌئة فعً المنطقعة، أمعال فعً التنصعل معن أٌعة مسعؤولٌة قعد تلحقهعا فعً هعذا الشعأن، وٌقعدم 

جعد قعانون )مركز سالمة البٌئة العسكري( األمرٌكً مشورة مضللة إلى )مجلس النواب( تعنص علعى انعه )ال ٌو

(. وبعذا [246]ٌلزم الوالٌات المتحدة بتنظٌعؾ سعاحات مععارك حعرب الخلعٌج()گى دولً أو معاهدة أو نص كمر

وإنهعا ؼٌعر معنٌعة بالمشعاركة  ، أثبتت السٌاسة األمرٌكٌة إنها سٌاسة ال مكان لألخعالق والشعرؾ فعً قاموسعها

الفاعلة والمسؤولٌة اإلنسانٌة فً الحفاظ علعى المركعب العذي نبحعر جمٌععا علعى متنعه، وان اهتمامهعا بالقعانون 

الدولً واالتفاقٌات المنظمة لشؤون الحرب محعض كعذب وافتعراء، فهعً لعم تستحضعر بنعود ذلعك القعانون وتلعك 

حرمهععا القععانون الععدولً الععذي تتععذرع ببنععوده فععً هععذه المشععورة االتفاقععات عنععدما خططععت السععتخدام أسععلحة ٌ

 السخٌفة. 

فقد اضطروا إلى االعتراؾ بجنوحهم مع األمرٌكعان لهعذا االسعتخدام المخطعوء العذي شععروا انعه نگلٍز( أما )اال

)مشكلة كبرى( ممثلة بما سببت مشاركتهم األمرٌكان فً استخدام الٌورانٌوم المنضعب فعً الحعرب. ففعً وقعت 

ٌة قد اعترفت فً تقرٌر سرٌع لها إن ماال ٌقعل ععن نگلٍزسابق لذلك االعتراؾ، كانت )وكالة الطاقة الذرٌة( اال

( معن [247](طنعا)40ملٌون عراقعً فعً منطقة)البصعرة( أصعٌبوا جعراء العدمار البٌئعً العذي سعببه اسعتخدام )

الٌورانٌوم المنضب. اال إن تلك الوكالة لم تجرؤ علعى رفعع مسعتوى تقعدٌراتها لععدد المصعابٌن بععد أن صعححت 

 ( طنا. 300( طنا إلى )40)اإلدارة األمرٌكٌة( الرقم الخاص بكمٌة الٌورانٌوم المنضب المستعمل من )

ي )دٌفٌد سعاتٌل( رسعالة إلعى وزٌعر دفعاع بعالده السعابق )دٌفٌعد وٌفكنعد( مستفسعرا نگلٍزوعندما وجه النائب اال

عععن حقععائق اسععتخدام قواتععه لقععذائؾ الٌورانٌععوم المنضععب ضععد )العععراق(، اعتععرؾ الععوزٌر برسععالته التععً تحمععل 
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رانٌوم المنضب لتحسعٌن قعدراتها فعً بان القوات البرٌطانٌة استخدمت الٌو 1994كانون الثانً /ٌناٌر 6تارٌا 

( وان القععوات األمرٌكٌعععة اسععتخدمت هععذا العتعععاد بكمٌععات تفعععوق كثٌععرا معععا [248]مواجهععة الععدروع العراقٌعععة)

افا صرٌحا بان اصطدام القذائؾ التً من هذا النعوع ٌنعتج استخدمته القوات البرٌطانٌة. وتضمنت الرسالة اعتر

  (. [249]عنه مواد سامة وإشعاعات تشكل خطرا على الصحة العامة)

على رسالة )مؤسسة اإلؼاثة 1998كوك( عامي السابق )روبرت نگلٍزوبالنبرة ذاتها أجاب وزٌر الخارجٌة اال

قذٌفععة ٌورانٌععوم  100ٌععة أطلقععت نگلٍزاإلنسععانٌة( التععً تتخععذ مععن )بععراد فععورد( مقععرا لهععا بقولععه)إن القععوات اال

 (. [250]منضب على العراق، ولكن القوات األمرٌكٌة أطلقت أكثر من ذلك بكثٌر()

وتشاع بٌن اونة واخرى معرفة بعض التفاصعٌل واالعترافعات للجمهعور ععن طرٌعق الصعحافة ووسعائل االععالم 

االخرى القادرة على الوصول إلى المعلومعات )ولعو كانعت مخففعة( ربمعا ألؼعراض قطعع الطرٌعق علعى البعاحثٌن 

ٌطة ومسعٌطر علٌهعا معن المعلومعات، تجعلهعم ٌنشعؽلون بهعا وقعد عن الحقائق عن طرٌق إعطائهم جرععات بسع

تتسبب فً عدم اندفاعهم نحعو معلومعات اعمعق، اذ ٌنقعل )عبعد الكعاظم العبعودي( معلومعات ذات قٌمعة كانعت قعد 

ردٌان( تضمنت اعترافاع حصلت علٌه الجرٌدة من مصادر مطلعة لم تحدد هوٌتها، تفٌعد انعه لگانشرتها جرٌدة )ا

الجة مخلفات الٌورانٌوم المنضب الناتجة عن القذائؾ التً استخدمتها الوالٌعات المتحعدة وبرٌطانٌعا )لم تجر مع

فً حربهما ضد العراق والتً تصل إلى أربعة آالؾ قذٌفة على الرؼم معن المخعاطر الواسععة لعذلك علعى البٌئعة 

 (.[251]والمٌاه والتً تؤدي إلى اإلصابة بأمراض خطٌرة()

س كٌلنر( فً كتابه )الحرب التلفزٌونٌعة( خضعوعه گالوعلى الرؼم من طبٌعة اإلعالم األمرٌكً الذي فضب )دو

نفسعها إلرادة )اإلدارة األمرٌكٌة( ووصفه بكتابه ذاك بأنه إععالم مهعٌمن، فعان تقعارٌر صعحفٌة منصعفة فرضعت 

 21على هذا اإلعالم لتحطم المزاعم واالدعاءات الرسمٌة الظالمة. ففً جرٌدة )نٌوٌورك تعاٌمز( الصعادرة فعً 

نشرت ظنون الكثٌرٌن من خبراء الصحة من إن )تزاٌد حاالت اإلصعابة بالسعرطان وانتفعاخ 1993كانون الثانً

القعذائؾ المشععة، وان معوظفً األمعم المتحعدة البطن الؽامض بٌن األطفال ٌرجع فً احد جوانبه على األقل إلى 

ومنظمات اإلؼاثة شاهدوا أطفاال ٌلهون بقذائؾ فارؼة وأسعلحة مهجعورة فعً العدبابات المعدمرة، وفعً البصعرة 

(. والشعك فعان التقرٌعر [253]( كعدمى ٌدوٌعة()[252]شاهد أجنبً طفال ٌستخدم قعذائؾ الٌورانٌعوم المسعتنفذ)

ٌقصعد بالطبٌعب األجنبعً )العدكتور سعٌنوارث هورسعت ؼعونتر( األلمعانً العذي اشعرنا إلعى نشعاطه اإلنسعانً فعً 

 الفصل االول.

ولٌة إذن جععد خطٌععرة، واالتهععام ٌوجععه إلععى )اإلدارة األمرٌكٌععة( التععً علٌهععا أن تتحمععل إضععافة إلععى ذلععك، المسععؤ

مسععؤولٌة إزالععة التلععوث الععذي تتنصععل منععه وترفضععه مععع وجععود نصععوص فععً تقععارٌر الجععٌ  األمرٌكععً )قبععل 

بععض األشعكال معن  االستخدام الفعلً فً جنوب العراق( تعترؾ صراحة )إن المخاطر الصحٌة والبٌئٌعة تتطلعب

(. ولكن استمرار التنصل معن المسعؤولٌة [254]تنظٌؾ تلوث ساحات المعركة فً الخلٌج بعد حصول النزاع()

علعى دععاوى )الععراق( حعول األضعرار  ن( ٌطلقعونگوضمن محاوالت )اإلدارة األمرٌكٌة( جعل مسعؤولً )البنتعا

(. فهعؤالء المسعؤولون [255]الناجمة عن استخدام القوات األمرٌكٌة للٌورانٌوم المنضب بأنها )دعاٌة كاذبة()

من أكثر الناس دراٌة وخبرة بضرر هذا العتاد على البٌئة والسكان لٌس الن كعوارث حقٌقٌعة حلعت بعالمواطنٌن 

فً المدن األمرٌكٌة ذاتها بسبب انتشار مواقع تصنٌعه واختباره بشكل الاخالقً وؼٌر مسعؤول فحسعب، ولكعن 

لً مع هذا العتاد الخطٌر تجعلهم هكذا. فمثال نستحضعر شعهادة الن خبرتهم الطوٌلة الناجمة عن التعامل التفصٌ

العقٌد )برك داكسعوت( خبٌعر األسعلحة الكٌمٌاوٌعة العذي ٌعتعرؾ فٌهعا )إن أربععٌن سعنة معن البحعث الطبعً علعى 
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الٌورانٌععوم المنضععب أكسععبتنا الخبععرة الالزمععة فععً تععأثٌر الٌورانٌععوم علععى الصععحة(. بٌنمععا ٌقععول المقععدم )بععارت 

)األسلحة المعاملة بالٌورانٌوم المنضب والتً استخدمت للمرة األولى كانت فعالة وممٌتعة جعدا وقعد  هاورد( إن

 (. [256]أعدت لالستخدام ضد الدبابات بشكل صوارٌا وقنابل أو ألؽام()

ق التدمٌر البٌئً الذي مارسته )أمرٌكا( إلى السطب سٌدمػ اإلدارة األمرٌكٌة، لذا فانعه لٌسعت والن صعود حقائ

وإنما كل صوت شرٌؾ ٌلهعج بالحقٌقعة  دعاوى )العراق( دعاٌة كاذبة من وجهة نظر االدارة االمركٌة فحسب، 

)منظمعة الصعحة العالمٌعة(  سٌكون كذلك.الم تبذل تلك اإلدارة جهودا حثٌثة من اجل منع أو عرقلة زٌعارة فرٌعق

إلى )العراق( على الرؼم من إن )فترٌد اٌكهارد( الناطق الرسمً باسم األمم المتحعدة كعان قعد أعلعن إن )منظمعة 

الصحة العالمٌة( سترسل وفدا)لدراسة اَثار الصحٌة للٌورانٌوم المنضب الذي استخدم فعً اعتعدة الحعرب قبعل 

(، وال احد ٌشك فعً إن الهعدؾ معن منعع سعفر الوفعد إلعى )الععراق( ٌتمثعل فعً ععدم السعماح لتلعك [257]عقد()

الحقععائق بالصعععود إلععى السععطب خصوصععا وان عععددا مععن المنظمععات األخععرى أعربععت عععن رؼبتهععا فععً زٌععارة 

تخدام اعتععدة الٌورانٌععوم المنضععب علععى اإلنسععان والبٌئععة، بٌنمععا ظهععرت إلععى )العععراق( بهععدؾ دراسععة تععأثٌر اسعع

الوجود منظمات ؼٌر حكومٌعة أسسعت خصٌصعا للمنافحعة ضعد هعذا النعوع معن االبعادة البشعرٌة، ومنهعا منظمعة 

)كادو( التً اشرنا إلٌها سابقا والتً وضعت فً مقدمة اهتماماتهعا الحصعول علعى معلومعات معن وزارة العدفاع 

ٌطانٌععة حععول اسععتخدام الٌورانٌععوم المنضععب ضععد )العععراق( مععع بععذل الجهععود للحصععول علععى معلومععات عععن البر

األضرار البٌئٌة التً عمت )العراق( إضعافة إلعى الكارثعة التعً حلعت فعً )اسعكتلندا( جعراء اجعراء تجعارب علعى 

 سرطانٌة مختلفة.بعض اعتدة الٌورانٌوم المنضب هناك والمتجسدة بإصابة العدٌد من األطفال بأمراض 

لقد كانت أسباب التدنً األخالقً فً هعذا االسعتخدام المعدمر للبٌئعة ومعا أعقبعه معن تنصعل معن المسعؤولٌة همعا 

 بعض أو كل الدوافع التالٌة:

 النزعة العدوانٌة التً تمٌل إلى التشفً واالنتقام من خالل دٌمومة المعاناة والوضع-1

مع الطبٌعة األمرٌكٌعة والعقعل األمرٌكعً العـذي )توجهعه ثقافعة ٌععد العنعؾ الكارثوي فً المنطقة وهو ما ٌتالءم 

احد أنماطها المهمة( كما بٌنا ذلك فً الفصل األول وما عبر عنه )رٌتشارد أي فالعك( بعان النزاععات العسعكرٌة 

وذلععك بزٌععادة زخععم التععدمٌر الحاصععل مععن اسععتخدام  )تحععاول جعععل ظععرؾ الحععرب عصٌععـب بصععورة اكبععر بكثٌععر، 

لحة وعقائد عسكرٌة من شأنها أن تنهً الجانب المقابل، وهـذا ٌعنً إن حجم التدمٌر سعٌكون كبٌعرا وهعائال أس

المتعاقبة دلٌل علعى ذلعك ، فقعد (. وان سوابق اإلدارة األمرٌكٌة [258]ومتنامٌا خالل فترة قصٌرة من الزمن()

عععد )تععدمٌر السععدود والخزانععات االروائٌععة مععن بععٌن الوسععائل األكثععر نجاحععا فععً العملٌععات الجوٌععة خععالل الحععرب 

التً زادت على هذا األذى بعان سعممت أجزاءهعا بالمركبعات (. وكررت الفعل ذاته فً )فٌتنام( [259]الكورٌة()

 الكٌمٌاوٌة.

 التهرب مما قد ٌترتب على نتائج ذلك الفعل التدمٌري للبٌئة من دفع تعوٌضات مالٌه-2

ضخمة إضافة إلى المبالػ الباهظعة المترتبعة علعى تنفٌعذ عملٌعات تنظٌعؾ المسعرح معن التلعؾ والتلعوث. ان معن 

المترتبة علعى تلعك األفععال، ضعمان امعن وسعالمة خطعط المسعتقبل الخاصعة بالتوسعع فعً شأن إنكار المسؤولٌة 

استخدام هذا العتاد وؼٌره مما تتفتق عنه العقلٌات العلمٌة المسخرة ألؼراض العدوان مع ما ٌترتعب علعى ذلعك 

 مما ٌأتً:

ة فعً الفلعك األمرٌكعً معن رواج تجارة اعتدة الٌورانٌوم المنضب وتصدٌره إلعى ععدد كبٌعر معن العدول العدائر -أ

 دون حصول أٌة إثارة لمخاوفها أو مخاوؾ أعدائها ممن ٌتوقع استخدام ذلك العتاد ضدهم مستقبال.
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ه قوة تدمٌرٌعة أعلعى وابععد معن أسعلحة (، مما ٌكسب[260]مضاعفة قوة وفاعلٌة ومدى السالح األمرٌكً) -ب

الخصم ، وان هذه هً توجٌهات )اإلدارة األمرٌكٌة( التعً اشعرنا إلٌهعا آنفعا، وٌعمعل فعً الوقعت ذاتعه معن خعالل 

استثمار ماٌقدمه االعالم المسخر من خدمات على تروٌج السعالح األمرٌكعً ورفعع نسعبة مبٌعاتعه فعً األسعواق 

 األكثر تفوقا.العالمٌة من خالل إظهاره بأنه 

لقد كانت المخاوؾ التً عششت فً افكار الخٌرٌن من المتبصرٌن فً العالم والتً سببها االفعراط السعادي فعً 

اسععتخدام اعتععدة الٌورانٌععوم المنضععب، والتععزال باقٌععة حتععى بعععد نجععاح االمرٌكععان بععاحتالل )العععراق(، ولمععا كععان 

اإلنسانً ٌحتم التنبٌه تجاه الثقب الذي أحدثته اإلدارة اكثرهم شجاعة ٌجد ان السكوت ؼٌر مقبول وان الواجب 

األمرٌكٌة بالمركب الذي نسافر جمٌعاعلى متنه، فقد وجد هذا الفرٌعق فرصعة مالئمعة فعً ؼعزو )الععراق( لٌنبعه 

ولمعا ٌمعض علعى احعتالل 2003نٌسعان/ابرٌل 24إلى ما تجتاحه من مخاوؾ لم ٌعد السكوت معها ممكنا. ففعً 

بوعٌن، حثت )هٌئة األمم المتحدة( ودعت الى )تدخل عاجل إلنقاذ مستقبل البٌئة فعً الععراق، )العراق( ؼٌر أس

وقالت:هناك حاجة لتعامعل عاجعل معع االزمعة البٌئٌعة فعً الععراق والتعً سعاءت بسعبب اضعرار الحعرب وارتفعاع 

 (.[261]معدالت التلوث()

برئاسعة الخبٌعر )بٌكعا هافسعتو(  UNEPبٌنما قدمت دراسة قعام بهعا فرٌعق معن )برنعامج البٌئعة لالمعم المتحعدة(

مقترحعة  مراجعة عامة للوضع البٌئً فً )العراق( ورأت لزوم استكمال ذلك باجراء استطالع مٌعدانً حعدٌث، 

قٌععام )علمععاء وخبععراء برنععامج البٌئععة بععاجراء تقٌععٌم عاجععل لالخطععار الناجمععة عععن قصععؾ المواقععع العراقٌععة 

للفرٌععق علععى االوضععاع البٌئٌععة الماسععاوٌة فععً )العععراق( فقععد  بععالٌورانٌوم المنضععب(. وبسععبب االطععالع المفصععل

توصععل إلععى ان )المشععاكل البٌئٌععة فععً العععراق مقلقععة إلععى درجععة تحععتم الحاجععة إلععى اجععراء تقٌععٌم فععوري وخطععة 

اضافت إلى المشعاكل البٌئٌعة الحادثعة منعذ  2003ان الحرب التً حصلت فً العام  (. وقد اكد[262]للتنظٌؾ()

مشاكل جدٌدة. وان )الستخدام اعتدة الٌورانٌوم المنضب من العواقب ربما سبب تلوثا 1991حرب الخلٌج عام 

ععرض إلعى بٌئٌا ؼٌر معروؾ العواقب حتى االن، لذا ٌجب تقدٌم النصعٌحة إلعى الععراقٌٌن حعول كٌفٌعة تجنعب الت

( فمن ذا ٌاترى سٌق دم تلك النصٌحة، خصوصا وان االعداء الذٌن اسعتخدموا هعذا [263]الٌورانٌوم المنضب()

           تلحق باالنسان والبٌئة.العتاد ٌنكرون استخدامه، وان اقروا ذلك فهم ٌنكرون شموله على اخطار 
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الوٌااب ا الزاات اساازشذلذ ثياا ل رئيساات ثبعزااذح اليوراًيااوم الوٌضاات هااع ارجبواابد الااري  الساابئذح والعوا اا  

 الرهليخ )الخريطخ هرسوهخ هي عذح هصبدر(

  

 

 

 

 الفصل الخبهس

  

 رغييت القبًوى الذولت

 للؽد ، ٌجب ان ٌحمل بذرة التطور فً ذاته"  "ان القانون كالمسافر، ٌجب ان ٌكون مستعدا 

 ([264]القاضً كردوزو)                                                             

اإلدارة األمرٌكٌععة علععى دعععوى خلععو القععانون الععدولً مععن نععص صععرٌب ٌحععّرم صععناعة واسععتخدام اعتععدة  تتعكععز

الٌورانٌوم المنضب، وسبب ذلك الخلو هو إن المسؤولٌن عن إدامة اللوائب والنصعوص التعً تشعكل مرجعٌعات 

ألول السعتخدامه الفعلعً فعً القانون الدولً لم ٌكونوا ٌعرفون عتادا بالصفة التعً بعدا علٌهعا العتعاد منعذ الٌعوم ا

 حٌث عرؾ بذلك االسم.1991مٌدان المعركة فً السابع عشر من كانون الثانً/ ٌناٌر

ي هععو النقٌععب )برتععً كععالي( لتععدمٌر نگلٍزفعتععاد )دمععدم( علععى سععبٌل المثععال، كععان قععد اختععرع مععن قبععل ضععابط ا

وذلععععك بتفجٌععععره داخععععل أجسععععاد ي لععععبالدهم، نگلٍزمعنوٌععععات المععععواطنٌن الهنععععود الثععععائرٌن ضععععد االحععععتالل اال

(، [266])1899(.ولكن بعد ثبوت مخعاطره عقعب اسعتخدامه المكثعؾ فعً حعرب )البوٌر(ععام [265]الضحاٌا)

، جعل من تحرٌمه أمعرا حتمعا، فهعو ٌعدخل 1905وإفراط)الروس(فً استخدامه فً حربهم مع )الٌابانٌٌن(عام 

، لٌصععار إلععى 1907مععن األذى والعععذاب علععى ضععحاٌاه مععا المبععرر لععه.ونوق  أمععره فععً مععؤتمر )الهععاي( عععام 

 (.[267]إصدار أمر بتحرٌم تصنٌعه واستخدامه)

وتمعزق ( كانت القعوات الصعهٌونٌة تفتعت عظعام الصعبٌة الفلسعطٌنٌٌن [268]وعقب قرن من تحرٌم استخدامه)

أنسجتهم الداخلٌة بطلقاته الفتاكعة فعً محاولتهعا قمعع انتفاضعة األقصعى المباركة..وكعذا كعان الجهعد العدولً معع 

قنابعععل )النابعععالم( التعععً حّرمهعععا المعععؤتمر ذاتعععه، ولععععل آخعععر إضعععافة إلعععى قائمعععة المحرمعععات )القنابعععل العنقودٌعععة 

(، وهً القنابل التً أفرطت القوات األمرٌكٌة من استعمالها ضد التجمعات السعكانٌة فعً [269]واالنشطارٌة()

ومعا زالعت أععداد ضعخمة منهعا مكدسعة فعً جوانعب معن تلعك  2003المدن العراقٌة خعالل ؼزوهعا للععراق ععام 

اماكن تكدٌسها بانتظار معالجتها من قبل سالح الهندسة العسعكرٌة  األحٌاء مؤشرة بعالمات تحذٌرٌة تدلل على

  (. [270]لقوات االحتالل االمرٌكً)

ً مرجعٌعات القعانون حقا ان نصعا صعرٌحا ٌحعّرم تصعنٌع واسعتخدام اعتعدة الٌورانٌعوم المنضعب لعم ٌعدرج بععد فع

العدولً وهععو أمععر ؼٌعر منتظععر حصععوله فععً المسعتقبل القرٌععب بسععبب الهٌمنععة األمرٌكٌعة علععى المحافععل الدولٌععة 

والهٌئععات المسععؤولة عععن تطععوٌر وتحععدٌث مرجعٌععات القععانون الععدولً ، ونععزوع الععدول ذات القععدرات التأثٌرٌععة 
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بنا.ولكن تحرٌمها موجود فً القانون الدولً روحعا األخرى إلى تصنٌع وتطوٌر واستخدام هذه االعتدة كما مر 

ومفهومععا ال نصععا صععرٌحا، إذ إن القععانون الععدولً فععً حقٌقتععه )ٌحمععل بععذرة تطععوٌره فععً داخلععه( كمععا تمنععى 

 )كردوزو( وكما سنفصل ذلك الحقا.

َسعَنة الحعرب(  بععد أن وبهدؾ إعطاء صورة واضحة للقار  الكرٌم عن الجهود الحثٌثة التً بعذلت معن اجعل )أنت

تبٌن إن أعراؾ القتال ومفاهٌم الشرؾ العسكري لم تعد تشكل وسائل ضبط لنوازع الشر عنعد بععض المقعاتلٌن 

فان استعراضا ألهم تلك الجهود منعذ بواكٌرهعا أمعر ضعروري إذ ٌقودنعا ذلعك  وقادتهم العسكرٌٌن والسٌاسٌٌن، 

م المنضععب مععن المحرمععات كونهععا تتعععارض مععع إلععى اسععتنتاج ٌسععلّم مععن ٌبلؽععه إلععى التأكععد بععان اعتععدة الٌورانٌععو

األسس التً اعتمدت من أجل تحقٌق االنسنة المنشودة.فبعد أن أحس العالم باألهوال الحقٌقٌة للحرب وخاصعة 

منذ أن مارست الصحافة مهمة إطالع العرأي الععام علعى معا ٌعدور فعً  تلك التً ٌشكل األوربٌون احد أطرافها، 

(، بما تضمنت من أهوال ومصائب معألت البٌعوت [271]ٌها معارك حرب )القرم()ساحات القتال التً دارت عل

األوروبٌة بالخوؾ على أبنائها المشاركٌن فً تلك المععارك. لعذا صعار االتجعاه نحعو تخفٌعؾ ظعروؾ القتعال معن 

ستحداث قواعد ملزمة ٌتبعها افراد القوات المتحاربة، ماأسعس لفكعرة عقعد اتفاقٌعة )جنٌعؾ( االولعى ععام خالل ا

التععً تهععدؾ إلععى اشععاعة روح التعامععل االنسععانً مععع الجرحععى والمرضععى مععن الجنععود المحععاربٌن الععذٌن 1894

 ٌقعون اسرى بٌد حنود الخصم.

( إلتععأم شععمل ممثلععً عععدد مععن الععدول االوروبٌععة [272]واسععتجابة لععدعوة القٌصععر الروسععً )نقععوال الثععانً()

، 1899تموز/ٌولٌعو 27و)الوالٌات المتحدة( فً قص ر)هوٌس تن بوشً( فً مدٌنة )الهعاي( الهولندٌعة ٌعوم 

القوات المسلحة وعدد انواع االسلحة( وسمً فٌما بعد )مؤتمر الهاي  وكان هدؾ المؤتمر ذاك )اقرار تخفٌض

 االول(.

لقععد تمخععض المععؤتمر عععن عععدد مععن االتفاقٌععات اهمهععا االتفاقٌععة الخاصععة بتسععوٌة النزاعععات الدولٌععة بععالطرق 

ععد   لت السععلمٌة، وقععد وضعععت تلععك االتفاقٌععة قواعععد للتحكععٌم الععدولً تقععوم بععه )محكمععة التحكععٌم الععدولً( التععً عل

تسعمٌتها ومهامهعا الحقعا إلعى )محكمعة الععدل الدولٌعة(، وتقعرر االبقعاء علٌهعا ضعمن التولٌفعة الجدٌعدة للمنظمععة 

ضعت خاللهعا )عصعبة االمعم( واسعتحدثت )االمعم المتحعدة(. وكعذلك  الدولٌة عقب الحرب العالمٌة الثانٌعة التعً قو 

لعة الجرحعى والمرضعى فعً الحعرب( اضعافة إلعى اقرت خالل ذلك المعؤتمر اتفاقٌعة )قواععد الحعرب البرٌعة ومعام

 اتفاقٌة )تنظٌم شؤون الحرب البحرٌة(.

ا( التععً كانععت تخطععط سععرا إلشعععال فتٌععل الحععرب التععً عرفععت الحقععا باسععم)الحرب نگلتروبععدعوة مععن حكومععة )ا

عبعأ .لعم 1907ٌتشعرٌن األول /اوكتعوبر18-15العالمٌة األولى(عقد مؤتمر )الهاي الثانً( وذلك فعً الفتعرة معن

المؤتمرون بالمقترحات التً تقدمت بها تلك الحكومة، وعلى العكس من تمنٌاتها، فقعد حعّرم تصعنٌع واسعتخدام 

عتاد )دمدم( الذي كانت قواتها فً )الهند( قد اخترعته وأسرفت فً استخدامه لتنافٌه مع الروح اإلنسعانٌة كمعا 

 مر بنا انفا.

هعا تلعك التععً تعنظم عالقعات الععدول المتحاربعة بالعدول المحاٌععدة، لقعد صعاغ المعؤتمر عععددا معن االتفاقٌعات مععن بٌن

، 1864وأجرى مراجعة لبنود اتفاقٌة )جنٌؾ( للععام واالتفاقٌة الخاصة بالسفن التجارٌة للخصم أثناء الحرب، 

 فقرر إدخال بعض التعدٌالت علٌها.

رسعال منعدوبٌن عنهعا لعقعد معؤتمر ا( الدعوات لعدد من الدول البحرٌةالنگلتروفً العام التالً وجهت حكومة )ا

جدٌد ٌخص اسس وقواعد وشروط الحصارات البحرٌعة ومعا ٌتعلعق بهعا معن شعؤون، فعاجتمع فعً )لنعدن( لهعذه 
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( دولععة لمناقشععة صععٌاؼة وإقععرار أسععس للحععرب البرٌععة ومععا تتضععمن مععن حصععار بحععري 37الؽاٌععة منععدوبو )

,فاصعدر فعً ختعام 1909نعقاد المعؤتمر حتعى الععامومصادرة للسفن المتجهة إلى موانئ الدولة الخصم. وامتد ا

 ( مادة لم تحض باحترام الدول التً وقعت علٌه.71اعماله ما عرؾ باسم )تصرٌب لندن( المؤلؾ من )

مععت علعى  لقد صدرت فٌما بعد الئحة مهمة اسمها )الئحة الهاي( تضمنت جملة معن االسعس المعتمعدة دولٌعا جل

التعً تهعتم بعالحروب البرٌعة معع  1907-1899هعاي( المعقعودة بعٌن ععامً شكل بروتوكول أللح عق باتفاقٌعة )ال

تحععرٌم صععرٌب لالعتععدة التععً تزٌععد مععن آالم الضععحاٌا كرصععاص )دمععدم( وقنابععل )النابععالم( واالسععلحة الكٌمٌاوٌععة 

 واالحٌائٌة، وامور اخرى اكثر انسانٌة من شأنها زٌادة انسنة الحرب مثل تحرٌم قصؾ المدن.

لتشمل تعرٌفا للتجسعس والجاسوسعٌة وكٌفٌعة التعامعل معع الجواسعٌس، والتصعرؾ معع أبنعاء  وتوسعت الالئحة

الشعععوب المقاومععة لالحععتالل األجنبععً وتفاصععٌل تخععص أسععرى الحععرب واحتععرام حقععوق أبنععاء المنععاطق المحتلععة 

لعوز( العذي وكٌفٌة تنظٌم الهدنة خالل القتال ألسباب إنسانٌة مع تضمٌنها نصا علرؾ فٌمعا بععد بعنص )معارتن ك

هو )فً حالة عدم وجود نص خاص باإلجراءات التً تعم تبنٌهعا معن قبعل السعكان والمتحعاربٌن، فانهمعا ٌبقٌعان 

تحت الحماٌة وٌخضعون لمباد  القانون الذي سعنته األمعم باعتبارهعا نتٌجعة للععرؾ بعٌن النعاس المتحضعرٌن ، 

(. سععنعود إلععى هععذا الععنص الحقععا عنععدما ننععاق  [273]ومععن القععوانٌن اإلنسععانٌة ومععا ٌملٌععه الضععمٌر العععام()

. فعالبروتوكوالت كانعت وسععٌلة 1977والصعادر ععام 1949البروتوكعول األول الملحعق بمعاهعدة )جنٌعؾ( لسععنة

قد صار إلى توقٌع عدد منها وإلحاقها باالتفاقٌعات ذات العالقعة، ف إلكمال ما ٌظهر انه نقص اعتور أٌة اتفاقٌة، 

الذي منع منعا باتا استخدام األسعلحة الكٌمٌاوٌعة والبٌولوجٌعة التعً 1925ولعل أهمها بروتوكول )جنٌؾ( لعام 

 من شأنها تولٌد إصابات قاسٌة.

تمر عقععد فععً )جنٌععؾ(من ( دولععة فععً مععؤ59وتلبٌععة لععدعوة )مجلععس االتحععاد السوٌسععري( فقععد انععتظم ممثلععو )

بقصد إعادة النظر فعً اتفاقٌعات )جنٌعؾ(و )الهعاي(، ولوضعع  1949آب/ اؼسطس12نٌسان/ ابرٌل وحتى 21

ومصعائب الحعرب العالمٌعة الثانٌعة (، خصوصعا وان محعن [274]اتفاقٌة خاصة بحماٌة المعدنٌٌن وقعت الحعرب)

 ماتزال ماثلة امام االنظار.

فلقد اضافت وقائع الحرب العالمٌة الثانٌة وما تمخضت عنه من تجاوزات متبادلة على االسعس والقواععد التعً 

تنظم الحروب وتعمل على انسنتها، والن دول المحور)المانٌعا واٌطالٌعا والٌابعان( دول مقهعورة خسعرت الحعرب 

كعانون  18رز خصومها تجاوزاتها بشكل مثٌر. وقد خطط هؤالء الخصوم )الحلفاء( لهذا األمر بتعأن  منعذ فقد أب

حٌث اتفقت تسع من الدول الحلٌفة على تشكٌل لجنة من القانونٌٌن لدراسة ماسمً وقتذاك 1942الثانً/ ٌناٌر

تصعرٌحا مشعتركا تضعمن برنامجعا  )األعمال المشٌنة التً ارتكبهعا األلمعان ضعد أععدائهم( وأصعدرت لهعذا األمعر

 محددا لمحاكمة أولئك االشخاص.

وفً ذلك المؤتمر وضعت أسس قابلة للتنفٌذ بشأن اإلدانة والتجرٌم وإٌجاد تصور عن محاكمات ممكنعة للقعادة 

األلمان عندما ٌسل مون بخسارتهم النهائٌعة فعً الحعرب وٌقععون فعً قبضعة الحلفعاء، وبععد ان أفعل نجعم كعل معن 

ق العععالم بععوهج وعصععؾ وحععرارة قنبلتععٌن نععووٌتٌن قادتععا )الٌابععان( إلععى سععطب )ألمان ععع  ٌععا( و)اٌطالٌععا(، فقععد صل

 المدمرة األمرٌكٌة )مٌزوري( لتوقٌع صك االستسالم.

ونوقشععت فععً  1943لقععد عععادت إلععى الواجهععة قضععٌة تجععرٌم قععادة دول المحععور التععً بلورتهععا لجنععة عمععل منععذ 

بصعععفتها )دول 1945آب/ اؼسعععطس8حالفعععة المنعقعععد فعععً )موسعععكو( فعععً معععؤتمر وزراء خارجٌعععة العععدول المت

منتصرة( ولما لم ٌقرر شئ بخصوص القضٌة فً ذلعك المعؤتمر العذي كعان أمامعه معاهو أهعم ، فقعد اقعر تشعكٌل 
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لجنعة لبلعورة وصعٌاؼة نظعام للمحكمعة التعً سععتتولى محاكمعة هعؤالء األشعخاص، واجتمععت اللجنعة فعً )لنععدن( 

عض ععن ذلعك كلعه تأسعٌس محكمعة علٌعا -انگلترا-والٌات المتحدةممثلً )ال مؤلفة من  االتحاد السوفٌتً(، وتمخ 

لمحاكمة من أطلق علٌهم )مجرمو حرب( معن قعادة العدول المقهعورة معن سٌاسعٌٌن وعسعكرٌٌن علعى ان ٌصعار 

)روبرت  إلى انشاء محاكم اخرى فً الدول التً شهدت مثل تلك الجرائم.وكان العقل المخطط لتلك المحكمة هو

( وتقرر ان تكعون مدٌنعة )نعورمبرغ( االلمانٌعة، [275]جاكسون( عضو المحكمة العلٌا فً )الوالٌات المتحدة()

التً شهدت زهو القوة العسكرٌة الكبرى  مقرا لتلك المحكمة، ولم ٌكن اختٌار تلك المدٌنة اعتباطا فهً المدٌنة

اللمانٌا واالحتفاالت الباذخة باالنتصارات التً كانت الجٌو  االلمانٌة تسجلها فً عموم )اوروبا( بٌنما عقعدت 

 فً )اٌطالٌا( محكمة اخرى وثالثة فً )الٌابان( لمحاكمة قادة تلك البالد فً عاصمتهم.

، كانعت تسعمٌات جدٌعدة قعد اعتمعدت بنطعاق واسعع منهعا)مجرم حعرب، االن وقد شرعت تلك المحاكم باجراءاتها

    0جرٌمة حرب( فكٌؾ استثمرت تلك االفكار المستحدثة وكٌؾ نفذت 

 ان االسس التً اعتمدت فً تصنٌؾ تلك الجرائم وادانة مرتكبٌها هً اتفاقٌات )جنٌؾ( و)الهاي( وكما ٌأتً:

 م.التخطٌط لشن الحروب العدوانٌة وتهدٌد السال-1

اساءة معاملة االسرى والرهائن وسوء استخدامهم وتعرٌضهم للخطر او قتلهم واإلساءة إلى قتلعى المععارك -2

)ومن بٌن ذلك إخضاعهم إلى تجارب تفحص خاللها أدوٌة وعوامل كٌمٌاوٌة واحٌائٌة وهو ما مارسعته اإلدارة 

 األمرٌكٌة مع األسرى العراقٌٌن(

المختلفععٌن عرقٌععا ودٌنٌععا )اسععتثمرت هععذه التهمععة الثععارة ماٌععدّعً الٌهععود اضععطهاد المعارضععٌن سٌاسععٌا او -3

 ارتكابه بحق بنً طائفتهم من قبل األلمان وتنظٌم ماٌزعم انه محارق او هولوكوست(.

 تدمٌر الرموز الثقافٌة والدٌنٌة والمستشفٌات.-4

 (.[276]تعرٌض السكان المدنٌٌن وممتلكاتهم للمخاطر )-5

( بٌنما صدر 11( من قادة )المانٌا( والحزب النازي، علق منهم على اعواد المشانق )31لقد طالت المحاكمة )

 ( آخرٌن.5حكم باالعدام ؼٌابٌا بحق )

ا( سععباقة فععً هععذا المجععال كالوالٌععات نگلترت )القععد فععتب ذلععك شععهٌة بلععدان أخععرى إلنشععاء محععاكم مماثلععة، وكانعع

سلوفاكٌا والنروٌج( وانتهت تلك المحاكم معن مهامهعا فعً چٍکوالمتحدة، ثم تبعتهما )فرنسا والٌونان وبولندا و

( متهمعععععا لعععععؾ حبعععععل اإلععععععدام حعععععول 24365بععععععد ان مثعععععل فعععععً أقفاصعععععها)1946كعععععانون األول/دٌسعععععمبر

ون.امععا المحكمععة التععً أنشععأت فععً )الٌابععان( فقععد عععرض (آخر16413(مععنهم وزج فععً السععجون)1432رقععاب)

 ( ؼٌرهم.735( منهم وسجنت )457( متهما، أعدمت )1408علٌها )

إن هذا االهتمام بمحاكمة مجرمً الحرب أمر جٌد ومفرح لو كان خلوا من أي حقعد شخصعً او هعدؾ سٌاسعً 

اقعرب إلععى العدالعة لعو ان القععادة أو دععائً، وهعو معا سنناقشععه فعً موضععه المقععرر معن هعذا الكتععاب، وسعٌكون 

السٌاسٌٌن والعسكرٌٌن الذٌن ٌساقون إلى المحاكم من كال الطعرفٌن )الؽالعب والمؽلعوب( وحٌثمعا وجعد مرتكبعوا 

جرائم حرب بؽض النظر عن هٌمنة دولة معٌنة او اندحارها ، اذ لٌس المنهزمعون فقعط هعم مجرمعو حعرب كمعا 

ل األبرٌعاء بالقنابعل النووٌعة وسعمم البٌئعة ومحعى مدٌنعة )درسععدن( حصعل بالنسعبة لعدول المحعور، وإنمعا معن قتع

الا من دول الحلفاء المنتصرة ٌجب ان ٌحاكم وٌنال جعزاءه، وهعو معالم ٌحصعل، وربمعا لعن … وقصؾ السدود

 ٌحصل، ولٌس ماتم فً )العراق( على اٌدي القوات الؽازٌة منكم ببعٌد.
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ٌة فظعائع مدانعة، فالنابعالم العذي حرمتعه اتفاقٌعات )الهعاي( ونعص وفً الحرب الفٌتنامٌة ارتكبت القوات األمرٌك

على تحرٌمه تصرٌب )الهاي(، استخدم بكثافة فعً تلعك الحعرب الظالمعة معن قبعل دولعة تعزعم إنهعا تملعك موقععا 

(. وحولت تلك الدولة المتحضرة البٌئة فً )فٌتنام( إلى عدو ٌطارده جنودهعا لٌعدمروه. [277]حضارٌا متقدما)

اال ان احععدا لععم ٌجععد مععن الجععرأة والشععجاعة فععً ان ٌوجععه تهمععة إلععى االدارة االمرٌكٌععة وقادتهععا السٌاسععٌٌن 

اختصاصٌة تنظعر فعً والعسكرٌٌن الذٌن ارتكبوا او امروا بارتكاب تلك الجرائم البشعة، ثم انه لٌس هناك جهة 

 هذه القضاٌا ، اضافة إلى ان جهة تختص باحالة تلك القضاٌا ماتزال ؼائبة، وان وجدت فلمن تحٌلها !. 

تلععك كانععت تلععك تسععاؤالت أقلقععت المفكععرٌن ذوي االسععتقاللٌة الفكرٌععة فسععارعوا إلععى انشععاء محكمععة دولٌععة فععً 

ترانععد راسععل( كمععا مععر بنععا فععً الفصععل الثالععث، )سععتوكهولم( عاصععمة )السععوٌد( وكععان فععً مقدمععة منشععئٌها )برا

ار( وؼٌعرهم، ولكنهععا محكمعة ؼٌعر مدعومعة معن قبععل ڤوشعاركه فعً ذلعك )جعان بععول سعارتر( و)سعٌمون دي بعو

اقوٌاء ٌقدرون على مالحقة واحضار المتهمعٌن المتمتععٌن بحصعانات وحماٌعة دول ربمعا )عظمعى(، إلعى قفعص 

 المحكمة.

حكمعة، عتعاد حرمتعه االتفاقٌعات الدولٌعة منعذ القعرن التاسعع عشعر، ولكعن االدارة والنابالم الذي اقلق منشعئً الم

االمرٌكٌة امعنت فً احراق ابدان االطفال والنساء الفٌتنامٌٌن بنٌرانه، وكذلك فععل الصعهاٌنة العذٌن اسعتخدموه 

القٌمعون .ولم ٌحصل ان قوضً المجرمعون، بعالعكس فقعد وجعد 1967بكثافة وافراط فً معارك حزٌران/ ٌونٌو

على القانون الدولً ماٌستوجب اعادة دراسة واضرار ومخاطر وفظاعة النابالم، وشكلت لجنة معن قبعل )االمعم 

م معن ٌصعنعه وٌسعتخدمه ؼٌعر  مه وٌجر  المتحدة( لهذا الؽرض وكأن وجود نص صرٌب فً القانون الدولً ٌحر 

 كاؾ لالمتناع عن تروٌع البشرٌة بمنسٌه.

رهععا إلععى )كععورت فالععدهاٌم( االمععٌن العععام االسععبق لالمععم المتحععدة فععً تشععرٌن االول/ لقععد قععدمت اللجنععة تقرٌ

، والتقرٌر ٌصؾ النابالم فً خالصته على انه االداة االشد تدمٌرا بٌن ادوات التدمٌر الجمعاعً  1972اوكتوبر

النععاس عععن التععً جععرى اسععتخدامها فععً الحععروب حتععى االن. فمععاذا أضععاؾ التقرٌععر العتٌععد ذاك إلععى مععا ٌعرفععه 

)النابالم( المحرم ؼٌر انه خفؾ من اثعر ووقعع جرٌمعة الهجعوم بالقنابعل النووٌعة معن قبعل )أمرٌكعا( علعى المعدن 

 الٌابانٌة باعتدادها دون النابالم تدمٌرا بشهادة تقرٌر لجنة )األمم المتحدة( !.

قٌقٌة علعى البٌئعة خصوصعا لقد كانت فظاعات العدوان األمرٌكً على )فٌتنام( مبررا مشروعا لبروز مخاوؾ ح

بعد أن لمس الناس فً عمعوم العدول خطعورة اإلجهعاز األمرٌكعً اَثعم علعى البٌئعة فعً ذلعك البلعد، فتحقعق عقعد 

، أعقبه تصرٌب خعاص بالبٌئعة بٌنمعا اسعتمرت 1972مؤتمر لألمم المتحدة فً )ستوكهولم( فً حزٌران/ ٌونٌو

ٌع فً سبٌل الحفاظ علعى البٌئة.وهعذا االمعر هعو العذي دععا الجهود تتظافر من اجل خلق نص أكثر إلزامٌة للجم

مععن اجععل وضععع )مٌثععاق وسععائل التؽٌٌععر 1977( دولععة إلععى االجتمععاع فععً )جنٌععؾ( فععً أٌععار/ مععاٌو 20ممثلععً )

البٌئً( العذي سعلم نصعه إلعى األمعٌن الععام لألمعم المتحعدة وععد نافعذا منعذ الخعامس معن تشعرٌن األول/ اوكتعوبر 

1978. 

وبهدؾ الربط الوثٌق بٌن الرؼبعات اإلنسعانٌة المحدثعة والمواثٌعق الدولٌعة المعتعرؾ بهعا، فقعد تعم التوقٌعع علعى 

، وهعذا البروتوكعول هعو العذي ٌععول علٌعه 1977كانون األول/ دٌسمبر 12فً 1977بروتوكول )جنٌؾ( لسنة

القعوات األمرٌكٌعة علعى مهاجمعة  رجال القانون فً إدانة وتجرٌم أٌة جهة أو شخص ٌسئ إلى البٌئة وان إقدام

المنشنت النووٌة وأماكن تصنٌع وتخزٌن المواد الكٌمٌاوٌعة فعً )الععراق( التعً اعتعرؾ بهعا العرئٌس األمرٌكعً 
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( معن هعذا البروتوكعول 56األسبق )جورج بو ( وطاقم قٌادته تتفاخر كما مر بنا تعد مخالفة صرٌحة للمعادة )

 لمرفقة فً نهاٌة الكتاب(. )انظر نص البروتوكول ضمن المالحقة ا

وإذا ما رجعنا إلعى جرٌمعة اإلدارة األمرٌكٌعة فعً تعدمٌر البٌئعة الفٌتنامٌعة عمعدا معع سعبق اإلصعرار، فعان ؼٌعاب 

الجهة الرادعة كعان هاجسعا للمفكعرٌن ممعا دععا إلعى تأسعٌس محكمعة )سعتوكهولم( كمعا راٌنعا خعالل استعراضعنا 

إفتقارهعا إلعى قعوة االلعزام والعردع، فعان الكثٌعر معن رجعال القعانون لمراحل انشاء هذه المحكمة على الرؼم معن 

عندما العؾ اللعورد )دٌنعٌس  1964الدولً ناقشوا هذا االمر دونما بلوغ حل ٌفٌد المجتمع البشري، فمنذ العام 

ماٌعة لوٌد( كتابه )فكرة القانون( طرح الحاجة إلى انشاء جهاز قانونً ٌسعتطٌع االفعراد ان ٌلجعؤا الٌعه طلبعا للح

(، وٌسعتدرك )ومعع ذلعك هنعاك [278]من المظالم التً توقعها بهعم دول اجنبٌعة او دولعتهم التعً ٌنتمعون الٌهعا)

بل تلك التعً تصعٌب االنسعانٌة ععدا مظهرا آخر لحقوق االنسان الٌتعلق باالعتراؾ بالجرائم التً تصٌب االفراد 

عن اجعراءات ابعادة الجعنس البشعري(، وٌسعتدل معن محاكمعات )نعورمبرغ( علعى )الحاجعة إلعى نعوع معن انعواع 

قانون العقوبات الدولً والى جهاز قضائً مالئم وطرٌقعة للعقعاب وتنفٌعذ الحكعم ٌحعول دون ان ٌهعرب مرتكبعوا 

 (.[279]هذه الجرائم الجماعٌة من عقاب القانونً()

عؾ القضعاء  ٌّ لقد كان ثمة بارقة امل فً ان ٌستجٌب الدستور البلجٌكً إلى هذا المطلعب االنسعانً الملعب حٌعث كل

)بلجٌكعا( لمجعرد ان ٌتقعدم معن ٌقعع علٌعه البلجٌكً للنظر فً دعاوى الظلم الواقعع علعى االنسعانٌة خعارج حعدود 

 الظلم بطلب إلى القضاء البلجٌكً النصافه.

وتقدم الفلسطٌنٌون الذي رّوعتهم مجازر )صبرا( و)شاتٌال( فعً )لبنعان( خعالل االجتٌعاح الصعهٌونً لهعذا البلعد 

لقضعاء البلجٌكعً ، وكانوا شهودا على مقتل مئعات االبرٌعاء معن االطفعال والنسعاء بعدم بعارد. وقبعل ا1982عام 

لالدالء بشهادته   النظر فً القضٌة ولكن ماذا كانت النتٌجة .. قتل الشاهد الرئٌس )اٌلً حبٌقة( فً لٌلة سفره

امام القضاء البلجٌكً وسجل الحادث ضعد مجهعول معع ان العدالئل والقعرائن تشعٌر إلعى جهعة مسعتفٌدة معن هعذا 

بلجٌكا(، ثم ادعى الكٌان الصهٌونً ان المحعاكم البلجٌكٌعة ؼٌعر القتل االرهابً ٌهمها ان الٌسافر )حبٌقة( إلى )

 مختصة بالنظر فً هذه القضٌة حٌث سبق وان قامت السلطات الصهٌونٌة بالتحقٌق فٌها وانتهى الموضوع!!. 

ولكً ٌقوم المجتمع الدولً بدوره فعً هعذا المجعال الحٌعوي وإنعزال القصعاص الععادل بمعن ٌرتكعب جعرائم بحعق 

وٌزٌد من عذاباتها فقد عقدت )األمم المتحدة( معؤتمرا عامعا لدراسعة تأسعٌس محكمعة جنائٌعة دولٌعة، اإلنسانٌة 

(. 1998تمعوز/ ٌولٌعو 27حزٌعران/ ٌونٌعو ولؽاٌعة  15وقد كان مؤتمرا عسٌرا امتد اثنٌن وثالثعٌن ٌومعا )معن 

( 162ثلعون )وقد حظٌت )رومعا( بشعرؾ احتضعانه وكعان ععدد المشعاركٌن فعً أعمالعه خمسعة آالؾ شعخص ٌم

دولة. ولكن الموافقة على قرارات المؤتمر القاضٌة بتشكٌل المحكمة وإعداد مسودة النظام األساسعً اقتصعرت 

( دول فعً مقعدمتها 7( دولعة بٌنمعا رفعض ذلعك االتجعاه )35( دولة فقعط، وامتنععت ععن التصعوٌت )120على )

ٌقبلهععا أي عقععل متحضععر وال تبععرر الخععروج )الوالٌععات المتحععدة األمرٌكٌععة( و)إسععرائٌل( محتجتععٌن بععذرائع ال 

علىاالرادة الدولٌة فً تحقٌق هدؾ إنسانً نبٌل كهذا، فلقد كانت حججهم سخٌفة ومتهافتة تتمثعل فعً )مصعادر 

تموٌل المحكمة( و)طبٌعة الجرائم( و)سلطات االدععاء الععام فعً تحرٌعك العدعاوى( و)عالقعة المحكمعة بمجلعس 

 (. [280]األمن الدولً()

لكن كانت الؽالبٌة المطلقعة إلعى جانعب تأسعٌس المحكمعة، فقعد نفعذ المطلعب االنسعانً واقعٌم احتفعال مناسعب فعً 

لالمعععم القصعععر الجمهعععوري فعععً )رومعععا( حضعععره العععرئٌس االٌطعععالً )كعععارلو أزٌلعععو شعععامبً( واالمعععٌن الععععام 

المتحدة)كوفً عنعان( وتقعرر ان تشعرع المحكمعة بعالنظر فعً جعرائم االبعادة الجماعٌعة والجعرائم ضعد االنسعانٌة 
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موععدا لالعمعال التمهٌدٌعة 2002وجرائم الحرب وجرائم العدوان. وقد حدد الٌوم االول معن شعهر تموز/ٌولٌعو 

ا فعً ؼضعون ععام معن ذلعك التعارٌا، وقعد )التنظٌمٌة(على ان تباشر المحكمة النظر فً اول قضٌة تطرح علٌهع

( قاضٌا تنتخعبهم )االمعم المتحعدة( 19اختٌرت )الهاي( مقرا دائما للمحكمة التً سٌشؽل مقاعد العضوٌة فٌها )

من بٌن مواطنً الدول المصادقة على النظام االساسً وحعددت معدة العضعوٌة فعً هعذا المنصعب بتسععة اععوام 

   هامهم فرٌق من الخبراء ومكتب لالدعاء العام.على ان ٌشارك هؤالء االعضاء فً م

لقعد عبععر االمعٌن العععام ععن وجهععة نظعر االنسععانٌة عنععدما وصعؾ تأسععٌس المحكمعة بانععه )تحقٌعق للحلععم بظهععور 

المحكمة الجنائٌة الدولٌة التً تعتبر الحلقة الؽائبة فً النظام القضائً العالمً اذ تعد لطمة كبٌرة للهعروب معن 

 ٌشٌر إلى )محكمة العدل الدولٌة( الخاصة بالفصل بٌن الدول. العقاب( وهو هنا

حربععا وصععداما  250وكععان رئععٌس لجنععة صععٌاؼة النظععام االساسععً )شععرٌؾ بسععٌونً( قععد أوضععب ان )اكثععر مععن 

ملٌعون قتٌعل( فعً عمعوم انحعاء الععالم، وال شعك فعان  170مسلحا خالل القرن الماضً راح ضعحٌتها اكثعر معن 

ر سععٌتم عنععدما ٌعلععم مثٌععرو الحععروب وتجارهععا ان ثمععة مععن سععٌطالبهم للمثععول امععام وقععؾ هععذا النزٌععؾ المسععتم

 المحكمة الجراء محاكمتهم.

فالمؤمل من هذه المحكمة النظر فً القضاٌا التً التوجد محاكم وطنٌة تنظر فٌها السباب ما. وقد خولت النظر 

عععت علععى اراضععً دول صععادقت فععً قضععاٌا ضععد افععراد لععم تصععادق دولهععم علععى المعاهععدة ولكععن جععرائمهم وق

   (. [281]علٌها)

وما تهرب االدارة االمرٌكٌة من مشاركة الجهد االنسانً فً اخراج هذه المحكمة واطالقها لمالحقة المجعرمٌن 

فً معارضة أي جهد ٌراد منه التخفٌؾ عن آالم البشعرٌة وانسعنة الحعروب، بحق االنسانٌة اال بعض من دأبها 

فعنععدما جلععس ممثلععو دول العععالم وقععد امسععكوا بععاقالمهم لٌوقعععوا علععى اتفاقٌععة )جنٌععؾ( لحماٌععة المععدنٌٌن وقععت 

وقؾ )فنسنت( ممثل تلك االدارة لٌتحفظ، لٌس بهدؾ زٌادة تخفٌؾ المعاناة االنسعانٌة 1949آب12الحرب ٌوم 

ال تخفٌفا لضؽوط الحرب المختلفة على البشرٌة، ولكن للتشبث بفرض عقوبات االعدام بحعق معواطنً الدولعة و

: 68المحتلة اراضٌها حٌث قال )لدي تعلٌمات من حكومتً بعالتوقٌع معع ابعداء العتحفظ التعالً الخعاص بالمعادة 

بؽعض النظعر عمعا  68لثانٌة من المادة تحتفظ الوالٌات المتحدة بحق فرض عقوبة االعدام طبقا الحكام الفقرة ا

اذا كانعععت العععذنوب العععواردة فٌهعععا تسعععتوجب الحكعععم باالععععدام بمقتضعععى قعععانون االراضعععً المحتلعععة وقعععت ابتعععداء 

( معن بروتوكعول )جنٌعؾ( االول لسعنة 55واضحة( المادة )(. وانها وقفت )معارضة بصورة [282]االحتالل()

على الرؼم من عدم توقٌعها على البروتوكول، وهً المادة التً تحمل عنوان )حماٌة البٌئعة الطبٌعٌعة(. 1977

ومازالت تلك الدولة من الد اعداء البٌئة ومعا رفضعها اتفاقٌعة )كٌوتعو( ؼٌعر دلٌعل بسعٌط ال ٌشعكل عالمعة كبٌعرة 

 ا المتعمد للبٌئة فً )فٌتنام( و)العراق( وؼٌرهما.ازاء تدمٌره

وما تشبث )الوالٌات المتحدة( بدعاوى عدم تحرٌم استخدام اعتدة الٌورانٌوم المنضب من قبعل مراجعع القعانون 

الدولً اال التفاؾ وتحاٌل على تلك المراجع.فالتحرٌم ٌأتً ضمنا كونه )معاناة المبرر لهعا( وانعه )ضعرر خطٌعر 

 1980ٌن وانه تدمٌر مستهدؾ للبٌئة( كما وصعفته مرجعٌعات القعانون العدولً ، ثعم ان مٌثعاق ععام على المدنٌ

  (. [283]حظر استخدامه)

ٌورانٌعوم المنضعب هعً االكثعر بعروزا ضعمن واذا كانت الجرٌمة المتمثلة باالستخدام الواسعع والتعسعفً لعتعاد ال

جرائم الحرب ضد )العراق( وان االدارة االمرٌكٌة تحاول لفلفتها بحجة ععدم وجعود نعص قعانونً صعرٌب ٌحعرم 
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هذا االستخدام، فان ثمة حلقات ألَخر تشكل جرائم حعرب اضعافٌة لهعذه الجرٌمعة االصعلٌة ممعا ٌجععل العمعل علعى 

 فورا امرا حتما ، هذه الحلقات )الجرائم( تتمثل بما ٌأتً:تقدٌم الجناة إلى محكمة مختصة 

 قتل الجرحى من االسرى العراقٌٌن ودفنهم فً قبور جماعٌة مجهولة المعالم.-1

 اخضاع االسرى العراقٌٌن لتجارب محظورة وتعمد اطعامهم اؼذٌة ملوثة.-2

خطورتعه معع التسعلٌم ان قصعؾ قصؾ مناطق مدنٌة خارج ساحات القتال بعتاد ؼٌعر اعتٌعادي ثبعت ضعرره و-3

 مثل هذه االماكن بحد ذاته ٌعد جرٌمة حرب.

ان المحرمات كافة التعً صعرحت بتحرٌمهعا االتفاقٌعات والمعاهعدات الدولٌعة، مورسعت بشعكل فظٌعع معن قبعل -4

    القوات االمرٌكٌة فً حربها مع )العراق(، وهً خارج اختصاص هذا البحث.

 القصخ ثإيجبز

عملٌات تخصٌب الٌورانٌوم فً المفاعالت النووٌة األمرٌكٌة، تكدست فً مطامٌر معٌنعة عقب نصؾ قرن من  

كمٌات هائلة من تلك النفاٌات التً تنتج عرضٌا جراء عملٌة التخصٌب حتى بلؽت نصؾ ملٌعون طعن. وبععد أن 

تحوٌلهعا إلعى وجدت الجهات ذات الخبرة فعً )أمرٌكعا( إن تلعك النفاٌعات ٌمكعن العتخلص منهعا بطرٌقعة )مفٌعدة( ب

اعتدة خارقة للدرع ، فقد سارعت لتحقٌق ذلك ونجحت فً مسعاها الشرٌر دونما اعتبار لما سٌترتب علٌه من 

 أضرار ومخاطر.

وبصععرؾ النظععر عععن مخاطرهععا علععى البٌئععة واإلنسععان ممععا ٌجعلهععا فععً عععداد المحرمععات التععً عععدت مرجعٌععات 

رسانة السالح األمرٌكً بشتى األنواع والعٌارات من تلعك القانون الدولً استخدامها جرٌمة حرب فقد أترعت ت

االعتدة التً دخل الٌورانٌوم المنضب فً صناعتها.وعلى الرؼم من أن حوادث عرضٌة لسقوط طائرات تحمعل 

هذه االعتدة وإطالق نار ؼٌر مقصود انطوت على مخاطر شدٌدة بسبب من كون تلك االعتعدة معن هعذا الصعنؾ 

 ه إلى تلك المخاطر وقت وقوعها.إال أن أحدا لم ٌنتب

وعندما حان موعد استخدامها األول فً الحرب التً شنت على )الععراق( فقعد كانعت )اإلدارة األمرٌكٌعة( تنعوي 

تحقٌق مباؼتة، إال إن تلك الرؼبة تسببت فً هالك اَالؾ معن جنودهعا وجنعود حلفائهعا وأصعابت مئعات اَالؾ 

الفتاكة )أكثر التقدٌرات تواضعا مما اطلعنا علٌه ٌقدر عدد المرضعى معن  من الذٌن ظلوا أحٌاء منهم باألمراض

 12الفععا خععالل 26بثمععانٌن ألععؾ مصععاب، هلععك مععنهم  1991الجنععود األمرٌكععان المشععاركٌن بحععرب الخلععٌج عععام

ا عن تلوٌث خطٌر للبٌئة بكل عناصرها ومع كل هذا الخطر الذي حصل فقعد حاولعت )اإلدارة ( عد[284]سنة()

 األمرٌكٌة( التنصل من هذه المسؤولٌة وإنكار ما ٌترتب علٌها.

لقد حظً الخطر الداهم على عموم بنً البشر الذي ٌنطوي علٌه استخدام هذا النوع من االعتدة باهتمام الكثٌر 

نٌٌن وذوي االهتمامات اإلنسانٌة وتعدى ذلك إلى قطاعات جماهٌرٌة ضخمة فً شتى العدول من العلماء والقانو

بعد انكشاؾ تلوٌث اراضً نلك الدول خالل التجارب واالختبعارات والحعوادث العرضعٌة التعً نفعذتها او حصعلت 

 للقوات األمرٌكٌة هناك.

م( التعً أفضعت إلعى اإللمعام بمخعاطر ذلعك علعى لكن تجارب وخبرات )اإلدارة األمرٌكٌة( منذ العدوان على )فٌتنا

كل الجهات ومعن بٌنهعا جنودهعا جعلهعا تعراوغ وتكعذب وتتحاٌعل وتضعؽط وتضعلل وتبتعز معا اسعتطاعت إلعى ذلعك 

سبٌال، خصوصا وانها تعلم حق العلعم ماٌترتعب علعى اعترافهعا بالحقٌقعة معن مسعؤولٌة قانونٌعة وأدبٌعة ومادٌعة 

ٌر مسرح الحرب من التلوث الهائل الذي اصابه ومعا ٌسعتحقه الضعحاٌا وخصوصا تكالٌؾ وجهود تنظٌؾ وتطه

 من تعوٌضات طائلة التساوي شٌئا من المعاناة والضرر الخطٌر الذي تعرضوا له وعانوا هم واسرهم منه.
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وبٌن هذا التضلٌل والكذب وتلعك الوسعائل الهمجٌعة االخعرى، ٌتزاٌعد ععدد ضعحاٌا هعذه الجرٌمعة، خصوصعا وان 

ض لها جٌل كامعل معن القعادرٌن علعى االنجعاب أخعذت تفععل فعلهعا اضعافة إلعى ان الجزٌئعات تأثٌرات و راثٌة تعر 

التً تتسرب إلى الجسم البشري قعد تمكعث فعً حالعة كمعون طٌلعة عقعدٌن او اكثعر معن عمعر الزمعان ممعا ٌجععل 

 الحجم اَنً للكارثة اقل من حقٌقته وماسٌبرز الحقا بكثٌر.

فً كل هذه الكارثة، ماسببه االفراط فً استخدام هذه الملوثات من تعدمٌر للبٌئعة وهعً  والمأساة االكثر خطورة

التً حاولت مرجعٌات القانون الدولً الحفاظ علٌها وعلعى سعالمتها ولكعن العروح العدوانٌعة والنعوازع السعادٌة 

 للقادة االمرٌكان جعلت من البٌئة هدفا لهم فً كل ممارساتهم العدوانٌة.

ق( هعععو االول فعععً مسلسعععل اهعععداؾ )االدارة االمرٌكٌعععة( المعععؤذي، خصوصعععا فعععً مجعععال اسعععتخدام والن )الععععرا

الٌورانٌوم المنضب والنه تعرض إلى الثقل االكبر من هذا العتاد، وانه اصٌب بمخعاطر واضعرار بشعرٌة وبٌئٌعة 

بحاثنعا فعً هعذا اكثر من ؼٌره، فانه لٌس من المقبول وال الباعث على ؼض الطرؾ عنه ان تكعون دراسعاتنا وا

المجال قلٌلة النكاد نحس بها، لعذا فقعد تعقبنعا ماتٌسعر معن معلومعات علعى شعكل نتعؾ او مجعامٌع وطلبناهعا فعً 

مضانها، فكانت النتٌجة هذا الكتعاب المتواضعع العذي نأمعل ان ٌكعون خطعوة اولعى علعى الطرٌعق الصعحٌب، فهعو 

ا كعل فعً مجعال اختصاصعه فعً بحعث هعذا االمعرمن قاعدة معلومات ومشروع افكار لباحثٌنا المقتدرٌن لٌساهمو

 كافة وجوهه.

املنا فً ان ٌخصص مركز لالبحاث والدراسات ٌضع الٌورانٌوم المنضب ؼاٌة له فً شتى جوانبعه )العسعكرٌة 

والعلمٌة البحتة والتطبٌقٌة والصحٌة والقانونٌة والبٌئٌة وؼٌرها( وٌكون هدفه المنشعود دراسعة وبحعث عمعوم 

فان )االدارة األمرٌكٌة( سادرة فً ؼٌها متنامٌة فً إجرامها خصوصا فعً محٌطنعا العربعً ممعا  جرائم الحرب،

    ٌستوجب التصدي لها ولجرائمها ، بحثا ودراسة وكشفا للحقائق على االقل.وهللا تعالى من وراء القصد.

        وعلى اله وصحبه.وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا ونبٌنا محمد 

 الوالحا

 .1977* مقتطفات من بروتوكول جنٌؾ لسنة 

 * مذكرة البعثة العراقٌة الدائمة فً نٌوٌورك إلى لجنة حقوق االنسان.

 .16/96*نص قرار اللجنة الفرعٌة لحقوق اإلنسان 

 حول التعرض للٌورانٌوم المنضب.WHO* مقتبسات من تقرٌر منظمة الصحة العالمٌة 

 1977مقتطفات من بروتوكول جنٌؾ لسنة 

 ديجبجخ:

، والتً تتعلق بحماٌة الضعحاٌا الناجمعة ععن 1949ٌعتبر هذا البروتوكول ملحق إضافً لمعاهدة )جنٌؾ( لسنة

فعً مدٌنعة )بعرن(  1977كانون الثانً/ ٌنعاٌر سعنة 12الصراعات الدولٌة، تم التوقٌع على هذا البروتوكول فً

 .1978كانون األول/ دٌسمبر  7ووضع موضع التنفٌذ منذ 

تعلن األطراؾ السامٌة الموقعة على هذا البروتوكول ععن أمنٌاتهعا ورؼباتهعا الخالصعة لكعً ٌسعود السعالم بعٌن 

البشر وان واجب كل من األطراؾ المعنٌة بموجب مٌثاق األمم المتحعدة االمتنعاع ععن اسعتخدام وسعائل التهدٌعد 

ة وسعالمة ووحعدة أراضعً واسعتقالل أي طعرؾ معن األطعراؾ األخعرى أو أو القوة فً عالقته الدولٌة ضد سٌاد

أٌة وسٌلة أخرى تتعارض مع أهداؾ األمم المتحدة.كما إن هذه األطراؾ تؤمن بضرورة التأكٌعد علعى الفقعرات 

التععً مععن شععأنها تقوٌععة التطبٌععق العملععً، معبععرة عععن إٌمانهععا الراسععا بععان ال ٌكععون أي مععن مضععامٌن هععذا 



ٌفسر بصورة قانونٌعة أو ٌخعول أي طعرؾ 1949آب/ اؼسطس12معاهدة )جنٌؾ( الموقعة فً  البروتوكول أو

بالقٌام بعمل عدوانً او أي استخدام آخر للقوة ٌتعارض مع )مٌثاق األمم المتحدة(، مؤكدا بعان فقعرات معاهعدة 

الظعروؾ  ، وفقرات هذا البروتوكول تطبق بصورة دقٌقة فً كافة1949آب/ اؼسطس12)جنٌؾ( الموقعة فً 

وعلى جمٌع األشخاص واألطراؾ بدون أي تمٌٌز مناو  مبنً على طبٌععة أو منشعأ الصعراع المسعلب أو علعى 

 أمور تناصر قضٌة منسوبة إلى األطراؾ المتنازعة:

 والقٌب على هبيلت:

 35المادة 

 قواعد أساسٌة )باإلشارة إلى طرق ووسائل الصراع(:

 اؾ المتنازعة الختٌار طرق ووسائل النزاع محدودة.فً أي نزاع مسلب تكون حقوق األطر   -1

ٌحععرم اسععتخدام األسععلحة، القععذائؾ، المععواد، وأسععالٌب الصععراع ذي الطبٌعععة المسععببة للضععرر والمعانععاة ؼٌععر -2

 الضرورٌة.

ٌحرم استخدام طرق ووسائل الصراع المتوقعة والتً لها تأثٌر واسع النطاق ولفترة طوٌلة، أو لها تعأثٌرات -3

 أوال(. – 55وعنٌفة والتً تسبب الدمار للطبٌعة والبٌئة )راجع أٌضا المادة  خطٌرة

عند دراسة تطوٌر اكتساب اوتبنً سالح حدٌث، أو وسائل أو أسالٌب للصراع، ٌكون الطرؾ األعلعى ملزمعا -4

حكعام بتقرٌر مثل هذا االستخدام فً بعض أو فً جمٌع الظروؾ ٌكون محرما بموجب هذا البروتوكعول أو أٌعة أ

             أخرى للقانون الدولً المطبقة لدى الطرؾ األعلى المتعاقدة.

 48المادة

 قواعد وأحكام أساسٌة )باإلشارة إلى السكان المدنٌٌن(:

ل واألهعداؾ المدنٌعة، فعان أطعراؾ النعزاع ملزمعون فعً كعل  لكً نؤكد احترامنا وحماٌتنعا للسعكان المعدنٌٌن الععز 

كان المدنٌٌن الععزل وبعٌن المقعاتلٌن وكعذلك بعٌن األهعداؾ المدنٌعة واألهعداؾ العسعكرٌة األوقات التمٌٌز بٌن الس

 وطبقا لذلك توجه كافة العملٌات ضد األهداؾ العسكرٌة فقط.

  54المادة 

 ٌحرم استخدام طرق تجوٌع المدنٌٌن كوسٌلة من وسائل النزاع.-1

اسعٌة التعً تضعمن البقعاء للسعكان المعدنٌٌن مثعل ٌحرم مهاجمة أو تدمٌر أو إزالة األهعداؾ الضعرورٌة واألس-2

المععواد الؽذائٌععة والحٌوٌععة، المحاصععٌل الزراعٌععة، مرافععق تجهٌععز مٌععاه الشععرب وأعمععال الععري، وذلععك ألؼععراض 

 إنسانٌة دقٌقة لقٌمتها الضرورٌة للسكان المدنٌٌن أو إلزامهم لترك أماكنهم أو ألي دافع آخر.

 :55المادة 

 حوبح الجيئخ الطجيعيخ: 

ٌجب حماٌة البٌئة من أي ضرر قد ٌلحق بها على نطاق واسع.. ولفترة طوٌلة وتأثٌرات عنٌفة تلحق دمعارا -1

شععدٌدا .تتضععمن هععذه الحماٌععة منععع اسععتخدام طععرق ووسععائل النععزاع التععً تسععبب دمععارا للبٌئععة الطبٌعٌععة وتلحععق 

 الضرر واألذى بصحة االنسان.

 ضد البٌئة الطبٌعٌة.تحرم كافة الهجمات االنتقامٌة الموجهة -2

 :56المادة 

 حماٌة األعمال والمرافق التً تحوي على القوة الخطرة:



األعمال والمرافق التً تحتوي على مصادر القوى الخطرة مثل السدود والخزانات ومحطات القوى النووٌعة -1

والكهربائٌععة، بحٌععث التكععون مثععل هععذه األهععداؾ عسععكرٌة والتععً تسععبب إطالق)تحرٌر(القععوى الخطٌععرة مسععببة 

ورة لألعمععال والمرافععق عواقععب وخسععائر بععٌن صععفوؾ المععدنٌٌن.اما األهععداؾ األخععرى الواقعععة فععً منععاطق مجععا

 الحٌوٌة ، ٌجب أن ال ٌجعل منها هدفا للهجمات إذا كانت مثل هذه الهجمات تتسبب فً تحرٌر القوى الخطرة. 

اٌار/معاٌو 21مذكر البعثة العراقٌة الدائمة فً نٌوٌورك إلى مقر لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان فعً جنٌعؾ 

هجععومهم علععى )العععراق( قععد اسععتخدموا أسععلحة الععدمار الشععامل  أصععبب معروفععا اَن إن الحلفععاء فععً  1996

المحظورة.والنرٌد فً هعذه المعذكرة تععداد انتهاكعات القعوات الحلٌفعة للقعوانٌن اإلنسعانٌة العالمٌعة وخاصعة حعق 

الحٌاة، وهعو الحعق العذي انتهكتعه قعوات التحعالؾ بشعكل واضعب وفاضعب، وال نرٌعد أٌضعا التحعدث ععن القصعؾ 

سوغ للمناطق العراقٌة كافة، بما فً ذلك المدن والقرى البعٌعدة جعدا ععن ارض المعركعة والتعً الكثٌؾ ؼٌر الم

كانععت تهععدؾ إلععى تععدمٌر اقتصععاد ثععروات الشعععب العراقععً وثقافتععه ونسععٌجه االجتمععاعً، فلقععد سععبق وان قععدمنا 

  تفاصٌل هذه االنتهاكات فً الجلسات السابقة للجنة حقوق االنسان. 

 ي اليوراًيوم الوٌضت:األخطبر الٌبشئخ ع

بعد زهاء خمس سنوات من العدوان الذي تعرض له )العراق(، بدأت فً الظهور حقعائق مذهلعة ععن خطعورة   

آثار استخدام األسلحة المشعة على البٌئة والسكان، وٌنطبق هذا بشكل خاص على ذخٌرة الٌورانٌوم المنضب، 

 .1980مٌثاق والمعروؾ إن مثل هذاه الذخٌرة محظورة دولٌا بموجب

الواقععع إن هععذه األسععلحة والععذخٌرة تسععبب آالمععا ومكابععدات ؼٌععر مسععوؼة للمععدنٌٌن، وتعكععس كراهٌععة الحلفععاء 

ورؼبتهم فً القتل والتدمٌر حتى االبادة، ودونما تمٌٌز، وهو عمل محظور فً القوانٌن الدولٌة وٌنبؽً معاقبة 

 انتهاكا صارخا لحقوق االنسان.من ٌقترفه، كما إن استخدام هذه األسلحة والذخائر ٌعد 

كعععان وزٌعععر العععدفاع البرٌطعععانً )معععالكولم رٌفكنعععد( قعععد اعتعععرؾ باسعععتخدام القعععوات البرٌطانٌعععة لسعععالح وذخٌعععرة 

الٌورانٌوم المنضب لتحسٌن القدرات البرٌطانٌة على مجابهعة العدبابات والعربعات العراقٌعة، وقعال وزٌعر العدفاع 

ان القوات األمرٌكٌعة اسعتخدمت كمٌعات  1994ن كانون األول/ دٌسمبر البرٌطانً أمام البرلمان فً السادس م

 كبٌرة من الٌورانٌوم المنضب.

واعتععرؾ وزٌععر الععدفاع فععً رده علععى البرلمععان فععً الجلسععة المععذكورة إن قععذائؾ الٌورانٌععوم المنضععب تصععدر 

علعى الصعحة فعً إشعاعات سامة إذا أصدمت بسطب صلب وان جزٌئات الٌورانٌوم المنضب تشكل خطرا كبٌرا 

حالة استنشعاقها وابتالعهعا، وزععم وزٌعر العدفاع البرٌطعانً إن ذخٌعرة الٌورانٌعوم المنضعب لعم تسعتخدم إال فعً 

مناطق صحراوٌة ؼٌر مأهولة وسرعان ما تختفً جزٌئات الٌورانٌعوم المنضعب وؼبعاره، ؼٌعر إن االحتكعاك أو 

ٌظعل خطعرا سعواء فعً )الععراق( أو )الكوٌعت( ولكنعه  مالمسة اَلٌات والدبابات العراقٌعة النعً دمرتهعا القعذائؾ

 خطر محدود.

إن السٌد )ولٌام اركن( رئعٌس معهعد العلعوم واألمعن  1995ذكرت صحٌفة لوموند دبلوماتٌك فً نٌسان/ ابرٌل 

( ملم التعً تحتعوي علعى ثالثمائعة ؼعرام معن 30قد أكد إن عدد الطلقات من عٌار ) -ومقره فً واشنطن-الدولً

المنضب والتً أطلقتهعا الطعائرات األمرٌكٌعة بلؽعت زهعاء ملٌعون طلقعة، أمعا ععدد الطلقعات معن عٌعار  الٌورانٌوم

( ملععم التععً تحععوي الواحععدة منهععا علععى كٌلععو ؼععرام مععن الٌورانٌععوم المنضععب والتععً أطلقتهععا الععدبابات 120)

لععى )العععراق( األمرٌكٌععة قععد بلؽععت زهععاء خمسععة آالؾ طلقععة، وبععذلك تكععون كمٌععة الٌورانٌععوم التععً أسععقطت ع

 و)الكوٌت( زهاء ثالثمائة طن.



كما نشعرت صعحٌفة )لومونعد دبلوماتٌعك( التقرٌعر العذي قدمتعه سعلطة الطاقعة النووٌعة البرٌطانٌعة إلعى الحكومعة 

وجاء فٌه إن بعض المناطق التً تعرضت لنٌعران كثٌفعة معن قعوات 1991البرٌطانٌة فً تشرٌن الثانً/ نوفمبر

      ٌت(ستظل ملوثة وخطرة على السكان لفترة طوٌلة.التحالؾ فً )العراق( و)الكو

 16/1996نص قرار اللجنة الفرعٌة المرقم 

 العالمٌان شرط جوهري للتمتع بحقوق اإلنسانوعلى رأسها حق الحٌاة" "األمن والسالم 

ق الدولٌعة إن اللجنة الفرعٌة مهتدٌة بمباد  مٌثاق األمعم المتحعدة واإلععالن الععالمً لحقعوق اإلنسعان والمواثٌع

ومالحقعه، مسعتذكرة قعراري الجمعٌعة العامعة لألمعم المتحعدة  23/8/1949لحقوق اإلنسان ومٌثعاق جنٌعؾ فعً 

تؤكعد  1988فً الثامن من كانون أول/ دٌسعمبر 43/11و1987فً السابع من كانون األول/ دٌسمبر 24/99

لدمار الشامل ؼٌر المقٌد ضد كعل معن إن لجمٌع البشر حقا متأصال فً الحٌاة، تبدي قلقها من استخدام أسلحة ا

أفععراد القععوات المسععلحة والسععكان المععدنٌٌن الععذي ٌتسععبب بععالموت والتعاسععة والعععوق وقلقععة اٌضععا مععن التقععارٌر 

المتكررة للنتائج بعٌدة االثر الستخدام تلك االسلحة على حٌاة االنسان وصحته وبٌئته، وقلقة اكثر من ان تأثٌر 

دام تلك االسلحة سواء كان لوحدها او مجتمعة وابقاء المععدات الملوثعة كلهعا تشعكل االنقاض التً ٌخلفها استخ

بمجموعها خطرا جدٌا على الحٌاة.مقتنععة ان انتعاج وبٌعع واسعتخدام مثعل تلعك االسعلحة ٌتععارض معع نصعوص 

.مؤمنعة ومضامٌن المٌثاق المضاد للتععذٌب والمعاملعة الوحشعٌة وؼٌعر االنسعانٌة والمهٌنعة االخعرى، او العقاب

بوجوب تبنً الجهود المستمرة لتحسٌس الرأي العام باالثار ؼٌر المحدودة على االنسانٌة لمثل هذاه االسعلحة، 

   والحاجة إلى التخلص منها كلٌا لذلك فهً:

كعبب انتعاج وانتشعار اسعلحة العدمار الشعامل  تناشد جمٌع الدول ان تهتدي فً سٌاساتها الدولٌة بالحاجة الى -1

ٌر المحدودة خاصة االسلحة النووٌة والكٌمٌاوٌةوقنابل الوقود والنابالم والقنابل العنقودٌة واالسلحة وآثارها ؼ

 (. [285]وتلك الحاوٌة على الٌورانٌوم المنضب) الباٌولوجٌة 

 العام لالمم المتحدة:تطلب من االمٌن -2

جمع المعلومات من الحكومات ووكاالت االمم المتحدة االخرى والمنظمـات ؼٌر الحكومٌة عن اسعتخدام تلعك -أ 

وعععن  االسععلحة المبععٌن عنهععا اعععاله واالثععار الناجمععـة عنهععا والمتراكمععة منهععا والمترابطععة مععع اسععتخدامها ، 

 وحقوق االنسان االخرى.  يالمخاطر التً تمثلها على الحٌاة واالمن الجسد

ان ٌقععدم تقرٌععره عععن المعلومععات التععً جمعهععا إلععى اللجنععة الفرعٌععة عنععد تحقععـق انعقععاد اجتماعهععا التاسععع -ب

 واالربعٌن مع اٌة توصٌات او اراء قد تسلمها عن الوسائل والطرق الفاعلة للتخلص من مثل تلك االسلحة.

ً االجتماع التاسع واالربعٌن فً ضـوء اٌة معلومعات اضعافٌة قعد تقرر اٌالء اهتمام اكبر لهذه القضٌة ف -3    

ٌتضمنها تقرٌر االمٌن العام إلى اللجنة الفرعٌة او تقدم من قبل منظمات حكومٌعة او ؼٌعر حكومٌعة إلعى اللجنعة 

 الفرعٌة. 

عضععوا ورفععض عضععو واحععد هععو  15بموافقععة  29/8/1996وتععم تبنٌععه فععً  19/8/1996"قععدم القععرار فععً 

 اعضاء عن التصوٌت". 8ت المتحدة وامتناع الوالٌا

 والخاصبنثار التعرض للٌورانٌوم المنضبWHOمقتبسات من تقرٌر منظمة الصحة العالمٌة 

 الؽرض والهدؾ

 ان الؽرض الرئٌس لهذه الدراسة هو فحص المخاطر الصحٌة التً تتزاٌد نتٌجة العرض للٌورانٌوم المنضب.

 استخدامات الٌورانٌوم المنضب:
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 ل الٌورانٌوم المنضب فً عدد من التطبٌقات العملٌة:ٌدخ

 معادالت وزنٌة او تفاعالت وزنٌة فً المناطٌد.-1

 دروع ضد االشعاع فً المعدات الطبٌة المستخدمة فً الطب االشعاعً وحاوٌات لنقل المواد المشعة.-2

ان الٌورانٌععوم المنضععب بسععبب كثافتععه العالٌععة )ضعععؾ كثافععة الرصععاص(، ولخواصععه الفٌزٌاوٌععة االخععرى، فعع-3

اسعتخدم فعً الععذخائر )االعتعدة( المصععممة لخعرق المدرعات.وٌسععتخدم اٌضعا فععً تقوٌعة الععدروع العسعكرٌة مثععل 

 الدبابات.

 التعرض وطرق التعرض

ٌععتم التعععرض للٌورانٌععوم المنضععب مععن قبععل االفععراد بواسععطة االستنشععاق وتنععاول الطعععام، والَتمععاس مععع الجلععد 

ٌلعد من اكثر الطرق المحتملعة للتسعرب إلعى )متضمنا الجروح التً  تحدثها الشظاٌا(. وان التعرض باالستنشاق 

داخععل الجسععم خععالل او بعععد اسععتخدام اعتععدة الٌورانٌععوم المنضععب فععً البٌئععة مععن الجععو بفعععل الععرٌب او االشععكال 

ى الٌورانٌعوم االخرى من التبعثر.وان االستنشاق العرضً ممكن حدوثه كناتج الحتعراق المخعازن المحتوٌعة علع

 المنضب ، او تحطم المناطٌد او اخالء العربات من او قرب مناطق النزاع.

وٌكون التعرض عن طرٌق تناول الطعام، اذ قد ٌحدث هذا لقطاعات واسعة من السكان اذا تلوثعت مٌعاه الشعرب 

 طرق الكامنة المهمة.والطعام بالٌورانٌوم المنضب. اضافة إلى تناول التراب من قبل االطفال والذي ٌعد من ال

وتتحدد اهمٌة التعرض عن طرٌق الجلد بالكمٌة خصوصا اذا نفذت الكمٌة المخترقة للجلد إلعى العدورة الدموٌعة 

عموما فان التلعوث االخطعر للعدورة الدموٌعة ٌعتم ععن طرٌعق الجعروح المفتوحعة او شعظاٌا الٌورانٌعوم المنضعب 

 النافذة.

  نسبة احتفاظ الجسم 

من الٌورانٌوم المنضب الذي ٌدخل الجسم الٌتم امتصاصه. ولكن ٌطرح عن طرٌق البراز ، % 95ان اكثر من 

سعاعة، وععادة بعٌن  24% ٌصّفى فً الكلٌة وٌطرح مع البول خالل 67ومن الٌورانٌوم الممتص فً الدم، فان

وان % مععن الٌورانٌععوم الموجععود فععً الطعععام ومٌععاه الشععرب ٌععتم امتصاصععه فععً المعععدة واالمعععاء. 2-2،0%

 مركبات الٌورانٌوم الذائبة تكون اكثر قابلٌة لالمتصاص من تلك المركبات ؼٌر الذائبة.

    التاثٌرات الصحٌة

 ان الٌورانٌوم المنضب الكامن فً الجسم ٌستهدؾ عضوٌن مهمٌن من اجهزة الجسم هما الكلٌتٌن والرئتٌن.  

ععة الكٌمٌاوٌعة والفٌزٌاوٌعة للٌورانٌعوم المنضعب وان التبعات الصحٌة ٌتم تحدٌدها بواسطة التععرؾ علعى الطبٌ 

 التً تعرض لها الفرد ومستوى االشعاع وفترة التعرض.

وقد تم تسجٌل تلؾ فً وظائؾ الكلٌة بموجب الدراسعات طوٌلعة االمعد علعى الععاملٌن العذٌن تعرضعوا لمسعتوى  

      معٌن من الٌورانٌوم.

( ماٌكرون تترسب فً الرئتٌن مؤدٌة إلى فشل الرئعة 10-1جم )ان االجزاء ؼٌر الذائبة التً ٌتم استنشاقها بح

 باالشعاع حتى االصابة بالسرطان )وحسب نسبة الجرعة وطول فترة التعرض(.

ان من ؼٌعر المرؼعوب فٌعه تععرض السعكان الععادٌٌن الٌعة نسعبة معن الٌورانٌعوم المنضعب.وعندما ٌحصعل هعذا  

ؾ ععن كمٌعة التععرض بواسعطة فحعص االدرار ومراقبعة التعرض او ٌكعون متوقععا، فعان افضعل عمعل هعو الكشع

 البراز الذي ٌمكن ان ٌعطً معلومات مفٌدة عن الجرعات وخصوصا اذا تم اخذ العٌنات بعد التعرض مباشرة.



لععٌس هنععاك وسععٌلة لمعالجععة األشععخاص المعرضععٌن بمسععتوٌات عالٌععة بهععدؾ تقلٌععل المحتععوى المقععرر مععن  

قت بٌن التعرض والمعالجعة قعد تجعاوز بضعع سعاعات، المصعابون فعً هعذه الٌورانٌوم المنضب عندما ٌكون الو

  (. [286]الحالة ٌجب عالجهم وفق قاعدة المراقبة المنتظمة)

 االستنتاجات:

 .حول البٌئة:1

ان االسععتخدامات العسععكرٌة للٌورانٌععوم المنضععب تبععٌن التععأثٌر الصععدمً علععى مععن المرؼععوب فٌععه التأكٌععد علععى 

مسععتوٌات الحٌععاة البٌئٌععة.وان قٌععاس الٌورانٌععوم المنضععب فععً المواقععع التععً اسععتخدمت فٌهععا ذخععائر الٌورانٌععوم 

المنضب والذي ٌؤشر تراكٌز )ضمن مساحات التزٌد عن عشرات االمتار من المواقعع المضعروبة( معن التلعوث 

ى سطب االرض.وعلى اٌة حال، فان هناك تصورات حعول ان نسعبة التلعوث فعً االطعمعة والمٌعاه، قعد ترتفعع عل

بعد بضع سنوات حٌث ٌنبؽً مراقبة وتسجٌل القٌاسات المناسبة حٌثما وجدت امكانٌة معن اصعؽر الكمٌعات معن 

 التلوث المعتبرة، قد دخلت سلسلة الطعام.

( مععاٌكرون كحععد اعلععى مععن الٌورانٌععوم المنضععب فععً مٌععاه الشععرب 2)ان منظمععة الصععحة العالمٌععة تضععع نسععبة 

وٌتطلب اجراء التطهٌر من التلوث فً المناطق التً شعهدت نزاععات عنعد تسعجٌل ارقعام االجعزاء معن االشععاع 

المتبقً واٌة مستوٌات من التلوث بالٌورانٌوم المنضب والتً ٌعدها الخبعراء المتخصصعون ؼٌعر مقبولعة، وان 

لتععً تعرضععت إلععى تراكٌععز عالٌععة مععن الٌورانٌععوم المنضععب ٌجععب ان ٌحظععر الععدخول الٌهععا حتععى ٌععتم المسععاحات ا

 تنظٌفها تماما.

وعند التخلص من التلوث بسبب الٌورانٌوم المنضب، فانه ٌنبؽً معرفعة التحدٌعدات المطلوبعة، وتوجعد امكانٌعة 

 تجات مصنعة.لخلط شظاٌا الٌورانٌوم المنضب بشظاٌا معادن اخرى الستخدامها فً من

    .حول تعرض السكان2

( كؽعم معن 1( ماٌكروؼرام لكعل )0، 5تحدد الجرعة البشرٌة للمركبات الذائبة من الٌورانٌوم المنضب بكمٌة ) 

وزن الجسم للٌوم الواحد.وحدود الجرعة للمركبات ؼٌر الذائبة تكعون حسعب التعأثٌرات الكٌمٌاوٌعة واالشععاعٌة 

مواصععفات االمععان االساسععٌة للحماٌععة مععن االشعععاع، وان التعععرض إلععى مركبععات  BSSالموصععوفة مععن قبععل

الٌورانٌععوم المنضععب ٌنبؽععً السععٌطرة علٌععه فععً مسععتوٌات مقبولععة مععن االشعععاع والتسععمم الكٌمٌععاوي والتععً 

 استعرضتها الدراسة.

    .حول البحث:3

سعٌن النسععب الخاصععة بالمخععاطر توجعد فجععوات معرفٌععة ٌتطلعب إجععراء بحععوث إضععافٌة فعً المنععاطق المعنٌععة لتح

الصحٌة التً ٌستوجب اجراؤها.وٌتطلب إجراء دراسات تصحب حدود تفهمنا حعول الخطعر العذي ٌتهعدد الجهعاز 

الكلوي للناس المعرضٌن للٌورانٌوم المنضب. وان المعلومات المهمة ٌتم الحصول علٌهعا معن الدراسعات حعول 

 رانٌوم المنضب فً مٌاه الشرب.السكان الذٌن تعرضوا إلى نسب متزاٌدة من الٌو

 تعلٌق على االقتباس آنفا:

الحعرب الخفٌعة( الفصعل الموسعوم  -نجد هنا ضرورة استحضار ما أنهى به محررو كتاب )الٌورانٌوم المنضعب 

)ماذا تفعل منظمة الصحة العالمٌة ( واالستشهاد به الننا نععده تعلٌقعا مناسعبا علعى معا اوردنعا معن إقتبعاس معن 

 ظمة الصحة العالمٌة( حٌث توصلوا الى انه:تقرٌر )من
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)فعً جمٌععع االحععوال، النسعتطٌع ان نقععول ان منظمععة الصععحة العالمٌعة جعلععت مععن هعذا الملععؾ موضععع اهتمامهععا 

االول.وذهععب بعععض المنتخبععٌن االمرٌكععان الععى ابعععد مععن ذلععك. فقععد مععارس اعضععاء عععدة فععً ؼرفععة الممثلععٌن 

ٌ  انععداروود، اولٌفععر، ابٌركرومبععً ورٌععس( ضععؽوطا مباشععرة علععى )البرلمانٌون:هععال، اٌفععانس، فععار، كوتشععٌن

المنظمة لكً التمنب الكثر من اهتمامها الى مصٌر المدنٌٌن العراقٌٌن. معن بعٌن هعؤالء ، شخصعٌات مهمعة فعً 

طعالبٌن 2000حزٌعران/ ٌونٌعو 18االمرٌكً ارسلوا رسالة الى الرئٌس )بٌعل كلنتعون( مؤرخعة فعً نگرس الكو

 ل )منظمة الصحة العالمٌة( على تخفٌؾ نشاطها فً العراق(.منه التدخل لحم

نرى ان النص لٌس بحاجة إلى اضافة فهو تعلٌق بحد ذاته ٌكشؾ عن الثقافة التً ٌعتمدها المجتمعع االمرٌكعً 

 الذي ٌنزع نحو التسٌد العالمً المطلق، فهذا هو الفكر الذي تحمله النخبة القائدة لذلك المجتمع.

 
  الوراجع

( زاظغ تؽصٜا أُٞظّٞ )ٗٞع ظد٣د ٖٓ اُؽسب ا٣ُٝٞ٘ةح( كة٢ ًرةاب )ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة ٓؼةدٕ اُؼاز(اـةداز: 1) 

 1998تـةدا   -)ٓسًةص اتؽةاز  ّ أُؼةازى أُ٘ؽةَ(  اُد٢ُٝ، ذسظٔح ظاظْ شتٕٞ ٝزؼة٤د اتةٞ ؿ٤ةدا،   ٓسًص اُؼَٔ

 31ؾ

ُةةسًٖ ؼةةازز ُالةة٢ اُةةٞك٢، ٓد٣س٣ةةح اُراةة٣ٞس ( ٓعٔٞػةةح ٓةةٖ  ػةةاج اُعةة٬ّ، اُؽةةسب اُث٤ة٤ةةح ، ذسظٔةةح اُِةةٞا  ا1) 

 146ؾ1986    ،1تـدا  ن-اُورا٢ُ)أُِـاج(

ت٤ةةد   اُؽةةسب اُيل٤ةةح( ذسظٔةةح  زًةةإ ٣ٞظةةق ت٤صةةٕٞ،  ٓةةازذٖ ٝروةةسٕٝ )ا٤ُٞزا٤ٗةةّٞ أُ٘مةةة،  ( ٤ٓعةة٤ٗٞٚ،1) 

  1تـدا  ن -اُؽٌٔح

 30ؾ2002    

 -اُعةةؼدٕٝ، ٓسًةةص  تؽةةاز اّ أُؼةةازى) أُِـةة٠(( تعةة٤س٢٘٣،  ُةة٤ط، اُؼةةسام ٓةةصآسج اُفةةٔد، ذسظٔةةح ٗاـةةسج 2)

 78ؾ1999تـدا  

( اٗظس تؽصٜا أُٞظّٞ)ذٞانص أُصظعح اُؼعٌس٣ح ٩ولا  ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة( ك٢ ًرةاب )ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة 1) 

 ٓؼدٕ اُؼاز(

 ٓ٘فةةة ٓ٘عةةوح) ٓس٣ٌا 1990ُِٝرؼس٣ةةق تاُعةة٤دج )كٞزظةةر٤َ( كغٜٗةةا ؼةةـِد ٓ٘ةةر اُؼةةاّ  80ٓسظةةغ ظةةاتن ؾ     

 اُؽٔا٤ُح( ُٔ٘ظٔح

)ٗعةةا ٖٓ  ظةةَ ا٧ٓةةٖ أُؽةةرسى( ٝٛةة٢ ػمةةٞج ) ازج ٓ٘ظٔةةح ))لةةساب اُ٘عةةا  ٓةةٖ اظةةَ اُعةة٬ّ( ذيففةةد      

   تاُراز٣خ اُصواك٢،

  0ُٜا ًراب )وِن ظٌإ كائم٤ٖ(  ًرثد ػد ا ٖٓ أُوا٫خ ٝ ٗرعد  ك٬ٓا ك٢ ٓمٔاز اُع٬ّ،     

ا اُِرة٤ٖ ؼالةس ك٤ٔةا تؼةد كة٢ ظآؼاذٜٔةا ًٔةا ٘گِرز ُٔا٤ٗةا ٝ)  زض اُاةة كة1925٢( نث٤ة  ُٔا٢ٗ ُٓٞٞ  ػاّ 2) 

 ؼالس كـ٢

ؼ٤ةس ػٔةَ 1950ظآؼاخ)ت٤ُٗٞٞا( ٝػد  ٓةٖ ا٧هاةاز اُؼست٤ةح ٝواـةح)اُؼسام( اُةر١ ذؼةسف ػ٤ِةٚ ٓ٘ةر اُؼةاّ    

         ظراذا ُاة

٨ُٗؽاح ا٩ٗعةا٤ٗح  1992ّذلسؽ ٓ٘ر ػا   ظط ٓ٘ظٔح اُف٤ِة ا٧ـلس ا٧ُٔا٤ٗح ،  ا٧نلاٍ ك٢ )ظآؼح تـدا (،    

 ٝواـح 

  0اظريداّ ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة، ًرة ٝؼالس ك٢ ٛرا أُعاٍ ٝ ظط ٤ٛةح )ٗعا٤ٗح ُٔعاػدج  نلاٍ)اُؼسام(    



  184( أُسظغ اُعاتن ؾ3) 

  26-25( ٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن( ؾ ؾ1) 

  12/2001/ 15)أُِـاج(، تـدا  ( اٌُث٤ع٢، اؼٔد كسؼإ، ٓواٍ) ٓس٣ٌا ك٢ هلؿ ا٫ذٜاّ(ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح 1) 

  22-21( ٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

 22( أُسظغ اُعاتن ؾ1) 

   9ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ  ( ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة،1) 

 14( أُسظغ اُعاتن ؾ1) 

  114( أُسظغ اُعاتن ؾ2) 

  38( اٗظس:٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

ؾ ؾ  1986ت٤ةةسٝخ -٣ٖ، أُصظعةةح اُؼست٤ةةح ُِدزاظةةاخ ٝاُ٘ؽةةس( نةاٛس، ػثةةد اُؽ٤ٔةةد،  ظةةِؽح اُوةةسٕ اُؼؽةةس1) 

112-113 

  114( أُسظغ اُعاتن ؾ2) 

تٜةةا  اُةةد٣ٖ ؼعةة٤ٖ ٓؼةةسٝف، ٓسًةةص  ّ 0( كةةا٢ٛ،  إ)ذٞـةة٤ق ؼاُةةح اُرؼةةسق ٤ُِٞزا٤ٗةةّٞ أُ٘مةةة( ذسظٔةةح 3) 

 أُؼازى ُِثؽٞز

  19-18ؾ ؾ  2000تـدا   –ٝأُؼِٞٓاخ)أُِـ٠(     

   138( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

ٗٞلةةػ نس٣وةةح اٗلعةةاز ٛةةرا اُ٘ةةٞع ٓةةٖ اُو٘اتةةـَ أُعةة٠ٔ   ( ذٞو٤ةةا ُٔص٣ةةد ٓةةٖ اُ٘لةةغ ٝاُلائةةدج ُِوةةاز  اٌُةةس٣ْ ،2) 

 )اُٜا٣دزٝظ٤٘٤ح(:

( ، ٝٛرٙ تةدٝزٛا Xذرأُق ػ٤ِٔح اُرلع٤س ك٤ٜا ٖٓ ٓساؼَ، ٣اِن ك٢ ا٠ُٝ٫ ظ٤َ ٛائَ ٖٓ ا٫ؼؼح اُع٤٘٤ح)اؼؼح     

 ٖذعّيـ

ا٤ُِص٤ّٞ ٓٔا ٣ص ١ )٠ُ اٗفٜازٙ ٌٓٞٗا أُسؼِح اُصا٤ٗح ، شْ ذثد  أُسؼِح اُصاُصح اُر٢ ذ٘اِةن و٬ُٜةا ا٤ُ٘ٞذسٝٗةاخ     

 أُرُٞدج

ٖٓ ذعي٤ٖ ا٤ُِص٤ّٞ تؽدج ػثس ؿ٬ف ٖٓ ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة اُر١ ظ٤عريدّ ك٢ ذـ٤ِق اُو٘ثِةح ٤ُؽةدز ا٫ٗلعةاز     

 اُٜائـَ

ُٜةا )ُة٠ ه٘ثِةح ٤ٗٞذس٤ٗٝةح ك٢ ٜٗا٣ح ٛرٙ أُسؼِ     ّٞ ح .إ ػدّ ذـ٤ِق اُو٘ثِح اُٜا٣دزٝظ٤٘٤ـح تةا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مةة ٣ؽ

 تعثـة

ُٝٔةا ًاٗةد ا٤ُ٘ٞذسٝٗةاخ اُرة٢ ظةر٘اِن كة٢ أُسؼِةح اُصاُصةح   ػدّ تسٝش أُسؼِح اُساتؼح ٓةٖ ٓساؼةَ اُرلع٤ةس ،    

 ظرعد ٗلعٜا

م اظعا  اٌُائ٘اخ اُؽ٤ةح ٝذلرةي تٜةا  ٕٝ اُؽةام لةسز كاٜٗا ظريس  ؼسج ك٢ ؿ٤اب ؿ٬ف ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة،    

 تا٫ظِؽح 

٢ اُؼعةةٌس٣ٕٞ ٛةةرٙ      ّٔ ٝأُؼةةداخ، ُةةرا ظةة٢ٔ اُ٘ةةٞع ا٫و٤س)اُو٘ثِةةح ا٤ُ٘ٞذس٤ٗٝح(تاُو٘ثِةةح اُ٘ظ٤لةةح اٝ اُؽماز٣حيي٣عةة

 اُو٘ثِح ظ٬غ

   ٤س )٠ُ اؼؼاع ر٢ٗ.%ٖٓ ٤ًٔح اُااهح اُ٘اذعح ػٖ اُرلع90)ا٫ؼؼاع أُؼصش/ٓ٘يلك اُرلع٤س(، ذرؽٍٞ ك٤ٜا     

 14( ٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 



   44( كا٢ٛ)ٓسظغ ظاتن(ؾ2) 

 3/12/2000تـدا  –( ظس٣دج اُوا ظ٤ح ) أُِـاج(3) 

تـةةةةدا  -( اُةةةةٞك٢، ؼةةةةازز ُال٢)اُِةةةةٞا  اُسًٖ(ٓواٍ)ُٔةةةةاذا ا٤ُٞزا٤ٗةةةةّٞ أُ٘مةةةةة(ظس٣دج اُوا ظةةةة٤ح)أُِـاج(1) 

26/5/1998  

   0ٓا ج زنَ( –)أُ٘عد ؿ2564ْ( اُسنَ:ٝؼدج ٝشٕ ذعا١ٝ 2) 

ٓسًةص اّ  -تؽس )ؼسب ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُعريدٓح ك٢ اُؼسام( ٓعِح اّ أُؼازى) أُِـاج(  ( اُؼثٞ ١، ػثد اٌُاظْ،3) 

   93ؾ1999ذٔٞش/٤ُٞ٣ٞ  18تـدا  اُؼد –أُؼازى ُِثؽٞز ٝأُؼِٞٓاخ)أُِـ٠( 

 213ٓسظغ ظاتن ؾاُؽسب اُيل٤ح(  -( زاظغ ؼٜا ذٚ ك٢ ًراب)ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة1) 

( ؼٔصج، ًس٣ْ ٓؽٔد)اُوساز ا٧ٓس٢ٌ٣ تٞهق )ن٬م اُ٘از(ٖٓ تؽٞز اُ٘دٝج اُؼ٤ِٔةح اُياـةح أُ٘ؼوةدج كة٢ ت٤ةد 1) 

 -26اُؽٌٔح

)ؼةٍٞ نِةة ا٫ ازج ا٫ٓس٤ٌ٣ةح ٝهةق )نة٬م اُ٘ةاز ٓةٖ ظاٗةة ٝاؼةد  ٕٝ ه٤ةد اٝ   زاظغ ًساض  ،1997ؼثان  27

 ؼسن(

  79ؾ 1997تـدا   –ت٤د اُؽٌٔح 

٣ٝعريدّ ُ٪ؼازج )ُة٠ ٝشازج اُةدكاع ا٫ٓس٤ٌ٣ةح   ٕ:اـا٬غ ٣ؼ٢٘ اُؽٌَ اُٜ٘دظ٢ ؤاظ٢ ا٩ل٬ع ،ِث٘راگٝا( 2)

 ًٜٞٗا

  0ذؽـَ ٓث٠٘ تٜرٙ اُفلح

( اُؼصا١ٝ، ظؼا  ٗاظ٢ ٝٓؽٔد ػثد اُٞاؼد ظاظ٢، تؽس تؼ٘ٞإ)ذأش٤س ا٧ظِؽح ا٩ؼؼاػ٤ح ػ٠ِ ا٤ُٔاٙ اُعاؽ٤ح 1) 

 ٝاُعٞك٤ح

ٞب اُؼةةسام( لةةٖٔ ًرةةاب ) زاظةةاخ ٝاتؽةةاز ػساه٤ةةح ٓيرةةازج ٝٓ٘ؽةةٞزج( ٓةةـٖ ٝشةةائن كةة٢ ٓ٘ةةانن ٓ٘ريثةةح ٓةةٖ ظ٘ةة

 أُصذٔس

   48ؾ 2002تـدا  –)ـداز ٝشازج اُرؼ٤ِْ اُؼا٢ُ ٝاُثؽس اُؼ٢ِٔ –اُؼ٢ِٔ ػٖ رشاز اظرؼٔاٍ  ظِؽح ا٤ُٞزا٤ّٗٞ 

  38( كا٢ٛ)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

  135( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ 1) 

 41-40ؾ( أُسظغ اُعاتن ؾ 2) 

   52( كا٢ٛ)ٓسظغ ظاتن(ؾ3) 

  47-41( أُفدز اُعاتن ؾ ؾ 1) 

ٝاُر٢ گ٤خ( ظسٟ ذثد٣َ ا٩ ازج ا٧ٓس٤ٌ٣ح ػوة ظٜٞز ٗرائط اُرؽو٤ن ك٢ كم٤ؽح )ٝٝذس 1974( ك٢ ذُي اُؼاّ 2) 

 اظرواٍ 

زآعةل٤ِد(اؼد ًٝةإ ٝش٣ةس اُةدكاع اُؽا٢ُ) ٝٗاُةد 0تعثثٜا اُسئ٤ط)ز٣رؽاز  ٤ٌٗعٕٞ( ٝؼَ ٓؽِٚ)ظ٤ساُد كةٞز (    

 0ـوٞز ذِي ا٫ ازج 

ظعةة٤ْ كةة٢ اُصا٤ٗةةح اُٞاؼةةدج ، ٝٛةةٞ 10×3, 7:ٓوةةداز اُ٘ؽةةان ا٩ؼةةؼاػ٢ اُةةر١ ٣ؼةةا ٍ )نةة٬م curie( ا٤ٌُةةٞز1١) 

 تفٞزج ذوس٣ث٤ح 

 ٣ؼا ٍ اُ٘ؽان ا٩ؼؼاػ٢ ُـساّ ٝاؼد ٓـٖ ػ٘فس اُسا ٣ّٞ ) ُِٔص٣ـد ٖٓ أُؼِٞٓاخ زاظـغ ًراب :اُااهح اُرز٣ـح    



 -ٓ٘ظٔةةح اُااهةةح اُرز٣ةةح اُؼساه٤ةةح  ذةةأ٤ُق ومةة٤س ػثةةد اُؼثةاض ؼٔةةصج ٝؿعةةإ ٛؽةةاّ اُيا٤ةة،  آاذٜا ،ٝاظةريد    

 1984تـدا 

  339ؾ    

 ػٔةاٍ اُ٘ةدٝج اُؼِٔةـ٤ح اُد٤ُٝةح ؼةٍٞ اظريةـداّ ا٧ظةِؽح   ( اُِع٘ح أُسًص٣ح ٥شاز اُرِةٞز تاُوفةـق اُؼةدٝا٢ٗ ،1) 

 أُؽسٓح 

تـةدا   –)ـداز ٓسًةص  ّ أُؼةازى ُِثؽةٞز ٝأُؼِٞٓةاخ ) أُِـة٠( -ك٢ اُؼسامٝذأش٤ساذٜا ػ٠ِ ا٩ٗعإ ٝاُث٤ةح     

   35ؾ2000

 ( اُٞك٢ )ٓسظغ ظاتن ( 2) 

( اػرا  ا٧ٓس٣ٌإ ٝٓ٘ر  ٣اّ )اُؽسب اُثاز ج( ػ٠ِ ذٞو٢ هدز ًث٤س ٖٓ اُٞاهؼ٤ح ك٢ ذٔةاز٣ْٜ٘ اُرؼث٣ٞةح ) ذعة٠ٔ 1) 

 )ػ٤ٓ٬ـا

ح تاُوٞاخ اُعٞك٤ر٤ح ٖٓ ظ٤ٔغ اُ٘ٞاؼ٢ ؼ٤س ٣سذةد١ ظ٘ٞ ٛةا ٬ٓتةط أُ٘اٝزاخ( ٖٓ و٬ٍ ذؽ٣َٞ ٝؼداخ ؼث٤ٜ    

 اُع٘ٞ 

اُعةةةةٞك٤د ٣ٝعةةةةريدٕٓٞ اظةةةةِؽحٝٗاه٬خ  ؼةةةةياؾ ظةةةةٞك٤ر٤ح ٣ٝوةةةةاذِٕٞ كةةةة٢ ـةةةةلؽاخ اُورةةةةاٍ ًاكةةةةح)و٬ٍ     

 اُرٔس٣ٖ(تٔٞظة اُؼو٤دج

٣ةح)ًا٤ُلٞز٤ٗا( ٣ةدوَ اُورا٤ُح اُعٞك٤ر٤ح. ُٝود  ظط ُٜرا اُـسق ٤ٓدإ ُِردز٣ة اُرؼثة١ٞ ك٢)كةٞزخ  ٝز٣ٖ(ت٫ٞ    

 ك٤ٚ ُٞا 

ٓواذَ ٣واذَ ن٤ِح  ظثٞػ٤ٖ كٞض ٓؽاج ر٢ُ ظٞك٤ر٢ اُاةاتغ تاُؽةٌَ اُةر١ ذًسٗارٗلا..ٝش٣ةا ج كة٢ اُٞاهؼ٤ةح ٝهرةراى     

 كود اظ٘د 

اُلةةٞض أُةةرًٞز تٞظةةائَ )ظةة٘ا  ٝوةةدٓاخ ٓؽةةاتٜح ُِؽو٤وةةـح ذرعؽلةةَ ٓؼةةٚ تاظةةرٔساز ٝتمةةٜٔ٘ا ٝظةةائَ اُؽةةسب     

 ا٫ٌُرس٤ٗٝـح 

أُؼرٔةةدج كةة٢ اُع٤ةةٞغ اُعٞك٤ر٤ح.ُِٔص٣ةةـد ٓةةٖ أُؼِٞٓةةاخ ٗؽ٤ةةَ اُوةةاز  اٌُةةس٣ْ )ُةة٠ ٓساظؼةةح تؽص٘ةةا أُٞظةةّٞ )     

 اُٞاهؼ٤ح ك٢

ًٝةرُي تؽص٘ةا أُٞظةّٞ )٤ٓةا ٣ٖ 202-201ـةؿ1989تـدا  اُؼةد  اُصةا٢ٗ ٤ٗعةإ  -اُردز٣ة( أُعِح اُؼعٌس٣ح    

 اُردز٣ة

  1999ٓد٣س٣ح أُؽاج تـدا  1999اج ُع٘ح اُرؼث١ٞ(ٖٓ تؽٞز اُ٘دٝج اُؼ٤ِٔح ُف٘ق أُؽ    

  97-96( ٓؼدٕ اُؼاز )ٓسظغ ظاتن(ؾ ؾ 1) 

  81( أُسظغ اُعاتن ؾ1) 

 55( ٤ٓع٤ٗٞٚ )ٓسظغ ظاتن(ؾ2) 

 56( أُسظغ اُعاتن ؾ3) 

 ( أُسظغ اُعاتن )اُفلؽح أُؽاز ا٤ُٜا رٗلا(4) 

 41( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن( ؾ5) 

( ٣سكغ ) إ كةا٢ٛ( اُؼةد  أُؽرٔةَ ُِؼعةٌس٤٣ٖ ا٧ٓس٣ٌةإ اُةر٣ٖ زتٔةا اظر٘ؽةوٞا  ٝ اترِؼةٞا  ٝ ذِٞشةد ظةساؼْٜ 1) 

 تا٤ُٞزا٤ّٗٞ 



( ُةق ؼةيؿ وة٬ٍ ػ٤ِٔةاخ اُورةاٍ ٝا٩ٗوةاذ ٝش٣ةازاخ ظةاؼاخ أُؼةازى هثةَ 400أُ٘مة )٠ُ ٓا٫ ٣وَ ػةٖ)    

 ٝتؼد ٝهق 

اػرثان٤ح ٝ)ٗٔا اظر٘ثاد ٖٓ ػ٤ِٔر٢ ٓعةػ ذٞـةَ ًةَ ٜٓ٘ٔةا ػِة٠ اٗلةسا  )ن٬م اُ٘از ٝإ ذود٣ساذٚ ذِي ٤ُعد     

 )٠ُ ذِي

(ٝ ًد اُع٘د١ ا٧ٓس٢ٌ٣)ت٤سٗاز  ٓا٤ًِ٘ط(ٛرا اُسهْ ٝشا  ػ٤ِٚ ػ٘دٓا 43ٓسظغ ظاتن ؾ -اُ٘ر٤عح)زاظغ:كا٢ٛ    

 اػرسف 

س٣ٌةةا( ٣ص٣ةةد ػةةد ْٛ إ أُفةةات٤ٖ ٓةةٖ ظ٘ٞ ) 28/4/2002ٓكةة٢ ُوةةا  ٓغ)اُِةةٞا  ػثةةد اُٞٛةةاب اُعثٞز١(ترةةاز٣خ     

 (400ػ٠ِ)

تِةؾ ػؽةسج ر٫ف اـةاتح ٓؼظٜٔةا تعةثة اػرةدج ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ ٘گ٤ِش اُق ظ٘د١ ٝإ ػد  ا٩ـاتاخ تة٤ٖ اُع٘ةٞ  ا٫    

 أُ٘مة

( كة٢ ؼة٤ٖ 8/5/2002)زاظغ: ٓواٍ اُِٞا  ػثد اُٞٛاب اُعثٞز١ ك٢ ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح اُثـدا ٣ح)أُِـاج( ٤ُةّٞ     

 زٗٞ ؿس٤ُٝٚ( )٠ُ ٝشائن شثٞذ٤ح كة٢ اظةرا٬ػٚ أُؼٕ٘ٞ)هةرازج اُؽةسب اُ٘ظ٤لح(أُ٘ؽةٞز ٣عر٘د اُفؽل٢ اُلسٗع٢ )

 1/2ك٢ اًعثسض ٤ُّٞ

ػ٘ةةدٓا ٣ةةرًس إ ػؽةةسج ر٫ف ظ٘ةةد١ آس٣ٌةة٢ ٓةةٖ أُؽةةاز٤ًٖ كةة٢ اُؽةةسب كةة٢ )اُؼةةسام( ٓةةاذٞا ٓرأشةةـس٣ٖ 2001    

 تا٤ُٞزا٤ٗـّٞ 

 أُ٘مة.      

شا٢ً(ظس٣ةةدج اُعٜٔٞز٣ةةح) گااتؽةةغ ؼةةسب ٣ٝٞٗةةح تؼةةد ٤ٛسٝؼةة٤ٔا ٝٗةةا(اُعثةةٞز١، ػثةةد اُٞٛاب)اُِٞا (ٓوةةاٍ)ك٢ 1) 

  15/1/2001أُِـاج( 

( ُِٔص٣ةةد ػةةٖ ٓٞلةةٞع اظةةريداّ ا٤ُٞزا٤ٗةةّٞ أُ٘مةةة كةة٢ ٛةةرٙ اُفةةٞاز٣خ، زاظغ)ٓؼةةدٕ اُؼةةاز(ٓسظغ ظةةاتن 2) 

 اُؽةسب اُيل٤ةح( ٓسظةغ ظةثود –ٝاؼازاخ ذًسٗاٛا ك٢ اُفلؽاخ أُال٤ح ٓورثعح ٖٓ)ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة 81ؾ

 ا٫ؼازج ا٤ُٚ. 

 80( أُسظغ اُعاتن ؾ3) 

ٓةغ اؼةازج واـةح   ( ٗاؼس، ػثد اٌُس٣ْ ػثد أُؽٔٞ ، تؽس تؼ٘ٞإ )اُرةأش٤س اُث٤ةة٢ ٝاُفةؽ٢ ُِٔةٞا  أُؽةؼح ،4) 

)٠ُ ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة( ٖٓ تؽٞز أُصذٔس اُؼ٢ِٔ ػةٖ ذةأش٤س اظةرؼٔاٍ اظةِؽح ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةـة كة٢ ا٫ٗعةإ 

ُِٝٔص٣ةد زاظةغ ٓوةةسزاخ 2002رذاز/ٓةةازض27-26ٝشازج اُرؼِة٤ْ اُؼةا٢ُ ٝاُثؽةةس اُؼِٔة٢ ٓةٖ  ٝاُث٤ةةح اُةر١ ػودذةةٚ

  23ؾ 1ض 2002تـدا  –أُرًٞزج     أُصذٔس ، اـداز اُٞشازج

( ٝز  خ اؼازج ذع٤ِػ ذِي اُدتاتاخ تاػردج ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ك٢ ٓواتِح ٓغ اُع٘ساٍ)ت٤٤س ؿاُٞا(أُ٘ؽٞزج ك٢ 1) 

  39اُؽسب اُيل٤ح(ٓسظغ ظاتن ؾ -٘مةًراب ٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ

  25/4/2000  تـدا  –( ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح)أُِـاج( 1) 

  53(كا٢ٛ)ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

 )ٓواٍ ذسظٔٚ ظا٢ٓ تساى اُلٜد ُْٝ ٣رًس ٓفدزٙ(. 20/8/2000تـدا  –( ظس٣دج اُوا ظ٤ح )أُِـاج(1) 

-٤ٛصْ ٢ٗ٬٤ً، أُصظعةح اُؼست٤ةح ُِدزاظةاخ ٝاُ٘ؽةس ( كسٗس، ك٤ٌرٞز)اُع٘ساٍ(، اُؽسب اُؼا٤ُٔح اُصاُصح، ذسظٔح1) 

  140ؾ  1982ت٤سٝخ 

 96( اُؼثٞ ١)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 



  318(٤ًِ٘س)ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

 (أُسظغ اُعاتن، ٗلط اُفلؽح 2) 

   19(ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ3) 

  12( أُسظغ اُعاتن ؾ1) 

٣ؼد ٓوث٫ٞ، إ هٞاذٜا زٓد وة٬ٍ أُؼةازى،  زتؼةح ر٫ف ( ذّدػ٢ اُوٞاخ ا٧ٓس٤ٌ٣ح تؼد إ ٝظدخ إ اُرٌرْ ُْ 2) 

هر٣لح  تاتح كوه ٝإ ظثؼح ر٫ف هر٣لةح  وةسٟ ز٤ٓةد كة٢ ٤ٓةا ٣ٖ زٓة٢ ٧ؿةساق اُرةدز٣ة ؼةٔاٍ )اُعةؼٞ ٣ح( ٝإ 

ِٓةةْ اُرةة٢  نِوةةد ٓةةٖ اُاةةائساخ ُةة٤ط ٓٞلةةغ وةة٬ف، )ذ اػرسكةةد)ا٩ ازج 30( اُةةق ان٬هةةح ػ٤ةةاز940زهةةْ )

٣ةح وة٬ٍ ٘گ٤ِش(هر٣لةح ظةسٟ ان٬هٜةا ٓةٖ هثةَ  تاتةاخ )ؼةاُ٘عس(ا100٫-88)ُ٘ةدٕ( إ)ا٧ٓس٤ٌ٣ح(تٚ، ٓةغ اػرساف

 أُؼازى. 

 74( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

  8( أُسظغ اُعاتن ؾ1) 

 743ؾ1ض1980ت٤سٝخ  -( أُٞظٞػح اُؼعٌس٣ح، أُصظعح اُؼست٤ح ُِدزاظاخ ٝاُ٘ؽس2) 

   176( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

( ظةةٕٞ ًاذةةا٤ُ٘ٞذٞ: ٓس٢ٌ٣، اظةةراذ ظةةآؼ٢ ٝٗاؼةةه كةة٢ ٓعةةاٍ ؼوةةٞم ا٩ٗعةةإ ، ٓةةٖ ٓصظعةة٢ أُؽٌٔةةح اُد٤ُٝةةح 2) 

   0ُعسائْ اُؽسب تغؼساف ٝذٞظ٤ٚ )زآص١ ٬ًزى(ٝش٣س اُؼدٍ ا٧ٓس٢ٌ٣ ا٫ظثن

  75( أُسظغ اُعاتن ؾ3) 

  1986 ( ٤ُٝاّ ظ٤ثٞٗط:ٓصُق ٓراب)أُصا٤ُح ؼسب اُرو٤٘ح ك٢ ك٤ر٘اّ(اُفا ز ػا1ّ) 

 388( ٤ًِ٘س)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

  15( كا٢ٛ)ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

( ٣ؼرسف اؼد أُعص٤ُٖٝ ػٖ ٗوَ ٝذداٍٝ اػردج ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مةة)اُ٘و٤ة  ٣ل٤ةد ٤٤ًلس(اٗةٚ ٝظ٘ةٞ ٙ ٣٫ٌِٔةٕٞ 2) 

 ذع٤ٜـصاخ ٝتد٫خ ٝها٣ح واـح ُِؽٔا٣ح لد  لساز اُؼرا  أُرًٞز ٝاُر١ اػرسف اٗٚ ًإ ٣ؼةسف  لةسازٙ ؼرة٠

اٗةٚ ٣ؼةا٢ٗ ٓةٖ   ُةرا كٜةٞ ا٤ُةّٞ اؼةد لةؽا٣ا ذُةي اُؼرةا  ، 1991هثَ )ـداز  ٓس اظريدآٚ اُلؼ٢ِ ا٧ٍٝ ك٢ ٓاِةغ 

اُؽةسب اُيل٤ةح(ٓسظغ -ٓؽاًَ ك٢ ظٜاش اُر٘لط ٝا٤ٌُِر٤ٖ ٝؼعاظ٤ح ظِد٣ح)اٗظس ؼٜا ذٚ كة٢، ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة

 كفاػدا، آـا 124ظاتن ٖٓ ؾ

ٔا ٝز  ك٢ اػٔاّ ٩ ازج اُا٤سإ أُد٢ٗ ا٧ٓس٣ٌة٢ اُلةدزا٢ُ ـةا ز تراز٣ةـخ نث٤ؼح ٝٗٞػ٤ح ذِي اُرع٤ٜصاخ ك٢ٜ ً

ٗظةازاخ  -ه٘ةاع ٝها٣ةح ُِرة٘لط -هلةاشاخ  -ك٢ٜ ذرأُق ٓةٖ ٬ٓتةط واـةح)تدُح ٝها٣ةح 1984ًإٗٞ اُصا٣/٢ٗ٘ا٣س  20

٤ٜةصاخ  ش٘ةا  ػد  ُِرـ٤ِق(، كٌْ ٖٓ اُٞهد ٣عرا٤غ اُع٘د١ أُواذَ ك٢ ا٤ُٔدإ ازذدا  ًَ ذِةي اُرع-ٖٓ ٗٞع واؾ

     اُورا٢ُ اُؽام ًْٝ ٢ٛ ًِلرٜا اظاظا؟  ا ائٚ ٝاظثـٚ

٣عس١ ك٤ٜا ظٔغ أُروساخ ٝ)ظسا  اُرف٤ِؽاخ ٝا٫ػر٘ةا    ( ٓ٘اوح ا٩ آح:ٓ٘اوح ذوغ لٖٔ ظاؼح أُؼسًح ،1) 

( ٓةةا 513ؾ2تاُيعةةائس ٝزاؼةةح اُواؼةةاخ)اٗظس هةةآٞض أُفةةاِؽاخ اُؼعةةٌس٣ح ُِلس٣ةةن ٓؽٔةةد كرؽةة٢، تـةةدا  ن

ن أُٞاـ٬خ: ك٢ٜ اُوعْ اُيِلة٢ ُٔعةسغ اُؼ٤ِٔةاخ)وِق ٓ٘اوةح اُورةاٍ، )٫  ٜٗةا ٬ٓـةوح ُٜةا ذؽرة١ٞ ػِة٠ ٓ٘ان

واٞن أُٞاـ٬خ ٝٓ٘ؽآخ اُر٣ٖٞٔ ٝا٩و٬  ٝأُ٘ؽآخ ا٧وسٟ أُاِٞتح ُ٪ظ٘ا  ُلٞز١ ٝ) آةح هةٞاخ ا٤ُٔةدإ 

    (503)اٗظس أُسظغ اُعاتن ؾ



خ أُرؼا ُح )٠ُ  هائن ٓٞظثةح ٝظةاُثح ذعة٠ٔ ا٣٫ٞٗةاخ .ُةْ ٣رٞـةَ اُؼِٔةا  ( اُرأ٣ّٖ:ٛٞ ذؽٍٞ اُرزاخ ٝاُعص٣ةا2) 

  ظ٤ٔغ ٓيانس ا٫ؼؼاع.   تؼـد )٠ُ

  176( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ 3) 

  43( اُِع٘ح أُسًص٣ح ٥شاز اُرِٞز تاُوفق اُؼدٝا٢ٗ)ٓسظغ ظاتن(ؾ4) 

 402( ًِ٘س )ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

 51( أُسظغ اُعاتن 2) 

 426أُسظغ ٗلعٚ ؾ( 1) 

  418( ُٔسظغ اُعاتن ؾ2) 

  425( أُسظغ اُعاتن ؾ3) 

 ٝذؼ٢٘ ًِٔح)ٝها ١( اٗٚ ٣رٞهد ُٔعس  ٬ٓٓعرٚ اُٜٞا .52( ٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ 4) 

)ـداز  -ٓعِح  ّ أُؼازى)أُِـاج(  (  ٕٝٓٞ، ز٤٘٣ٚ، ٓواٍ)ٛرٙ اُؽسب ٫ذؽسك٘ا( ذسظٔح ؿاش١ ك٤فَ ؼع٤ٖ،5) 

   171ؾ1996(ًإٗٞ اُصا٢ٗ/ ٣٘ا٣س5اُؼد ) -ىٓسًص  ّ أُؼاز

 ( أُسظغ اُعاتن ، أٌُإ ٗلعٚ.1) 

   93( اُؼثٞ ١)ٓسظغ ظاتن(ؾ2) 

  95( أُسظغ اُعاتن ؾ3) 

  94( أُسظغ ٗلعٚ ؾ1) 

ٝاذا ًاٗةد ذِةي  342ؾ1998تـةدا   -( ظؼ٤د، ؼ٤ٔد ٝروسٕٝ)أُ٘اشُةح اٌُثةسٟ ٝهائةدٛا( از اُؽس٣ةح ُِاثاػةح2) 

ٕ)تٍٞ ظ٤ُٞلإ(ٝٛٞ زظَ ٓعرٔةغ آس٣ٌة٢ ٣ةد٣س ٓسًةصا ٣مةْ ظةر٤ٖ ظٔؼ٤ةح ٣وٍٞ)ُوةد ًةرب اُعةساٍ ذٜٔح ػدٝج كا

ؼٞازظٌٞكد تؼد إ اهعْ آةاّ اٌُةٞٗعسض (ٝذُةي تيفةٞؾ اكا ذةٚ ؼةٍٞ اـةاتاخ اُع٘ةٞ  تةآساق ٗاظٔةح ػةٖ 

 ( 329ؾ اػردج ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ًٝرُي ا٫ٓس ت٘اُ٘عثح )٠ُ )ًُٖٞ تاٍٝ( )زاظغ :٤ٓع٤ٗٞٚ، ٓسظغ ظاتن

ٜٓ٘اض ِٝٓيفاخ تؽٞز أُصذٔس اُؼِٔة٢ ػةـٖ ذةأش٤س اظةرؼٔاٍ اظةِؽح   ( ٝشازج اُرؼ٤ِْ اُؼا٢ُ ٝاُثؽس اُؼ٢ِٔ،3) 

  18ؾ 2002تـدا   2002رذاز /ٓازض 27-26ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ك٢ ا٫ٗعإ ٝاُث٤ةح ك٢ اُؼسام 

 48( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

 94( اُؼثٞ ١)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

  352( ًِ٘س)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

 ( اُؼثٞ ١)ٓسظغ ظاتن( ٕٝ إ ٣ؽ٤س )٠ُ ػد  1) 

( ظازج ك٬ٝٗدزش: ٓس٤ٌ٣ح ٗاؼاح ك٢ ٓعاٍ ٓ٘اٛمح اظريداّ اػردج ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة.ذُٞد آاٗح ظس)ٓسًص 1) 

٤ن اُؼٔةةةـَ اُد٢ُٝ(اُةةةر١ اظعةةةٚ)زآص١ ٬ًزى(.ُٜةةةا ٓثةةةا زاخ ٓر٤ٔةةةصج كةةة٢ ٛةةةرا أُعةةةاٍ ٜٝٓ٘ةةةا ه٤آٜةةةا تر٘عةةة

اػٔاٍ)أُؽٌٔح اُد٤ُٝح ُعسائْ اُؽسب( اُر٢ ػودخ ظِعاذٜا ك٢ اًصس ٖٓ ش٬ش٤ٖ ٓد٣٘ح ك٢ ػؽس٣ٖ تِـدا.تا زخ ا٠ُ 

ٝلةةةغ ٓؽةةةسٝع )لةةةـد اُؼوٞتاخ(اُةةةر١ ذث٘ةةةاٙ أُسًةةةص أُةةةرًٞز ٝاـةةةدز أُؽةةةسٝع ًراب)انلةةةاٍ ٣ٔٞذٕٞ(ػةةةاّ 

ا٤ُٞزاٗثةةةّٞ أُ٘مةةةة لةةةد  .شازخ)كِعةةةا٤ٖ( ًٝؽةةةلد ػةةةٖ ظس٣ٔةةةح اظةةةريداّ اُوةةةٞاخ اُفةةة٤ٗٞ٤ٜح ٫ػرةةةدج1996

 أُٞان٤ٖ٘ اُلِعا٤٤٘٤ٖ. 

   16( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ2) 

  31( أُسظغ اُعاتن ؾ3) 



  52( أُسظغ اُعاتن ؾ4) 

(تـةةةةةةدا ، 18)  اُؼةةةةةةد   ( ت٤رسظةةةةةةٕٞ، ظةةةةةةٌٞخ، ٓواٍ)ا٫ظةةةةةةريدآاخ اُؼعةةةةةةٌس٣ح ٤ُِٞزا٤ٗةةةةةةّٞ أُ٘مةةةةةةة(،1) 

  121ؾ 1999ذٔٞش/٤ُٞ٣ٞ

   92( كا٢ٛ)ٓسظغ ظاتن(ؾ2) 

  0( ٓاا٤ٓس:ظٔغ ٓأٞزج، ٢ٛٝ اُؽلسج اُر٢ ذدكٖ ك٤ٜا اُؽثٞب اٗؽٞٛا3) 

  24/4/2001تـدا  –( ظس٣دج اُوا ظ٤ح 1) 

  22( ٗاؼس)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

 0ٖٓ أُسظغ أُرًٞز٣ٝ379ٌٖٔ ا٫ن٬ع ػ٠ِ اُيازنح ك٢ ؾ379-375( ٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ ؾ3) 

 ٤ُ9 /4/1999ّٞ BBC )اٌُط ٤ًع٢( ٖٓ اهرثاظا ٖٓ ذوس٣س 373ؾ  ( أُسظغ اُعاتن1) 

 22/1/2001تـدا  -( ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح)أُِـاج(1) 

ت٤٘ٔةا ٣سكةغ ٓؽةسزٝ ًرةـاب)ا٤ُٞزا٤ّٗٞ  1999( اُق ٛٞ ػد  أُواذ٤ِٖ اُر٣ٖ ؼازًٞا ك٢ ٓؼةازى 12( إ اُسهْ)2) 

ثِوةإ( ٓ٘ةر تدا٣ةح اُرعةؼ٤٘اخ اُؽسب اُيل٤ح( اُؼد  ا٢ٌُِ ُِع٘ٞ  اُثِع٤ي أُؽةاز٤ًٖ كة٢ أُؼةازى كة٢ )اُ-أُ٘مة 

ؼةةيؿ، ٝذُةةي تا٫ظةةر٘ا  )ُةة٠ ٓواتِةةح اظسذٜةةا 3400-2250( اُةةق ظ٘ةةد١ ٝػةةد  أُفات٤ةةـٖ ٓةةْٜ٘ اُةة17٠)ُةة٠ ) 

ـؽ٤لح) ٝٓٞؿإ(اُلِ٘٘د٣ح ٓغ اُع٘ساٍ)زٝظ٤ٚ كإ ٛةٞف(زئ٤ط ٓعِةط اُيةدٓاخ اُاث٤ةح. اٗظةس أُسظةغ أُؽةاز 

   405-402ا٤ُٚ ؾ ؾ 

  اُؼاـةةٔح اُُٜٞ٘د٣ح) ٓعةةرس اّ(ذؼسق ٌُازشةةح ذٔصِةةد تعةةوٞن نةةائسج ٗوةةَ ذاتؼةةح ( ت٤ع٤ِٔةةس ٤ٓس:ؼةة٢ ٓةةٖ  ؼ٤ةةا1) 

ًاٗد ذؽَٔ ؼؽ٘ح ٖٓ ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة ٓةٖ )٤ٗٞز٣ةٞزى( )ُة٠ )ذةَ  4/10/1992ُؽسًح) ُؼاٍ( ا٫ظسائ٤ِ٤ح ك٢

ًٔةا ات٤ة( كٞهٚ. ٗعـْ ػٖ ذُي اـاتح ا٫٫ف ٖٓ ظٌإ اُؽ٢ تآساق ؿآمةح ػرٔةد ػ٤ِٜةا اُؽٌٞٓةح اُُٜٞ٘د٣ةح 

 إ ؼا  هللا.  ظ٬٘ؼظ ذُي ٓلفـ٬ ك٢ ٓٞلغ ٫ؼن ٖٓ ٛرا اُلفَ

 0( أُسظغ اُعاتن2) 

 از   اُدزٝض ٝاُؼثس( ذسظٔح  ٤ٗط ٓاُي اُسا١ٝ ٝؼاًس ٗف٤ق ُا٤ةق،-( ًٛٞط، ٣٘عَ ٝروسٕٝ )ذؽسٗٞت1َ٤) 

  76ؾ 1991تـدا  –اُؽصٕٝ اُصواك٤ح اُؼآح 

  22/1/2001تـدا  –( ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح)أُِـاج( 1) 

 96( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن ؾ1) 

ٓوسزاخ أُصذٔس اُؼ٢ِٔ ػٖ ذأش٤ساخ  ظِؽح ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة كـ٢   ( ٝشازج اُرؼ٤ِْ اُؼا٢ُ ٝاُثؽس اُؼ٢ِٔ ،1) 

 ا٩ٗعإ

 104ؾ 1تـدا  ، ض– 2002رذاز/ٓازض27-26اُث٤ةح أُ٘ؼود ك٢ تـدا      

  224( أُسظغ اُعاتن ؾ2) 

 2004ُعة٘ح311اُِا٤ق، تؽس تؼ٘ٞإ) وااز ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُؽةغ(ٓعِح اُصواكةح اُعد٣ةدج اُؼةد ( شزٗٚ ظ٢، ػثد 3) 

 62ؾ

 63( أُسظغ اُعاتن ؾ1) 

 0( أُسظغ ٗلعٚ)أٌُإ ذاذٚ(2) 

 311( أُوةةدا ١، ًةةاظْ، تؽةةس تؼ٘ةةٞإ)ٝشازج اُث٤ةةةح  ٓةةاّ ٜٓٔةةاخ ر٤ٗةةح ػاظِح(ٓعِةةح اُصواكةةح اُعد٣ةةدج اُؼةةد  1) 

   ٣/2004٘ا٣س2ى



 50ؾ    

 51( أُسظغ اُعاتن ؾ2) 

 62( شزٗٚ ظ٢)ٓسظغ ظاتن( ؾ3) 

  0ػ٠ِ ا٫هَ  ًٔا ذصػْ،  (1) 

 2001تـةةدا  -(  ٝ  كةةٞز ، رٕ )اُثةةصز اُعةةاو٘ح(ذسظٔح ػصٔةةإ أُصِةةٞش٢ ، )ـةةداز  از اُؽةةصٕٝ اُصواك٤ةةح اُؼآةةح2) 

  81ؾ

  103)ٓفدز ظاتن( ؾ1( ٝشازج اُرؼ٤ِْ اُؼا٢ُ، ٓوسزاخ أُصذٔس، ض3) 

)زآص١ ٬ًزى( ٝش٣س اُؼدٍ ا٧ٓس٣ٌة٢ ا٧ظةثن ٤ٌُةـٕٞ  1992ٓسًص اُؼَٔ اُد٢ُٝ ك٢ ٣ٞ٤ٗٞزى:اظعٚ ػاّ  (1) 

ظٜاشا ٬ٓئٔا ُِس  ػ٠ِ  ٫شٓاخ اُد٤ُٝح، الةاِغ أُسًةص تٜٔٔةح كمةػ ظةسائْ اظةريداّ ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة كة٢ 

لا )ظةازج ك٬ٗةدزش()٠ُ ا٧زالة٢ ٝاُؽسٝب ا٬ُؼوح، ٝٓةا  هةداّ أُسًةص ػِة٠ )٣ 1991ػ٤ِٔاخ ؼسب اُي٤ِط ػاّ 

 اُلِعا٤٘٤ح ُِرؽون ٓ٘اظريداّ اُوٞاخ ا٩ظسائ٤ِ٤ح ُٜرٙ ا٫ػردج ؿ٤س واٞج ٜٓٔح لٖٔ ٛرا أُعؼ٠ اُا٤ة. 

ٓعةروَ ك٢) زاظةاخ ٝاتؽةاز   ( اُؼٔس، ٓص٘ة٠ ػثةد اُسشام)اُؼةٞ إ اُص٬ش٤٘ة٢ ٝاُؼاز(ًراتةٚ اُةر١ نثةغ ًلفة1َ) 

، ًٝةرُي اٗظةس ذلاـة٬٤  258ؾ 2002تـةدا  –ؼ٤ِْ اُؼا٢ُ ٝاُثؽس اُؼ٢ِٔ ػساه٤ح ٓيرازج ٝٓ٘ؽٞزج(، ٝشازج اُر

   اًصس ػٖ ذِي اٌُازشح ك٢ ، ٤ٓع٤ٗٞٚ )ٓسظغ ظاتن

 349-345اُؽسب اُيل٤ح(ٓسظغ ظاتن ؾ-( اٗٚ)ًازٍ تٞز( زاظغ اكا ذٚ ك٢ )ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة1) 

 360( ٤ٓع٤ٗٞٚ )ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

ثٞذاظ٤ّٞ ٣٘ةرط ػِة٠ ا٫ؿِةة ٓةٖ اٗةدٓاض ٗة١ٝٞ ٓٔةا ٣ةرْ كة٢ أُلةاػ٬خ اُرة٢ ( اُع٤ص٣ّٞ: ػ٘فس كِص١ ٣ؽثٚ ا1ُ) 

   0ذ٘رط اُو٘اتَ ػ٠ِ ٝكن ٛرٙ اُرو٤٘ح)ا٫ٗدٓاض(

  139( ٓؼسٝف ، تٜا  اُد٣ٖ ؼع٤ٖ، تؽس تؼ٘ٞإ)اُ٘ؽان ا٩ؼؼاػ٢ ك٢ اُؼسام(أُسظغ اُعاتن ؾ2) 

 1956تـةةدا  –اُرةدز٣ة اُؼعةٌس١) أُِـةاج( ( زاظغ:اذلاه٤ةاخ ظ٤٘ةق ُؽٔا٣ةح لةؽا٣ا اُؽةسب، اـةداز ٓد٣س٣ةح 1) 

   9ؾ

   56( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

  65( ٓؼدٕ اُؼاز )ٓسظغ ظاتن(ؾ 1) 

 ( اُعثٞز١، ٓواٍ ك٢  تؽغ ؼسب ٣ٝٞٗح)ٓسظغ ظاتن( 2) 

( ػصٔةةإ، ٓٞكةةن ٣ؽ٤ةة٠، تؽةةس تؼ٘ٞإ)ذةةأش٤س ا٤ُٞزا٤ٗةةّٞ أُ٘مةةة ػِةة٠ ش٣ةةا ج ٗعةةثح ا٩ـةةاتح تاُعةةسناٗاخ 3) 

   107)ٓسظغ ظاتن(ؾ1ٖٓ تؽٞز أُصذٔس اُؼ٢ِٔ ض  ٛاخ اُيِو٤ح(ٝاُرؽٞ

 17( ٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ4) 

   65(ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

 17/2/2000( ظس٣دج )اُعٜٔٞز٣ح( ) أُِـاج( تـدا  2) 

ٓةساق ٤٘ٓة ػا ٍ، تؽس تؼ٘ٞإ )ذأش٤س اظريداّ ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة كة٢  ظةِؽح اُؼةدٝإ تص٣ةا ج ا٧  ( و٤َِ،3) 

   21اُعسنا٤ٗح( ، زاظغ:) زاظاخ ٝ تؽاز ػساه٤ح(ٓسظغ ظاتن ؾ

 ( ًإ ٝهرٜا تٔ٘فة)زئ٤ط ٤ٛةح اُر٘ع٤ن ٓغ كس٣ن ٓساهث٢ ا٧ْٓ أُرؽدج(. 4) 

 ( اُعثٞز١، ٓواٍ )ك٢  تؽغ ؼسب(ٓسظغ ظاتن.1) 



ػ٢ اُةر١ ظةثثٚ )إ اُرِةٞز ا٩ؼةؼا10/11/1991( ٓ٘ر ٝهد ٓثٌس ظدا ذٞهؼد ـةؽ٤لح)اٗدت٘دخ( اُفةا زج كة2٢) 

اُةةةةةق ؼةةةةةيؿ(اٗظس ظس٣ةةةةةدج 500ا٤ُٞزا٤ٗةةةةةّٞ أُ٘مةةةةةة كةةةةة٢ ؼةةةةةسب اُيِةةةةة٤ط ٣ٌٔةةةةةٖ إ ٣ةةةةةص ١ )ُةةةةة٠ ٝكةةةةةاج 

ٝٛةةةةةٞ ٣ٔاشةةةةةَ اُةةةةةسهْ اُةةةةةر١ ذٞـةةةةةَ )٤ُةةةةةٚ 2001ظةةةةةثرٔثس -ا٣ِةةةةة25ٍٞ)اُعٜٔٞز٣ةةةةةح()أُِـاج( اُثـدا ٣ةةةةةح ٤ُةةةةةّٞ

 اُدًرٞز)ؿٞٗرس(اُر١ اؼسٗا )٤ُٚ ك٢ ٓٞلغ ظاتن ٖٓ اُلفَ ا٫ٍٝ.

 58تن(ؾ( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظا3) 

   0( اُعثٞز١)ك٢  تؽغ ؼسب(ٓسظغ ظاتن1) 

  24( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ 2) 

 ( أُسظغ اُعاتن )ٗلط اُفلؽح( 3) 

 17/2/2000تـدا  –( ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح )أُِـاج(4) 

( ػٔاغ، ٛدٟ ـاُػ، تؽس تؼ٘ٞإ)اظرؼٔاٍ  ظِؽح ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مةة لةد اُؼةسام ٝاُرفةد١ اُوةا٢ٗٞٗ ُٜةا 1) 

 ػ٠ِ اُفؼ٤د 

  12)ٓسظغ ظاتن( ؾ1اُد٢ُٝ(، ٖٓ تؽٞز أُصذٔس اُؼ٢ِٔ، زاظغ ٓوسزاخ أُصذٔس ض     

 49( أُودا ١)ٓسظغ ظاتن(ؾ2) 

١ ؼةة٤ٜس، ٓؽةةة ُ٪ٗعةةا٤ٗح ٝ اػ٤ةةح ُؽس٣ةةح ٘گ٤ِش٤اخ ا:ك٤ِعةةٞف ٝػةةاُْ ز٣الةة1970-1872( تسذساٗةةد زاظةة1َ) 

ًراب ك٢ ؼر٠ لةسٝب أُؼسكةح .ؼةاش ػِة٠ ظةائصج )ٗٞتةَ( ُة٦ اب 100ا٫ٗعإ.ػمٞ ٓعِط اُِٞز اخ.اُق ٗؽٞ

.ٝهـق لةد ظ٤اظةاخ )ا٩ ازج ا٧ٓس٤ٌ٣ةح( تاظةرٔساز ٝواـةح ؼستٜةا اُؼدٝا٤ٗةح كة٢ ك٤ر٘ةاّ ًٝةرُي لةد  1950ػاّ 

ػآا، ٝاذْٜ 96ٔٞاهق أُثدئ٤ح )ؼٌا٫خ ػد٣دج، ٜٓ٘ا اُصض تٚ ك٢ اُععٖ ٝٛٞ ك٢ ظٖ ظثام اُرعِػ.ظثثد ُٚ ذِي اُ

تاُيسف ٝاُعٕ٘ٞ ُرو٤َِ ذأش٤ـس ازائـٚ اُصائسج لد اُؽسٝب ٝاُؼةدٝإ ٝا٫ظةرٜراز تؽ٤ةاج ا٫ٗعةإ، ُٝؼةَ كة٢ ٓودٓةح 

ٓة٢ اُؽةسب ا٧ٓس٣ٌةإ ٓٞاهلٚ ذِي ٓعاٛٔرٚ اُعا ج ك٢ ٓعاٍ ذأظة٤ط ٓؽٌٔةح )ٗعةا٤ٗح ك٢)ظةرًُْٜٞٞ(ُٔؽأًح ٓعس

 ػٖ ظسائْٜٔ ك٢ )ك٤ر٘اّ( ًٔا ظ٤ٔس ت٘ا كـ٢ ٓٞلؼٚ أُوسز ٖٓ ٛرا اٌُراب. 

  45ؾ 1985تـدا  -تسذساٗد)َٛ ُ٪ٗعإ ٓعروثَ(ذسظٔح ػ٢ِ ؼ٤دز ظ٤ِٔإ، ؼسًح اُرا٣ٔص  ( زاظَ،2) 

  39( اُِع٘ح اُد٤ُٝح)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

 40( أُسظغ اُعاتن ؾ2) 

  42( أُسظغ اُعاتن ؾ3) 

  50( أُسظغ اُعاتن ؾ4) 

  17/2/2000تـدا  -( ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح)أُِـاج( 5) 

، ُٝود ذلاهٔد ؼا٫خ ظٜةٞز  ٓةساق ؿس٣ثةح ظةثثٜا ذِةٞز اُث٤ةةح تا٩ؼةؼاػاخ 1992( ٛرٙ ًاٗد ذود٣ساخ ػاّ 1) 

نة٬م ًةَ ـةلازاخ ٝاُعٔـّٞ أُ٘ثؼصح ٖٓ اػردج ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة، ٓا ظؼَ ا٧زهاّ ذفَ )٠ُ واا ٣٘ثـ٢ ٓؼٚ )

   0ا٫ٗراز

 ( أُسظغ اُعاتن 2) 

 ( أُسظغ اُعاتن 3) 

 ( ٜٓد١، ظا٢ٓ )ٓسظغ ظاتن(.4) 

  142اُؽسب اُيل٤ح )ٓسظغ ظاتن(ؾ-( اٗظس ؼٜا ج أُٔسلح ) ٤ٗص ٤ٌُٗٞص( ك٢ ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة5) 

 )ذوس٣س واؾ( 29/8/2001تـدا  -( ظس٣دج اُصٞزج)أُِـاج(1) 



 )اظرا٬ع ظ٤اظ٢( 15/1/2000تـدا -( ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح)أُِـاج(2) 

  29/8/2001تـدا  –( ظس٣دج اُصٞزج )أُِـاج(3) 

 ( أُسظغ اُعاتن 1) 

  22/1/2001تـدا  –( ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح )أُِـاج(2) 

ٝاُٜعٔةاخ  1991( ػ٠ِ اُسؿْ ٖٓ ًَ ٓا شثد ٖٓ  لساز ٗاظٔح ػٖ اظريداّ اػردج ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ػةاّ 3) 

لد ا٩ٗعا٤ٗح   ا٬ُؼوـح )لاكح )٠ُ ٓاؼفَ ك٢ ؼسب)اُثِوإ( ٝإ اُؼاُْ تاخ ٓروصشا ٖٓ ظسائْ ا٩ ازج ا٧ٓس٤ٌ٣ح

ٝإ ٓؼِٞٓةاخ ذل٤ةد تاظةريداّ  ظةِؽح  ًصةس ذاةٞزا وة٬ٍ   ٝاُث٤ةح ٖٓ و٬ٍ )ـسازٛا ػِة٠ اظةريداّ ٛةرٙ ا٫ػرةدج،

رلالح اُؽؼث٤ح اُؼازٓح اُر٢  ؼؼِٜا  ت٘ا  اُؽؼة لد اُـصاج ك٢ ٤ٗعةإ اُؽسب اُر٢ اٗرٜد تاؼر٬ٍ)اُؼسام(كإ ا٫ٗ

كةة٢  ٤ٗ2004عةةا9ٕ  خ )ُىرٌةةساز اُو٤ةةا ج ا٧ٓس٤ٌ٣ةةح ُٔعةةٌِٜا ا٩ظسآةة٢، ؼ٤ةةس  ػِ٘ةةد ه٘ةةاج)اُعص٣سج( ٣ةةّٞ  2004

ح ؼس٣ه ا٩وثاز أٌُرٞب ػِـ٠ اُؽاؼح إ نائسج ؼست٤ح  ٓس٤ٌ٣ح هفةلد ؼ٢)اُع٫ٕٞ(ك٢)اُلِٞظةح( تو٘اتةَ ٓؽسٓة

 ٤ُٝا، ٗاظ٤ح اٜٗا ظا خ تٜدف ٓؼِٖ ٛٞ ذؽس٣ةس اُؼةسام ٝ)ؼةاػح ٓلةا٤ْٛ ؼوةٞم ا٫ٗعةإ ٝذاث٤ةن اُد٣ٔوسان٤ةح ك٤ةٚ 

 ٤ٌُٕٞ ٗٔٞذظا ٣وردٟ تٚ ك٢ أُ٘اوح. 

اغ)ٓسظغ ظاتن( ؾ2)  ّٔ   10( ػ

 57( ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

 155( ٓؼدٕ اُؼاز )ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

  35( ؼٔصج ٝاُيا٤ة)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

 50( ٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ3) 

 ( ٫ظرعوا :ذعٔغ ظٞائَ ٓف٤ِح ك٢ ذع٣ٞق اٝ اًصس ٖٓ ذعا٣ٝق اُععد اٝ و٣٬اٙ. 4) 

(  ظةةةةثٞػا،  ظساٛةةةةا ٓيرثس)ًةةةةِٞٗط( كةةةة٢ ٓد٣٘ح)ؼةةةةٌ٘ص١( 30( ًةةةةإ ٛةةةةرا ٗرةةةةاض ذعستةةةةح ػ٤ِٔةةةةح آرةةةةدخ )5) 

 ت٣٫ٞح)٣ٞ٤ٗٞزى(..اٗظس:

  152ؼاز)ٓسظغ ظاتن ؾٓؼدٕ اُ    

اغ )ٓسظغ ظاتن( 1)  ّٔ  11( ػ

(ػٔاغ، ٛدٟ ـاُػ ٜٓد١، ٓؽالسج تؼ٘ٞإ)اُرأش٤ساخ اُثا٣ُٞٞظ٤ح ٤ُِٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ػ٠ِ اُفؽح اُؼآةح( 2) 

 3زاظغ: ) زاظاخ ٝ تؽاز ػساه٤ح(ٓسظغ ظاتن ؾ

، كوةةد ناُثةةد ؼِلا ٛةةا ٓٔازظةةح ( ُةةْ ذٌرةةق ا٩ ازج ا٧ٓس٤ٌ٣ةةح تٔٔازظةةح اُرؼعةةق ٓةةغ ٓٞان٤ٜ٘ةةا ُرٌٔةة٤ْ  كةةٞا1ْٜٛ) 

ا( ٝهةد ٘گِرز٣ةح ػِة٠ ذ٘ل٤ةر ٬ٓؼوةاخ ٓٔاشِةح كة٢ ػٔةّٞ ))٘گ٤ِشذؼعق ٓٔاشَ.كٔص٬  هدٓد ا٧ظٜصج ا٫ظةريثاز٣ح ا٫

ذؼةةةةسق ٓعةةةةٌٖ اُسائةةةةد )ز٣ٔٞٗةةةةد تس٣عةةةةرٞ( )ُةةةة٠ أُداٛٔةةةةح ػ٘ةةةةدٓا ًةةةةإ ٣ؽمةةةةس ٗةةةةدٝج )تـةةةةدا ( )ُةةةة٠ ظاٗةةةةة 

ٞز ك٢ ٓعةاٍ ٓ٘اٛمةح اظةريداّ اػرةدج ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة ٣ؼةٞ  اُع٤دج)ت٤ٌٞ(.ٝظد٣س تاُرًس )ٕ ٗؽان اُسائد ُٔرً

)٠ُ اٗٚ اؼد لؽا٣اٙ، كٜٞ  ـة٤ة تةأُسق اُ٘ةاظْ ػةٖ ٛةرا ا٫ظةريداّ وة٬ٍ ٓؽةازًرٚ كة٢ اُؽةسب لةد)اُؼسام( 

 1991ػاّ

  51( كا٢ٛ)ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

ز كةة٢ ٓوةةسزاخ أُةةصذٔس ( اُيلةةاف، ٓص٣ةةد هاظةةْ، تؽةةس تؼ٘ةةٞإ)ا٩ػ٬ّ اُؼساهةة٢ ٝا٤ُٞزا٤ٗةةّٞ أُ٘مة(ٓ٘ؽةة2ٞ) 

  236)ٓسظغ ظاتن( ؾ1اُؼ٢ِٔ ض

 51( كا٢ٛ)ٓسظغ ظاتن(ؾ 3) 



(اٛرٔةةد أُعةة٬خ اُؼ٤ِٔةةح ٝواـةةح اُاث٤ةةح ت٘ؽةةس ظِعةةِح ٓةةٖ ا٧تؽةةاز اُرٞلةة٤ؽ٤ح ٝاُٞهائ٤ةةح ػةةٖ ا٤ُٞزا٤ٗةةّٞ 1) 

 ٣ح. ٘گ٤ِشأُ٘مة ٝك٢ ٓودٓرٜا ٓعِح)٫ٗع٤د( اُاث٤ح ا٫

  18( ٓ٘اٛط ِٝٓيفاخ)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

 62(شزٗٚ ظ٢)ٓسظغ ظاتن(ؾ3) 

 143(٤ٓع٤ٗٞٚ )ٓسظغ ظاتن ؾ4) 

ٕ( أُؼةةسٝف تٞش٤وةةح )أُؽةةُٕٔٞٞ تاُسػا٣ةةح اُاث٤ةةح ٓةةٖ گٝ(ظةةسٟ اُرث٤ِةةؾ ترِةةي اُؽةةا٫خ تٔٞظةةة اػٔةةاّ )اُث٘رةةا1) 

-HQDA Wash, DC-DASG)1993أُرؼسل٤ـٖ ٤ُِٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة (اُفا زج كة٢ ذؽةس٣ٖ ا٧ٍٝ/اًٝرةٞتس

PSP)0 

   70اتن(ؾ( كا٢ٛ)ٓسظغ ظ2) 

كصٔـح  تؽةاز   ٝواـح ٓاُٚ ػ٬هح تا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة  ًصس ٗمعا،٘گ٤ِش ( ٣لرسق )ٕ اُٞػ٢ ا١ُٝٞ٘ ػ٘د ا1٫) 

١ )٤ٌٗةة٫ٞض ٛاُةةد٣از (  ؼةةسش هفةةة اُعةةثن كةة٢ ٛةةرا ٘گ٤ِشزائةةـدج ظٜةةسخ ت٤ةةْٜ٘ كةة٢ ٛةةرا أُعةةاٍ.ٝإ اٌُاذةةة ا٫

ُةةةر١ كمةةةػ ك٤ةةةٚ اُرةةةأش٤ساخ اُيا٤ةةةسج ُِ٘لا٣ةةةاخ ٝا 1981أُمةةةٔاز ػ٘ةةةدٓا  ُةةةق ًراب)اُرعرس(ٝٗؽةةةسٙ ٓ٘ةةةر اُؼةةةاّ 

ا٣ُٝٞ٘ح)ذاخ اُ٘ؽان ا٩ؼؼاػ٢ أُ٘يلك( ١ هثَ  ٕ ٣رؼسف اُؼاُْ ػ٠ِ ٗٞا٣ا ا٩ ازج ا٧ٓس٤ٌ٣ح ٝوااٜا اُؽةس٣سج 

)ظةٜآاخ ٘گ٤ِش ك٢ ٛرا أُعاٍ. ٝتاُرأ٤ًد كإ ذُي ٤ُط ؿ٤س ظٜد كس ١ ٝاؼد ٝاٗٚ هد ذٌٕٞ ُـ٤ةسٙ ٓةٖ اُثةاؼص٤ٖ ا٫

 ك٢ ا٩ن٬ع ػ٤ِٜا.  وس ُْ ٗٞكن 

 (اُؼثٞ ١)ٓسظغ ظاتن( ؾ 2) 

 5/2/2001تـدا  –(اُعثٞز١، ػثد اُٞٛاب)اُِٞا (ٓواٍ) ٓس٣ٌا ذأًَ تؼمٜا(ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ٚ )أُِـاج( 1) 

 133(٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

  14(كا٢ٛ)ٓفدز ظاتن( ؾ1) 

   0(أُسظغ اُعاتن )اُفلؽح ٗلعٜا(2) 

 (اٌُث٤ع٢)ٓسظغ ظاتن(3) 

  95(ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

ُود ؼفَ ٛرا اُاث٤ة ػِة٠ اُؼد٣ةد ٓةٖ ا٫ٝظةٔح ٝا٤ُٔةدا٤ُاخ وة٬ٍ ٓعةاٛٔرٚ 105(٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

كةة٢ ؼةةـسب اُيِةة٤ط اٗؼةةْ ػ٤ِةةٚ تٜا)ٗٞزٓةةإ ؼٞازظةةٌٞكد( ٝو٤ِلرةةٚ ًٝةةرُي ٓةةٖ اُع٘ساٍ)ظٞظةة٢ تةةاظ٤ٗٞط(اٗظس 

اُر١ ػَٔ ػ٠ِ ٝكوٚ ؼ٤س زه٢ )٠ُ ٓ٘فة ٓةد٣س ٓؽةسٝع  ٝتعثة اُؽٔاض ٓ٘واغ اُ٘ظ٤س 108أُفدز ٗلعٚ ؾ

ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة كودـاز اؼد لؽا٣اٙ، ػ٘دٓا اًرؽق إ ظعٔٚ ٓؽثغ ت٤ٌٔح ٖٓ ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ اًصةس تئعةح ا٫ف 

 ٓسج ٖٓ ا٤ٌُٔح أُعٔٞغ تٜا.

   0(اُعثٞز١، ٓواٍ) تؽغ ؼسب ٣ٝٞٗح(ٓسظغ ظاتن1) 

 (أُسظغ اُعاتن 2) 

 62ظاتن( ؾ(شزٗٚ ظ٢)ٓسظغ 3) 

 306-289(٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن( ؾ ؾ 1) 

 140(أُسظغ اُعاتن ؾ 2) 

(٣مةةْ أُسًةةص ظةةر٤ٖ ظٔؼ٤ةةح  ٓس٤ٌ٣ةةح ٝتس٣اا٤ٗةةح ُِٔؽةةازت٤ٖ ، ٣ٜةةدف )ُةة٠ )٣عةةا  ظةةثة ٓوثةةٍٞ ُٔةةسق اُع٘ةةٞ  1) 

   0311اُؼائد٣ٖ ٖٓ ؼسب اُي٤ِط ٝاُرؽون ٖٓ ؼفُْٜٞ ػ٠ِ اُسػا٣ح اُاث٤ح زاظغ)٤ٓع٤ٗٞٚ:ٓسظغ ظاتن ؾ(



   93(ٓؼدٕ اُؼاز )ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

  88(أُسظغ اُعاتن ؾ1) 

 90(أُسظغ اُعاتن ؾ2) 

ٝانِورةةٚ 1997(ًاٗةةد ٛةةرٙ اُِع٘ةةح ٛةة٢ اُرةة٢  وسظةةد اظةةْ)ٓسق ؼةةسب اُي٤ِط(كةة٢ ذؽةةس٣ٖ ا٧ٍٝ/اًٝرةةٞتس3) 

 ُِرداٍٝ. 

   85(كا٢ٛ )ٓسظغ ظاتن(ؾ4) 

 164(ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

 61(شزٗٚ ظ٢)ٓسظغ ظاتن(ؾ2) 

 ٤ٓ79ع٤ٗٞٚ )ٓسظغ ظاتن(ؾ(3) 

  90(أُسظغ اُعاتن ؾ1) 

)ُْ ذرًس اُعس٣دج ذاز٣خ ػسق اُلِْ ك٢ ه٘اج ]ت٣٬٘د[اُرِلص٤ٗٞ٣ح 2/2/2000تـدا  -(ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح)أُِـاج(1) 

 اُلسٗع٤ح(. 

 ذوس٣س تؼ٘ٞإ)ظسائْ اظريداّ ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة(. 5/2/2001تـدا –(ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح)أُِـاج( 2) 

 18-17(٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ ؾ 3) 

(تاُ٘ظس ُِؼ٬هح اُعثث٤ح اُؽ٤ٔٔح ت٤ٖ ا٩ؼؼاػاخ اُمازج ٝ ٗٞاع اُعسنإ كإ اُ٘اض ٣رٔعٌٕٞ تٔوُٞح ا٩ـةاتح 1) 

تٜـرٙ ا٧ٓساق  ٕٝ إ ٣ِرلرٞا )٠ُ إ اُؼد٣د ٖٓ ؼا٫خ ا٩ـاتح تاُعِاح اُدٓاؿ٤ح زتٔا ًاٗد تعثة اُرؼسق )٠ُ 

  0ؼؼحك٤ـك ؿص٣س ٖٓ ذِي ا٫

 77-76(٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ ؾ 2) 

 92(أُسظغ اُعاتن ؾ1) 

 30-29(٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ ؾ 2) 

 (ذٞظد ك٢)ُٞض ا٫ٓٞض( ْٛ أُيرثساخ ا٧ٓس٤ٌ٣ح اُر٢ ذرؼآَ ٓغ اُرزج ٝٓرؼِواذٜا.2) 

 111-110(٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن(ؾ ؾ1) 

  200(ٓؼدٕ اُؼاز)ٓسظغ ظاتن (ؾ1) 

   200غ ظاتن(ؾ(ٓؼدٕ اُؼاز )ٓسظ1) 

 (زاظغ ا٬ُٔؼن ك٢ ٜٗا٣ح اٌُراب.2) 

  39(ًٛٞط )ٓسظغ ظاتن(ؾ 3)

   23(ٓؼدٕ اُؼاز )ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

 -(اٗظس اػرساف )تسٗاز  زٝظرٌس(اُثاؼس ك٢ ٓصظعح )زاٗد ٬ُتؽاز(ٝأُٞشوح ك٢ ًراب)ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة2) 

 252-251اُؽسب اُيل٤ح(ٓسظغ ظاتن ؾ ؾ     

ؿةةاُٞا :ٓةةٖ ٓؽةةا٤ٛس اُؼعةةٌس٤٣ٖ اُلسٗعةة٤٤ٖ، ؼةةازى كةة٢ اُؽةةسب اُؼا٤ُٔةةح اُصا٤ٗةةح ًٝةةإ زك٤وةةا (اُع٘ةةساٍ ت٤٤ةةس 1) 

ُِع٘ساٍ)ؼازٍ  ٣ـٍٞ( ؼازى ك٢ ُع٘ح ذؽو٤ن ذيؿ اُؽسب ػ٠ِ اُؼسام ًٕٞ و٬ُٜا وثةسج ؼفة٤لح ػةٖ ظس٣ٔةح 

 Le Sang doاظةريداّ ا٫ػردجأُفة٘ٞػح ٓةٖ ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة ٓةا اذةاغ ُةٚ ذةأ٤ُق ًرةاب تؼ٘ةٞإ) ّ اُة٘له(

Petrole اُؽةةةسب اُيل٤ةةةح( ُِوائةةةٚ -ا٫ٓةةةـس اُةةةر١  ػةةةا اُفةةةؽل٤٤ٖ اُلسٗعةةة٤٤ٖ ٓةةةصُل٢ ًرةةةاب)ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مةةةة

   41-37ٝا٫ظرسؼا  تٌص٤س ٖٓ رزا ٙ ك٢ ٛرا أُعاٍ، زاظغ اٌُراب أُرًٞز ؾ ؾ 



 39-38(٤ٓع٤ٗٞٚ)ٓسظغ ظاتن ؾ ؾ2) 

-)ـةداز  از اُوا ظة٤ح–ٓعِح اُصؼةق اٌُث٤س)أُِـةاج( (اُؽ٤ا٢ُ، زػد، تؽةس تؼ٘ةٞإ )ظس٣ٔةح اُوةسٕ اُؼؽةس٣ٖ(3) 

  86ؾ1999(ُع٘ح 3تـدا  اُؼد )

 (ُْ ٣ٌٖ )و٬  اُدتاتاخ لٖٔ ٝاظثاخ ٛرٙ اُعس٣ح. 1) 

(ٗواح ا٩زظاع :ٌٓإ ٣يفؿ ُرع٤ٔةغ أُؼةداخ أُؼاٞتةح اُرة٢ ٣ٌةٕٞ ذفة٤ِؽٜا ٓةـٖ ٝاظةة أُؼآةَ وةازض 2) 

 )ٌٓا٤ٗاخ 

 اُٞؼداخ أُواذِح.     

  76(كا٢ٛ )ٓسظغ ظاتن( ؾ3) 

(ذةةْ ؼةةؽٖ ذِةةي اُؼعةة٬خ تؽةةسا ٓةةٖ ٤ٓ٘ةةا  )اُةةدٓاّ( اُعةةؼٞ ١، ٝهةةد  ؼةةسخ  ظٜةةصج ه٤ةةاض ا٩ؼةةؼاع كةة٢ ا٤ُٔ٘ةةا  1) 

ُِٝٞهٞف ػ٠ِ ؼدٝ  ٛرا اُ٘ؽان ٗث٤ٖ إ نِوةح ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ 0ِٓؽٞظا ُِ٘ؽان ا٩ؼؼاػ٢ ك٢ ا٤ُٔ٘ا  أُرًٞز ازذلاػا 

ٝٛرا ٣ؼ٢٘ إ ٛرا ا٩ؼؼاع ٣عا١ٝ 0(٢ِٓ زا 270-260ٜصج اُو٤اض ٓودازٙ)أُ٘مة ظعِد كـ٢ ا٤ُٔ٘ا ازذلاػا٧ظ

ظةةاػح ٝٛةة٢ اؼةؼح ٣٫عةةٔػ تٞظةةٞ  اُلمةة٤٤ُٖٞ هةةسب  24(ُلرةةسج  Xٓيةانس ذؼةةسق أُةةس  ٨ُؼةةؼح اُعة٤٘٤ح ) ؼةةؼح

س ٓفا زٛا )ن٬ها، كري٤ـَ ؼعْ اٌُازشح اُث٤ة٤ح اُر٢ ػٔد أُ٘اوح ظسا  زؿثاخ ا٩ ازج ا٧ٓس٤ٌ٣ح كة٢ )ُؽةام اًثة

 هدز ٓـٖ ا٧ذٟ تا٥وس٣ٖ.

 76(أُسظغ اُعاتن ؾ2)

  

 ٗو٬ ػٖ اُ٘دا  اُد٢ُٝ ُياس ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة اُر١ انِوٚ)زآص١ ٬ًزى(.  85(اُؽ٤ا٢ُ)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

  73(كا٢ٛ )ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

٤٘ةة٢ ٨ُظةةِؽح تؽةةس تؼ٘ةةٞإ )اظةةريداّ هةةٞاخ اُرؽةةاُق اُص٬ش  (اُعثةةٞز١، ػثةةد اُٞٛةةاب ٓؽٔةةد ؼعةة٤ٖ )اُِةةٞا (،3) 

ا٩ؼؼاػ٤ح لد اُؼسام(، ٖٓ تؽٞز اُ٘دٝج اُؼ٤ِٔح اُد٤ُٝح ؼٍٞ اظريداّ ا٧ظِؽح أُؽسٓح ٝذأش٤ساذٜا ػ٠ِ ا٩ٗعإ 

 32ٝاُث٤ةح ك٢ اُؼسام، زاظغ اٌُراب اُر١ ٣ؽَٔ اظْ اُ٘دٝج أُرًٞزج)ٓسظغ ظاتن(ؾ

ٔ٘ؽٞزج ك٢ ٓعِح)اّ أُؼازى( )أُِـةاج(ٓسًص (زاظغ اُرسظٔح اُؼست٤ح ُِروس٣س اُر٢ هاّ تٜا )٤ُٝد واُد اؼٔد(ٝا1ُ) 

 127ؾ1999(ذٔٞش /٤ُٞ٣ٞ 18اُؼد )-تـدا   )أُِـ٠(   تؽاز اّ أُؼازى

  29-28(كا٢ٛ )ٓسظغ ظاتن( ؾ ؾ2) 

  29(ػٔاغ، تؽس تؼ٘ٞإ )اظرؼٔاٍ  ظِؽح ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ٝاُرفد١ اُوا٢ٗٞٗ(ٓسظغ ظاتن ؾ3) 

 105(ػصٔإ )ٓسظغ ظاتن(ؾ2) 

 29ٞز١، تؽس )اظريداّ هٞاخ اُرؽاُق اُص٬ش٢٘٤ ٨ُظِؽح ا٩ؼؼاػ٤ح(ٓسظغ ظاتن ؾ(اُعث3) 

 (أُسظغ اُعاتن)اُفلؽح ٗلعٜا(.4) 

اُ٘ةاظْ اظةريداّ اُوةرائق اُؽا٣ٝةح ػِة٠  226  (ٓؼسٝف، تٜا  اُد٣ٖ ؼعة٤ٖ، اُثؽةس أُٞظةّٞ)اُرِٞز تةاُسا 1ّٞ٣) 

٘ؽةٞز لةٖٔ  ػٔةاٍ اُ٘ةدٝج اُؼ٤ِٔةح اُد٤ُٝةح)ٓسظغ ظةاتن( ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ك٢ أُ٘اوح اُع٘ٞت٤ح ٖٓ اُؼسام(أُ

    43ؾ

  142(ٓؼسٝف، تٜا  اُد٣ٖ ؼع٤ٖ، تؽس تؼ٘ٞإ)اُ٘ؽان ا٩ؼؼاػ٢ ك٢ اُؼسام(ٓسظغ ظاتن ؾ1) 

  15/1/2001تـدا  -(ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح )أُِـاج(1) 

  53( زاظاخ ٝ تؽاز ػساه٤ح)ٓسظغ ظاتن(ؾ2) 



   0(أُسظغ اُعاتن)اُفلؽح ٗلعٜا(3) 

  78(كا٢ٛ )ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

  33(ٓؼدٕ اُؼاز )ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

   ٣0ح اُر٢ ٤ًّـلد ُس٢ٓ هرائق ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ٢ٛ  تاتاخ)ؼاُ٘عس(٘گ٤ِش(اُدتاتاخ ا1٫) 

  23(اُِع٘ح أُسًص٣ح ٥شاز اُرِٞز )ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

 0ٜا((أُسظغ اُعاتن )اُفلؽح ذاذ3) 

 (اُؼثٞ ١)تؽس ظثن ٝإ اؼسٗا )٤ُٚ(ٝٗٞلػ )ٕ اُدًرٞز)اُؼثٞ ١(ُْ ٣رًس زهْ ػد  اُعس٣دج ٝذاز٣خ ـدٝزٙ. 4) 

(٤ٔ٣َ اُثؼك )ُىاظريدّ ًِٔح)أُعر٘لر(تد٫ ػٖ)أُ٘مة(ٝٛٞ ٣٫ـ٤ّس ك٢ أُلّٜٞ ؼة٤ةا ًٔةا ٬٣ؼةظ ٓةٖ اُة٘ؿ 1) 

 أُورثط. 

   105(أُسظغ اُعاتن ؾ2) 

  169تن( ؾ(كا٢ٛ )ٓسظغ ظا3) 

  170(أُسظغ اُعاتن ؾ4) 

  15/1/2001تـدا   –(ظس٣دج اُعٜٔٞز٣ح)أُِـاج(1) 

  195( زاظاخ ٝ تؽاز ػساه٤ح)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

  68-67(ٓعٔٞػح ٖٓ  ػاج اُع٬ّ)ٓسظغ ظاتن(ؾ ؾ 1) 

 26(أُسظغ اُعاتن ؾ2) 

   0غ )٠ُ ٗواح ا٫ـاتح(ٓدٟ اُع٬غ:أُعاكح اُر٢ ذواؼٜا أُورٝكح ٖٓ كٞٛح ظثااٗٚ اُع3٬) 

 53(أُودا ١)ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

 0(أُسظغ اُعاتن)اُفلؽح ٗلعٜا(2) 

 54(أُسظغ اُعاتن ؾ3) 

ظِعةِح ػةاُْ أُؼسكةحأُعِط اُةٞن٢٘ ُِصواكةح ٝاُل٘ةةٕٞ –(٣ُٞةد،  ٣٘ة٤ط، كٌةسج اُوةإٗٞ، ذسظٔةح ظة٤ِْ اُفةة٣ٞؿ1) 

  395ؾ 1981  ا٣ٌُٞد-ٝا٥ اب

ٓواٍ)ظس٣ٔةةح  ٓةةدّ( أُ٘ؽةةٞز كةة٢ ) ٝزام ٓعٔؼ٤ةةح( )ـةةداز أُعٔةةغ   (ػ٤عةة٠، ؼعةةٖ ػث٤ةةد )اُؼ٤ٔةةد اُةةسًٖ(،1) 

  13ؾ 2001اُؼ٢ِٔ اُؼساهـ٢ ًإٗٞ اُصا٣/٢ٗ٘ا٣س

(اُث٣ٞس:ْٛ  ؼلا  أُٜاظس٣ٖ )اُُٜٞ٘د٤٣ٖ(ٝ)اُلسٗع٤٤ٖ(ٝ) ه٤ِاخ  وسٟ(ٖٓٔ اظةرٞنٖ )ظ٘ةٞب  كس٣و٤ا(ٝ ظعةٞا 2) 

ا(ؿةصٝ اُعٜٔةٞز٣ر٤ٖ نٔؼةا تصسٝاذٜٔةا، ك٘ؽةثد ٘گِرز.هةسزخ)ا19اٝزاٗط(ك٢ ٜٗا٣ةح اُوةسٕظٜٔٞز٣ر٢)ذساٗعلاٍ(ٝ)

اُةر٣ٖ ٘گ٤ِش( ٝاٗرٜد ُفاُػ )ا٣1899٫ح ػاّ ٘گ٤ِشؼسب )اُث٣ٞس( ت٤ٖ اُث٤ك ٖٓ ظٌإ اُعٜٔٞز٣ر٤ٖ ٝاُوٞاخ ا٫

 .  1902اؼرِٞا اُعٜٔٞز٣ر٤ٖ ك٢ ٜٗا٣ح ذِي اُؽسب ػاّ 

  14(أُسظغ اُعاتن ؾ3) 

اُوإٗٞ اُد٢ُٝ تٜآػ تعة٤ه ٬ُتوةا  ػِة٠ ـة٘اػح ٓؽةدٝ ج ُؼرا ) ٓةدّ( تٜةـدف ذةأ٤ٖٓ ٓعةرِصٓاخ هرةـَ (ظٔػ 4) 

 اُؽ٤ٞاٗاخ اُمئح ٖٓ اُٞؼٞغ اُر٢ ذٜاظْ اُرعٔؼاخ اُعٌا٤ٗح ٝاُر٢ ٫ذس ٣ٜا ا٫ن٬هاخ ا٫ػر٤ا ٣ح تعُٜٞح. 

ٔحآس٤ٌ٣ح(ظس٣ةةةدج اُعٜٔٞز٣ةةةح (ػ٤عةةة٠، ؼعةةةٖ ػث٤د)اُؼ٤ٔةةةد اُةةةسًٖ(، ٓواٍ)اُفةةة٤ِة ا٧ؼٔةةةس ٣٘رثةةةٚ )ُةةة٠ ظس1٣) 

 10/9/2000)أُِـاج( تـدا 



(٣رٞظة ػ٤ِ٘ا ا٩ؼازج ٛ٘ا )٠ُ )ٕ كسم اُٜ٘دظةح اُؼعةٌس٣ح ا٧ٓس٤ٌ٣ةح ٜٓرٔةح تعٔةغ ٝٓؼاُعةح ا٫ػرةدج أُؽسٓةح 2) 

وؽةة٤ح ػةةدّ اكرمةةاغ آسٛا.آةةا ا٫ػرةةـدج اُرو٤ِد٣ةةح )ؿ٤ةةس أُؽةةؼح ٝؿ٤ةةس اُعةةآح ٝؿ٤ةةس ا٫ٗؽةةااز٣ح( كةةإ اُٜ٘دظةةح 

٣ح ا٧ٓس٤ٌ٣ةةـح ذ٘فةةِد ٓةةٖ ٓعةةص٤ُٝح ٓؼاُعرٜةةا ػِةة٠ اُةةسؿْ ٓةةٖ ذؽِٜٔةةا ذِةةي أُعةةص٤ُٝح كةة٢ ذِةةي أُؼاُعةةح اُؼعةةٌس

تٔٞظة ت٘ـٞ  اذلاه٤اخ)ظ٤٘ق( واـح ٝإ اُعٜاخ اُؼساه٤ح أُيرفح ٓـ٤َّثح هعسا ٓ٘ر ا٫ؼر٬ٍ ا٧ٓس٢ٌ٣ ُِؼسام، 

صظعح اُع٣ٞعس٣ح ٩شاُح ا٧ُـاّ ٜٓٔةح ذ٘ظ٤ةق ُرا كود  ٗاند ا٧ْٓ أُرؽدج تٔٞظة نِة ٖٓ ا٩ ازج ا٧ٓس٤ٌ٣ح تأُ

)اُؼسام ( ٖٓ ا٫ػردج ؿ٤س أُ٘لِوح، ٝهـد ؼسع كس٣ن ٖٓ ذِي أُصظعح تاُؼَٔ اُر١ ذدكغ اُيص٣٘ةح اُؼساه٤ةح  ظةٞزٙ 

   ٝٛٞ تسرظح)زٝظ٤ٚ ٤ٛط(.

د شةْ ذاةٞزخ ٝاذعةؼ 1853 ٣ٍِٞ/ظةثرٔثس 2(:ٗؽةثد تة٤ٖ )زٝظة٤ا(ٝ)ا٧ذساى(ك٢ 1856-1853(ؼسب اُوةسّ)1) 

ا()ُةة٠ ظاٗةةة)ا٧ذساى(  ازخ ٓؼازًٜةةا كةة٢ ؼةةثٚ ٘گِرزػ٘ةةدٓا  وِرٜا)كسٗعةةا(ٝ)ا1845رذاز/ٓةةازض٫25ؼوةةا ٓ٘ةةر 

ا(ك٤ٜةا ٛةٞ اُرةاز٣خ ٘گِرزظص٣سج)اُوسّ( اُرـ٢  ًعثرٜا اظٜٔا ا٤ُٔٔص.٣ٝؼد أُصزوٕٞ اُـست٤ةٕٞ اؼةرساى )كسٗعةا(ٝ)ا

س ١ اُؼاّ تةا٧ٛٞاٍ ٝأُفةائة اُرة٢ ػةا٠ٗ .ػِٔد اُفؽاكح ػ٠ِ ذ٣ٞ٘س اُ 1854اذاز/ ٓازض25اُؽو٤و٢ ك٤عؼِٞٙ 

ٍ(٫ٕ ذٜةةسع )ُةة٠ اُؼٔةةَ ػِةة٠ ذوةةد٣ْ اُيةةدٓاخ اُاث٤ةةح ُٜةةْ ٤ر٘گ٤ٜٓ٘ةةا اُع٘ةةٞ  كةة٢ ا٤ُٔةةدإ ٓٔةةـا  كغ)كِةةٞزاٗط ٗةةا

( ُةق ظ٘ةد١ ٓةٖ 500ذِةي اُؽةسب أُس٣ةسج اُرة٢ ِٛةي ك٤ٜةا) ٤ٓ1856دا٤ٗا.اٜٗد ٓؼاٛدج)تاز٣ط(ك٢ ؼثـان/ كثسا٣ةس

 ٓيرِق اُع٘ع٤اخ. 

، 1904ٝؼازب)ا٤ُاتإ(ػةةا1894ّ:اُو٤فةةس اُسٝظة٢ ا٧و٤ةةس، ازذوةة٠ اُؼةسغ ػةةاّ 1918-1868اُصةةا٢ٗ (ٗوة2٫ٞ) 

ق اُصةٞاز ؼٌٔةٚ ػةاّ ّٞ شةْ هرِةٞٙ كة٢ 1917اؼرٜس هفسٙ تاُلعا  ٝاُؼ٬هاخ ا٥شٔح ت٤ٖ ا٩ٓثسانٞزج ٝ)زاظثٞذ٤ٖ(ه

ٓ٘اوةةح)ا٫ٝزاٍ(٣ّٞ  ؼٔةةاّ  ّ ٓسػةةة ٗلةةر كةة٢ ظةةس اب أُ٘ةةصٍ اُةةر١ اظةةٌ٘ٞٙ ك٤ةةٚ ٓةةغ اكةةسا  ا٫ظةةسج اُؽأًةةح كةة٢

 . 1918ذٔٞش/6ٞ٤ُٞ٣

 212(ٓؼدٕ اُؼاز )ٓسظغ ظاتن( ؾ1) 

  3(ٓد٣س٣ح اُردز٣ة اُؼعٌس١)ٓسظغ ظاتن( ؾ2) 

(ا٤ٌُا٢ُ، ػثد اُٞٛاب ًٝآَ اُص٤ٛس١)ٓؽسزإ(، )أُٞظةٞػح اُع٤اظ٤ح(أُصظعةح اُؼست٤ةح ُِدزاظةاخ ٝاُ٘ؽةس 1) 

 491ؾ 1974ت٤سٝخ  –

ا٫ـ٤ِح ُٔعِعَ ظسائْ ا٤ٌُإ اُفة٢ٗٞ٤ٜ أُسذٌثةح لةد أُةٞان٤ٖ٘ اُلِعةا٤٤٘٤ٖ (ا٤ُعد ذِي اُعسائْ اُفٞزج 1) 

ٓ٘ةةر ؼوثةةح اُرةةآٓس اُةةر١ اكمةة٠ )ُةة٠ اٗؽةةا  ٛةةرا ا٤ٌُةةإ ٝؼرةة٠ ٣ةةّٞ اُ٘ةةاض ٛةةرا؟.ٌُٖٝ أُؽةةٌِح ٛةة٢ إ اُياظةةس٣ٖ 

ْ.اٜٗا ٓأظاج أُعرٔغ اُثؽس١ ؼوايي  ًَ  ٝأُعرع٤ِٖٔ ْٛ ٖٓ ٣ؽا

ح ه٘اتَ)اُ٘اتاُْ(اُؽازهةةةح أُؽسٓةةةح  ٤ُٝةةةا تٌصاكةةةح ٝاكةةةسان وةةة٬ٍ ؼةةةسب ( ُوةةةد اظةةةريدٓد اُوةةةٞاخ اُفةةة1٤ٗٞ٤ٜ) 

ًٝاٗد  ٛداكٜا ك٢ ذُي ٓد٤ٗح زؿثةح ٜٓ٘ةا كة٢ )زٛةاب اُعةٌإ ٝ)ظثةازْٛ ػِة٠ ذةسى  ٣ةازْٛ  1976ؼص٣سإ/٤ٗٞ٣ٞ 

٬٣ٝؼظ إ ا٫ظريداّ اُف٢ٗٞ٤ٜ 1948 ٬ٓ ك٢ ا٫ظر٬٤ ػ٠ِ ا٫زق ٝأُٔرٌِاخ ٖٓ ؿ٤س ظٌإ ًٔا ؼفَ ػاّ 

 تاُْ ٓرصآ٘ا ٓغ اظريداّ)آس٣ٌا( ُٚ ك٢ ػدٝاٜٗا ػ٠ِ)ك٤ر٘اّ(.ُِ٘ا

   408( ٣ُٞد )ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

   0(أُسظغ اُعاتن )اُفلؽح ٗلعٜا(2) 

  20/4/2002تـدا  -(ظس٣دج اُعٔٞز٣ح )أُِـاج(1) 

 (أُسظغ اُعاتن 1) 

 203-202(ٓد٣س٣ح اُردز٣ة اُؼعٌس١)أُِـاج()ٓسظغ ظاتن(ؾ ؾ 2) 



ثؼصةةح اُؼساه٤ةةح اُدائٔةةح ك٢)٣ٞ٤ٗةةٞزى()٠ُ ٓوةةس ُع٘ةةح)ا٫ْٓ أُرؽةةدج ُؽوةةٞم ا٫ٗعةةإ(ك٢)ظ٤٘ق(ك٢ (ٓةةرًسج ا3ُ) 

21/5/1996   

 62(شزٗٚ ظ٢)ٓسظغ ظاتن(ؾ1) 

 (ٓؼا٤٣س اُِع٘ح اُلسػ٤ح ُؽوٞم ا٩ٗعإ ٫ػردا  اُع٬غ ذا هدزج ذد٤ٓس٣ح ؼآِح ٢ٛ:1) 

 أُؽدٝ  لٖٔ توؼح ا٫ٗلعاز اُر٢ ذؽد  ك٢ ظاؼح أُؼسًح. اُرأش٤س أٌُا٢ٗ:ا٧ظِؽح أُثاؼح ٢ٛ ذاخ اُرأش٤س01    

 اُرأش٤س اُصٓا٢ٗ: ٕ ٣ر٬ؼ٠ ذأش٤س اُع٬غ تؼد اٗرٜا  اُفساع، ٣ٝؽد  ػٔس ذأش٤سٙ ترُي اُفساع.01    

 اُرأش٤س ا٩ٗعا٢ٗ: ٕ ٫ ٣ٌٕٞ ٫ظريدآٜا ذأش٤س  ٝ ػٞاهة ٓثاُؾ تٜا ػ٠ِ ا٧ؼياؾ أُرؼسل٤ٖ ُٚ.02    

 س اُث٤ة٢:ػدّ ذسًٜا رشازا لازج ٫ ٓثسز ُٜا ٝذاخ نث٤ؼح ٓثاُؾ تٜا ػ٠ِ اُث٤ةح. اُرأش03٤    

(٤ًق ٣رؽون ٓا ظا  ك٢ اُروس٣س ٖٓ ذٞظ٤ٜاخ وفٞـا ٝإ اُؼساه٤٤ٖ ُْ ٣ؼسكٞا تٜرا اُ٘ٞع ٓةٖ اُؼرةا  ا٫ تؼةد 1) 

 ٓم٢ اًصس ٖٓ ازتغ ظ٘ٞاخ ػ٠ِ اظريدآٚ لد ظ٤ؽْٜ ٝٓدْٜٗ. 

  

( ٓا٣ٌسٕٝ ًؽد اػ٠ِ ٓةٖ ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة كة٢ ٤ٓةاٙ اُؽةسب 2اُؼا٤ُٔح ذمغ ٗعثح ) إ ٓ٘ظٔح اُفؽح        

٣ٝراِة اظسا  اُرا٤ٜةس ٓةٖ اُرِةٞز كة٢ أُ٘ةانن اُرة٢ ؼةٜدخ ٗصاػةاخ ػ٘ةد ذعةع٤َ ازهةاّ ا٫ظةصا  ٓةٖ ا٫ؼةؼاع 

ُٞةةح، ٝإ أُرثوةة٢ ٝا٣ةةح ٓعةةر٣ٞاخ ٓةةٖ اُرِةةٞز تةةا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مةةة ٝاُرةة٢ ٣ؼةةدٛا اُيثةةسا  أُريففةةٕٞ ؿ٤ةةس ٓوث

أُعاؼاخ اُر٢ ذؼسلد )٠ُ ذسا٤ًص ػا٤ُح ٖٓ ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ٣عة إ ٣ؽظس اُدوٍٞ ا٤ُٜا ؼرة٠ ٣ةرْ ذ٘ظ٤لٜةا 

 ذٔآا.

ٝػ٘ةةد اُةةريِؿ ٓةةٖ اُرِةةٞز تعةةثة ا٤ُٞزا٤ٗةةّٞ أُ٘مةةة، كاٗةةٚ ٣٘ثـةة٢ ٓؼسكةةح اُرؽد٣ةةداخ أُاِٞتةةح، ٝذٞظةةد         

 ٓؼا ٕ اوسٟ ٫ظريدآٜا ك٢ ٓ٘رعاخ ٓف٘ؼح.آٌا٤ٗح ُيِه ؼظا٣ا ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة تؽظا٣ا 

    ؼٍٞ ذؼسق اُعٌا02ٕ

( ًـةْ ٓةٖ 1( ٓةا٣ٌسٝؿساّ ٌُةَ )0، 5ذؽد  اُعسػةح اُثؽةس٣ح ُِٔسًثةاخ اُرائثةح ٓةٖ ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة ت٤ٌٔةح ) 

ٝشٕ اُععةةْ ٤ُِةةّٞ اُٞاؼد.ٝؼةةدٝ  اُعسػةةح ُِٔسًثةةاخ ؿ٤ةةس اُرائثةةح ذٌةةٕٞ ؼعةةة اُرةةأش٤ساخ ا٤ٔ٤ٌُا٣ٝةةح ٝا٫ؼةةؼاػ٤ح 

ٓٞاـلاخ ا٫ٓإ ا٫ظاظ٤ح ُِؽٔا٣ح ٖٓ ا٫ؼؼاع، ٝإ اُرؼةسق )ُة٠ ٓسًثةاخ ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ  BSSأُٞـٞكح ٖٓ هثَ

 أُ٘مة ٣٘ثـ٢ اُع٤اسج ػ٤ِٚ ك٢ ٓعر٣ٞاخ ٓوثُٞح ٖٓ ا٫ؼؼاع ٝاُرعْٔ ا٤ٔ٤ٌُا١ٝ ٝاُر٢ اظرؼسلرٜا اُدزاظح.

    ؼٍٞ اُثؽس:03

أُ٘انن أُؼ٤٘ح ُرؽع٤ٖ اُ٘عة اُياـح تأُيانس اُفؽ٤ح ذٞظد كعٞاخ ٓؼسك٤ح ٣راِة )ظسا  تؽٞز )لاك٤ح ك٢ 

اُر٢ ٣عةرٞظة اظساهٛا.٣ٝراِةة )ظةسا   زاظةاخ ذفةؽػ ؼةدٝ  ذلٜٔ٘ةا ؼةٍٞ اُياةس اُةر١ ٣رٜةد  اُعٜةاش اٌُِة١ٞ 

ُِ٘اض أُؼسل٤ٖ ٤ُِٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة. ٝإ أُؼِٞٓةاخ أُٜٔةح ٣ةرْ اُؽفةٍٞ ػ٤ِٜةا ٓةٖ اُدزاظةاخ ؼةٍٞ اُعةٌإ 

 ٗعة ٓرصا٣دج ٖٓ ا٤ُٞزا٤ّٗٞ أُ٘مة ك٢ ٤ٓاٙ اُؽسب.اُر٣ٖ ذؼسلٞا )٠ُ 

 ذؼ٤ِن ػ٠ِ ا٫هرثاض رٗلا:

اُؽةسب اُيل٤ةح( اُلفةَ أُٞظةّٞ  -ٗعد ٛ٘ا لسٝزج اظرؽماز ٓةا  ٜٗة٠ تةٚ ٓؽةسزٝ ًرةاب )ا٤ُٞزا٤ٗةّٞ أُ٘مةة 

)هرثةاض ٓةٖ ذوس٣ةس )ٓاذا ذلؼَ ٓ٘ظٔح اُفؽح اُؼا٤ُٔح؟( ٝا٫ظرؽٜا  تٚ ٫ٗ٘ا ٗؼدٙ ذؼ٤ِوا ٓ٘اظثا ػ٠ِ ٓةا اٝز ٗةا ٓةٖ 

 )ٓ٘ظٔح اُفؽح اُؼا٤ُٔح( ؼ٤س ذٞـِٞا ا٠ُ اٗٚ:



)كةة٢ ظ٤ٔةةغ ا٫ؼةةٞاٍ، ٫ٗعةةرا٤غ إ ٗوةةٍٞ إ ٓ٘ظٔةةح اُفةةؽح اُؼا٤ُٔةةح ظؼِةةد ٓةةٖ ٛةةرا أُِةةق ٓٞلةةغ اٛرٔآٜةةا 

ا٫ٍٝ.ٝذٛةةة تؼةةةك أُ٘ريثةةة٤ٖ ا٫ٓس٣ٌةةةإ اُةةة٠ اتؼةةد ٓةةةٖ ذُةةةي. كوةةةد ٓةةةازض اػمةةا  ػةةةدج كةةة٢ ؿسكةةةح أُٔصِةةة٤ٖ 

ا٣لةةاٗط، كةةاز، ًٞذؽةة٤٘٤ػ اٗةةدازٝٝ ، ا٤ُٝلةةس، ات٤سًسٝٓثةة٢ ٝز٣ةةط( لةةـٞنا ٓثاؼةةسج ػِةة٠ )اُثسُٔا٤ٕٗٞ:ٛةةاٍ، 
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 )اُِٞز (٣ُٞد  ٤ٗط 
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   2002رذاز 27

 الذوريبد
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 1999( 3) تـدا  اُؼد  –)ـداز  از اُوا ظ٤ح ُِفؽاكح  –ٓعِح اُصؼق اٌُث٤س )أُِـاج(  030
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      2004ًإٗٞ اُصا٢ٗ/ ٣٘ا٣س  311ٓعِح اُصواكح اُعد٣دج اُؼد   032
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 هـ39الباردة:-

 108، 105البلقان:-

 159البوٌر:-

 171هـ، 169، 1967حزٌران:-

  173، 133، 131، 129، 127، 125، 122،124، 62، 61الخلٌـج/عاصفة الصحـراء: -

  ، 97، 93، 89: 1973رمضان-



 162العالمٌة االولى:-

 161القرم:-

 154الكورٌة:-

 93النظٌفة:-

 19الحرس الجمهوري)العراق(:

 133، 131حسٌن، صدام:

 ، 107، 25الحصان األسود)قاعـدة عسكرٌة(:

 108 ،122 

 65، 48ء:الحلفا

  140، 78، 77  ،76، 75، 74، 39حلؾ شمال األطلسً)الناتو(:

 36حلؾ وارشو:

 )خ( 

 80الخضر)حزب(:

 82الخّفاؾ، مؤٌد قاسم:

 150، 149الخلٌج العربً:

 148الخماسٌن)رٌاح(:

 139الخمٌسٌة)معسكر(:

 145خور الزبٌر)مٌناء(:

 )د( 

 49دارت)عتاد خارق للدرع(:

 153داكوست، برك)العقٌد(:

 74الدانمارك:

 67داود، خالد ناجً:

 166درسدن:

 69دكار: 

 هـ142الدّمام)مٌناء(:

 162، 159، 93دمدم)عتاد محّرم(:

  107، 25الدوحة:

 105، 104دوسبال، أورمٌه:

 167دي بوفوار، سٌمون:

 130دي بونتً، كارال:

 55دٌتز، لٌونارد:

 هـ140دٌؽول، شارل:



 124دٌالوٌر:

 53دٌنٌس، لٌونارد:

  125، 124، 84، 68دٌوراكوفٌتش، اساؾ او عاصم :

 59دٌوكسٌن)ناتج كٌمٌاوي(:

 104دي ٌو ووتش)منظمة(:

 )ذ( 

 147الناصرٌة)محافظة(:-ذي قار

 )ر(

 136الرابطة الدولٌة للمراة من اجل السالم:

 هـ161راسبوتٌن:

 167، 69راسل، برتراند:

 هـ36رامسفٌلد، دونالد:

 هـ139، 119راند)مؤسسة أبحاث(:

 69راٌتون)مصنع أسلحة(:

 53رْجوي، جٌمس:

 146الرمٌلة)حقول نفط عراقٌة(:

 75روبنسون)اللورد(:

 هـ139روستكر:

 ، 159، 76، 73، 72، 63الروس:-روسٌا

 133، 123، 122، 79روك، دوك:

 170، 169روما:

 187رٌس)برلمانً أمرٌكً(:

  180رٌفكند، دٌفٌد:

 )ز(

 133زٌهمان)العقٌد(:

 )س(

 130تلفزٌونٌة(: س+)قناة

 151ساتٌل، دٌفٌد:

 167سارتر، جان بول:

 16سالم، عباس عبود:

 38ساندي)مختبر(:

 41سان فرانسٌسكو:

 142ساوث كارولٌنا:



 45سبانؽدالهم)قاعدة جوٌة(:

 136سبوكند:

 143ستارمٌت)مصنع عسكري(:

 ، 167هـ، 99ستوكهولم:

 41: 81السرب

 141، 127،   116: 144سرٌة اإلنقاذ

 16السعدون، ناصرة:

 141، 124، 122، 106، 72هـ، 55، 48، 12السعودٌة:

 هـ69سعٌد، حمٌد:

 6568، 64سكوكروفت، برنت:

 81السالم األخضر)منظمة(:

 144، 97السلمان)مدٌنة(:

 146سنام)جبل(:

 68السنؽالٌون:-السنؽال

 121سنٌه، مونٌكا:

 90، 89سوار، زانك: 

 114سواردس توبالشارز)منظمة(:

 148السورٌون:-سورٌا

 125هـ،67سولٌفان، بول:

 85سوهارتو:

  167، 74، 72السوٌد:

 131سً.ان.ان:

 132سً.بً.أس)قناة تلفزٌونٌة(:

 81سٌمنز)شركة(:

 90، 89سٌناء:

 142سٌنلػ)مدٌنة(:

) ( 

 169شاتال)مجزرة(:

 112، 79شارما، هاري:

 85شارون، أرٌٌل:

 61هـ، 55شالنجر)دبابة(:

 170اٌزٌلو:شامبً، كارلو 

 127شاٌز، كرٌستوفر:



 26شبكة المواطنٌن المناهضٌن للٌورانٌوم المنضب)منظمة(:

 149، 144شط العرب:

 46شؽانٌفرت)مدٌنة(:

 16، 7شكري، طارق محمود)الفرٌق(:

 هـ112شكنزي)مدٌنة(:

 123، 122شلتون، ستٌفن:

  139، 67شوارسكوفت، نورمان)الجنرال(:

 11شوت، نٌفٌل:

 )ص(

 86ة(:صابرا)دباب

 169صبرا)مجزرة(:

 95صبري، ناجً:

 صحؾ:

 131أتالنتا جورنال كونستٌتوسٌون:-

 81اٌاٌفتروتٌبا: -

 هـ96، 76، 25اندبندت:-

 17بؽداد أوبزرفر:-

 هـ96، 46الجمهورٌة:-

 هـ77دوموؼان:-

 151، 71، 65ؼاردٌان:-

 53فٌالج فوٌس:-

 36كاما:-

 145، 84كرٌستٌان ساٌنز مونٌتر:-

 180دبلوماتٌك:لوموند -

 BMG:115المجلة الطبٌة البرٌطانٌة-

 هـ115المجلة الطبٌة البرٌطانٌةالنسٌت:-

 هـ42المجلة العسكرٌة العراقٌة:-

 24نٌوس دوٌتشالند:-

 152، 139نٌوٌورك تاٌمز:-

 41واشنطن بوست:-

 146صفوان)قرٌة(:

 41، 19الصوارٌخ البالستٌقٌة:

 85، 74، 73الصومال:



 32، 31الصٌن:

 )ط( 

 148الطوز)ؼبار متصاعد(:

 79طوطم)تجربة نووٌة(:

 )ع( 

 ، 54، 44، 20العامرٌة)ملجأ(:

 17عبد هللا، حمدٌة: 

 هـ155عبود، سلوان كمال جمٌل:

 151، 118العبودي، عبد الكاظم:

 146، 82عثمان، موفق ٌحٌى:

 48العذراء )أرخبٌل(:

، 69، 66، 63، 61، 58، 55، 53، 46، 44هةةةةـ، 43، 38، 37، 25، 24، 23، 21، 13، 12العةةةةراق:

71 ،72 ،74 ،79 ،80 ،82 ،84 ،90 ،93 ،94 ،95 ،96 ،99 ،100 ،101 ،102 ،103،104 ،

106،  107 ،108 ،110 ،112 ،113 ،114 ،115 ،118 ،129 ،131 ،132 ،138 ،139  ،

، 171، 166هةةةةةةةةةةـ، 160، 156، 155، 154  ،153، 152، 151، 148، 147، 146، 144    ،140

172،  173 ،179 ،180 ،187 

 161عصبة األمم:

 13، 12، شرٌؾ فاضل:چیالعلو

 ،63عّماش، هدى صالح:

 144، 54، 24عّمان:

 87العمر، مثنى عبد الرزاق:

 17075عنان، كوفً:،

 75عولمة عسكرٌة:

 17عٌسى، آمنة علً عبٌد:

 )غ(

 140هـ، 45ؼالوا، بٌٌر)الجنرال(:

 45ؼرافن فوهر)مٌدان رمً(:

 هـ43ؼرولٌه، ارنو:

 55ؼوله، ؼاي:

 152هـ، 96، 24، 23، 22، 21ؼونتر، سٌنوارث هورست:

 )ؾ( 

 132الفاتٌكان:

 187فار)برلمانً أمرٌكً(:



 50فاضل، سمٌر)العمٌد(:

 133فافر)دار نشر(:

 44، 42، 41فاالنكس)مدفع ضد الجو(:

 167فالدهاٌم، كورت:

 154فالك، رٌتشارد أي:

 هـ83فان هوؾ، روجٌه:

 118، 73هـ، 43، 41، 31فاهً، دان:

 124فرجٌنٌا:

 127، 118االمرٌكٌة: 24الفرقة

 91، 52فرنر، فٌكتور)الجنرال(:

  165هـ، 161، 79، 76، 72الفرنسٌون:-فرنسا

 77فالهوت، أندرٌه:

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـ، 86، 85، 72سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار :  فالونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرز،

87                                                                                                                        

 90، 86، 85هـ، 72الفلسطٌنٌون:-فلسطٌن

 هـ112الفلوجة:

 48فنزوٌال: 

 171فنسنت )ممثل أمرٌكا فً معاهدة جنٌؾ(:

 74فنلندا:

 17الفواز، لواء:

 هـ39فورت أورٌن)مٌدان رمً(:

 34فورت لوٌس)مٌدان رمً(:

 هـ36فورد، جٌرالد)الرئٌس(:

 41، 21:فورستٌل، كلٌنور

 130فولّر، جورج:

 ، 114، 99، 61، 59، 57، 14فٌتنام:

130 ،154 ،165 ،166 ،171 ،174 

 48فٌقواس)جزٌرة(:

 121، 19الفٌلق السابع األمرٌكً:

 )ق(

 92القادة الصهاٌنة:

 160القنابل االنشطارٌة:

 65القنابل الذكٌة:



 39القوات السورٌة:

 )ك(

 83، 82كابول:

 60، 59كاتالٌنوتو، جون:

 44كاتلنػ) مدفع(:

 153، 71كادو)منظمةضد الٌورانٌوم المنضب(:

 48كاراكاس:

 16كاظم، فٌصل إبراهٌم:

 55، 35كاكاو، مٌشٌل:

 147كاال)مؤسسة أبحاث(:

 72، 55، 10كالدٌكوت، هٌلٌن:

 هـ39، 20كالٌفورنٌا:

 112كاما)اشعة(:

 89كامب دٌفٌد)اتفاقٌات(:

 34كامٌكو) شركة(:

 23كانتو) بروفٌسور(:

 كتب:

 104احذروا العنوان:-

 هـ72أطفال ٌموتون:-

 هـ118التستر:-

 42توصٌؾ حالة الٌورانٌوم المنضب:-

 152، 61الحرب التلفزٌونٌة:-

 هـ23خلق سكان فائضٌن:-

 هـ140دم النفط:-

 19العراق مؤامرة الصمت:-

 133العراق :نهاتٌة العالم:-

 11على الشاطئ)رواٌة(:-

 168فكرة القانون:-

 160، 158كردوزو)قاضً(: 

 38كركالند)قاعدة عسكرٌة(:

 44، 41، 37، 19توماهوك)صوارٌخ(:-كروز

 131كرٌؾ:

 ، 86، 66هـ، 59، 41، 25كالرك، رامزي:



 159كالي، برتً:

 103كلودوبٌن، ماري:

 ، 127، 125، 80كلٌنتون، بٌل)الرئٌس(: 

 56، 31، 24، 13الكندٌون:-كندا 

 60كندي، جون)الرئٌس(:

 54سة االسكتلندٌة:الكنٌ

 187كوتشٌنٌس)برلمانً أمرٌكً(:

 81كورنكوؾ، أناتولً)الجنرال(:

 72كورٌا الجنوبٌة:

 130، 78، 77، 75، 74، 73كوسوفو:

 81كوشٌنانٌسكا، فورسٌالؾ)الرئٌس(:

 121كوفٌك، دٌور:

 136كوفٌن، ولٌام سلون:

 151كوك، روبرت:

 104، 102كولون، مٌشٌل:

 36كولونً)مدٌنة(:

 هـ112كولنس)مختبر(:

 127، 118، 117، 107، 53الكونجرس:

 143كونكورد)مدٌنة(:

 133، 80كوهٌن، ولٌام:

 180، 145، 107، 72، 25، 13الكوٌت: ، 

 152، 61كٌلنر، دوؼالس:

 136كٌن، سوزٌن: 

 61كٌنٌفر، دٌفٌد:

   171كٌوتو) اتفاقٌة (: 

 )ل(

 85النوي، بول:

 170، 163، 162، 161، 159الهاي: 

 169، 85بنان:ل

 122، 121لجنة االصالح الحكومً االمرٌكٌة:

 181لجنة االمم المتحدة لحقوق االنسان:

 164، 162، 113، 79، 71هـ،55لندن:

 108، 21األمرٌكً: 11اللواء المدرع/



 111، 41، 26لوبٌز، داماسٌو:

 133، 126لوس االموس: 

 94، 24اللوكٌمٌا)مرض(:

 168لوٌد، دٌنٌس)اللورد(:

 35تً)مصنع عتاد(:لٌك سٌ

 )م(

 38مادٌسون:

 163مارتن كلوز)نص(:

 60، 48، 11مارشال)أرخبٌل(:

 40: 1996منظومة االسلحة لعام -

 هـ42مٌادٌن التدرٌب التعبوي)ؼٌر منشور(:-

 26مٌادٌن رمً الٌورانٌوم المنضب:-

 38مارٌالند:

 143، 125، 69ماساشوتس:

 60ماكنمارا:

 75هـ، 43ماكٌنلس، برنارد:

 12مالطا) حمى(:

 83، 82ماهرو)مدٌنة(:

 8المتنبً:

 147المثنى)محافظة(:

 163مجلس االتحاد السوٌسري:

 175، 140، 87مجلس االمن الدولً:

 163، 127، 121مجلس النواب األمرٌكً:

 161محكمة التحكٌم الدولً:

 175المحكمة الجنائٌة الدولٌة:

 72هـ، 59المحكمة الدولٌة لجرائم الحرب:

 168هـ، 99ستوكهولم:محكمة 

 170، 161محكمة العدل الدولٌة:

 16محمود، عبد اإلله سامً:

 16محمود، محمود سامً:

  99، 11المحٌط الهادي:

 40مختبر ساندي الوطنً األمرٌكً:

 105المدرسة الكٌمٌاوٌة للجٌش االمرٌكً:



 80مدرٌد:

 57المرتزقة:

 80مركز اإلقامة البشرٌة األمرٌكً:

 98الوراثٌة) جامعة عٌن شمس(: مركز بحوث الهندسة

 97مركز التسلٌح والبحوث والتطوٌر األمرٌكً: 

 125المركز القومً لتوثٌق حرب الخلٌج)األمرٌكً(:

 150  ،118مركز سالمة البٌئة العسكري األمرٌكً:

 109، 101، 86، 72، 60مركز العمل الدولً:

 84المركز الطبً ألبحاث الٌورانٌوم)امرٌكا(:

 17للتنمٌة والدراسات االستراتٌجٌة:مركز الفرات 

 78المركز القومً للطاقة الذرٌة)اإلٌطالً(:

 81مزار الشرٌؾ)مدٌنة(:

 13مستشفى الرشٌد العسكري:

 34مسٌسوؼا)قبٌلة هنود حمر(:

 128مسٌسٌبً)والٌة(:

 60)تجارب كٌمٌاوٌة أمرٌكً(:112المشروع

 39مصنع الرصاص الوطنً)األمرٌكً(:

 147، 63، 42، 16ٌن:معروؾ، بهاءالدٌن حس

 149المعقل)مٌناء(:

 120، 105معهد باٌولوجٌا اإلشعاع:

 112المعهد الدولً لصحة المجتمع:

 180معهد العلوم واألمن الدولً:

 75المفوضٌة العلٌا لالجئٌن:

 93مكبٌك، مٌرال)الجنرال(: 

 FBI:113 ،123مكتب التحقٌقات الفدرالً

 120،  116مكتب الجراح العام للجٌش األمرٌكً:

 101مكتب السكان األمرٌكً:   

 105مكتب القٌادة الطبٌة للجٌش االمرٌكً:

 118، 116، 107مكتب المحاسبة العام التابع للكونجرس:

    120مكدٌمر، ملٌسا:

 73المالك الحارس)عملٌة التدخل فً كوسوفو(: 

 141الملك خالد)مدٌنة(:

 142منشأة الدفاع المتحدة:

 63عسكري(:منطقة االدامة) مصطلح 



 187، 183، 153منظمة الصحة العالمٌة:

 104منظمة راصد الٌورانٌوم المنضب:

 84، 63، 16منظمة الطاقة الذرٌة العراقٌة:

 25منظمة الطاقة النووٌة البرٌطانٌة:

 هـ20منظمة الصلٌب االصفر:

      76منٌسك، روبرت:

 131مورٌرٌا، بول:

 139مورٌرٌا، كرٌؾ:

 151ة:مؤسسة اإلؼاثة اإلنسانٌ

 هـ169المؤسسة السوٌسرٌة إلزالة األلؽام:

 164موسكو:

 105موسوعة الصحة والسالمة المهنٌة االمرٌكٌة: 

 176مٌثاق االمم المتحدة:

 179مٌثاق وسائل التؽٌٌر البٌئً:

 164مٌزوري)مدمرة(:

 131، 29مٌسونٌه:

 102مٌسٌونٌر، مارتن:

 95مٌلر)الدكتور(:

 )ن(

 167، 165، 162، 159النابالم:

 132الناصرٌة) مدٌنة(:

 100، 47، 29، 28ناؼازاكً:

 هـ161ناٌتنكٌل، فلورنس: 

 144، 97النخٌب)قرٌة(:

 165، 74النروٌج:

 هـ21نساء من اجل األمن المشترك)منظمة(:

 18نشٌما، ٌوشو:

 161نقوال الثانً)القٌصر(:

 هـ99نوبل)جائزة(:  

 168نورمبرغ)محكمة(:

 164نورمبرغ)مدٌنة(:

 هـ36رٌتشارد)الرئٌس(:نٌكسون، 

 115نٌكولز، دٌنٌس:



 141، 35نٌوجرسً:

 122، 38، 26، 13نٌومكسٌكو:

 ، 86هـ، 78، 60، 53، 36نٌوٌورك:

     87 ،95 ،112 

 )هـ(

 119هارلً، ناعومً:

 155هافستو، بٌكو:

 77هافنك، جٌرار:

 187هال)برلمانً أمرٌكً(:

 هـ118هالدٌارد، نٌكوالس:

 23، 22هامبورغ:

 141هامنتون)مدٌنة(:

 60هاواي:

 153هاورد، بارت)المقدم(:

 165، 162الهند:

 34، 13الهنود الحمر:

 34هورن)بحٌرة(:

 هـ77هوفمان:روجٌه فان:

 88، 87هولندا:

 94هولٌداي، دٌنٌس:

 165الهولٌكوست:

 35هونً وول) شركة(:

 هـ160هٌس، روجٌه:

 130هٌرمان، لوك:

 ، 106، 101، 100، 99، 47، 27هٌروشٌما:

 126هٌكمان، دٌفٌد:

 44، 41هٌوز)شركة تصنع صوارٌخ(:

 )و(  

 180  ،115،136واشنطن:

 115والتر رٌد)مستشفى(:

 16، 13     وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً)العراق(:

 27وزارة الخارجٌة)العراق(:

 167، 131، 115وزارة الدفاع البرٌطانٌة:



 120القدماء)أمرٌكا(:وزارة شؤون المحاربٌن 

     121 

 94وزارة الصحة )العراق(:

 105الوكالة االمرٌكٌة للمواد السامة:

 107وكالة األنباء األلمانٌة:

 75الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة:

 150وكالة الطاقة الذرٌة اإلنجلٌزٌة:

 123وكالة المخابرات المركزٌة االمرٌكٌة:

، 72، 71، 67، 61، 58، 49، 45، 44، 39، 38، 31،32، 29، 28أمرٌكةا:-االمرٌكٌةةالوالٌات المتحدة 

73 ،78 ،82 ،101 ،102 ،107 ،108 ،116 ،118،  119 ،121 ،126 ،128 ،132 ،133 ،137 ،

139،     140 ،141 ،143 ،153 ،161 ،164 ، 166،  167 ،169 ،171،173،182 

 هـ36ووتركٌت)فضٌحة(:

 151وٌفكند،دٌفٌد:

 124ٌلمنكتون:و

 )ي( 

 ، 165، 164، 163هـ، 161، 159، 48، 28الٌابان، الٌابانٌون:

 165الٌهود: 

 79ٌوؼسالفٌا:

 165، 72الٌونان:

 80ٌونب)برنامج االمم المتحدة للبٌئة(:

 80ٌوند)فرٌق بحثً(:

 187هـ،141هـ، 139هـ، 45، 29الحرب الخفٌة:-الٌورانٌوم المنضب-

 109عار:معدن ال-الٌورانٌوم المنضب-

 المحتوٌات

                                                                 تقدٌم: بقلم طارق محمود شكري

                                                                                      المقدمة

                                                        الفصل األول:مباؼتة ؼٌر مبررة

                                    التخطٌط والتنفٌذ-الفصل الثانً:االستخدام األول

                                                              الفصل الثالث:العقاب الدائم

                                                               الفصل الرابع:تدمٌر البٌئة

                                                الفصل الخامس:تؽٌٌب القانون الدولً

                                                                                    القصة بإٌجاز

                                                                                    المالحق:



                                          1977مقتطفات من بروتوكول جنٌؾ لسنة 

            مذكرة البعثة العراقٌة الدائمة فً نٌوٌورك إلى لجنة حقوق اإلنسان

                                16/96نص قرار اللجنة الفرعٌة لحقوق اإلنسان 

          مقتبسات من تقرٌر منظمة الصحة العالمٌة حول الٌورانٌوم المنضب

                                                                                     المراجع

                                                                              الفهرس العام

 الرسوم واألشكال:

                      األمرٌكDARTًنموذج طلقة عتاد خارق للدرع

                       مخطط لقذٌفة ذات رأس من الٌورانٌوم المنضب

           جسم اإلنسان مبٌنا علٌه األنسجة واألعضاء األكثر تضررا  

   1991خرٌطة لمسرح عملٌات عام

 


