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 جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش  
 

 مذكرة من األمني العام  
 

يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل جملــس األمــن مــوجز خالصــة املعلومــات املتعلقــة    
ــائي والبيولــوجي وجمــال القــذائف     وقــد . بــربامج العــراق لألســلحة احملظــورة يف اــالني الكيمي

  اللجنــةرئــيس ويقدمــه ، هــذا املــوجزد والتحقــق والتفتــيشجلنــة األمــم املتحــدة للرصــ أعــدت 
 .التنفيذي بالنيابة
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موجز خلالصـة املعلومـات املتعلقـة بـربامج العـراق لألسـلحة احملظـورة يف                  
 االني الكيميائي والبيولوجي وجمال القذائف

 
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

 تصدير  
حته للدمار الشامل وتفكيـك الـربامج   تعد جتربة األمم املتحدة يف جتريد العراق من أسل        

، اختــذ جملــس ١٩٩١فبعــد ايــة حــرب اخللــيج، يف عــام . املتــصلة ــا جتربــة فريــدة مــن نوعهــا
األمــن التــابع لألمــم املتحــدة سلــسلة مــن القــرارات مبوجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق األمــم   

 تابعـة لألمـم املتحـدة       فتيشت مبا يف ذلك إنشاء جلنة       ،الكوييت -املتحدة تتعلق بالصراع العراقي     
وكانت تلك أول مـرة يـؤذن فيهـا لنظـام تفتـيش دويل       . أبريل/سانيكهيئة فرعية للمجلس يف ن    

ــدان أو       ــذائف احملظــورة ألحــد البل ــرامج الق ــة وب ــة والبيولوجي ــربامج الكيميائي ــدمري ال إبطــال بت
 . ا وإجراء عمليات رصد الحقة ملنع إحيائه،أو إزالة مجيع مظاهرهامفعوهلا 
 لـدى تنفيـذ واليتـها، حقوقـا غـري مـسبوقة يف               اخلاصة لألمـم املتحـدة     نحت اللجنة وم ،
ورغـم اخـتالف    .  ذات الـصلة    ومـواده األخـرى    ووثائقـه منشآت العراق وموظفيه    إىل  الوصول  

درجــات التعــاون الــذي أبدتــه الــسلطات العراقيــة وقتئــذ، فقــد أشــرف مفتــشو األمــم املتحــدة   
 بـرامج العـراق املعلنـة ألسـلحة الـدمار الـشامل يف اـالني                أو تعطيل الة  إز وأبنجاح على تدمري    

عـدم  كفـل أساسـا     نظامـا للرصـد     اللجنـة   نفـذت   كمـا    .الكيميائي والبيولوجي وجمال القـذائف    
  .وجود املفتشني الدولينيأثناء إحياء الربامج احملظورة 

املة مـن إجـراءات     ، وضـعت جمموعـة شـ      بـصورة فعالـة   والية اللجنة   وعمال على تنفيذ     
ومشلـت هـذه اإلجـراءات واملمارسـات اسـتخدام الـسواتل، والـصور اجلويـة                .  وأساليبه التفتيش

امللتقطة من ارتفاع عال ومتوسط ومـنخفض فـضال عـن التـصوير األرضـي، وأحـدث معـدات                   
املعبـأة  حتليل العينات الكيميائية والبيولوجية، واملعدات املصممة لثقـب وأخـذ عينـات الـذخائر                

ب، ورادار استكـشاف بـاطن      ياستخدام احلواسـ  ومجع األدلة ب  بالعوامل الكيميائية والبيولوجية،    
   والعديـد مـن أدوات التفتـيش األخـرى الـيت تـستخدم ألول مـرة يف                  ،عداألرض، والرصد عن ب 

ــيش والتحقــق  ــة للتفت ــك، أُدخــل نظــام فعــال لرصــد اســترياد    . عملي ــصدير /وباإلضــافة إىل ذل ت
إىل أي نـشاط    توجـه   ر درجة عالية من اليقني بأـا مل         املزدوجة االستخدام وفَّ  األصناف واملواد   

 . وختزينها واستخدامهاواختذت تدابري خاصة يف جمال نقل املعلومات السرية احلساسة. حمظور
، شرعت جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتـيش يف إعـداد            ٢٠٠٥وخالل عام    

ــائي     مــوجز خلالصــة املعلومــات املت  ــراق لألســلحة احملظــورة يف اــالني الكيمي ــربامج الع ــة ب علق
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ج املسائل املتعلقة بربنامج األسـلحة النوويـة العراقيـة ألـا     وال تعالَ . والبيولوجي وجمال القذائف  
ونظرا لكـرب حجـم الوثيقـة وتـضمنها     . تدخل يف نطاق اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية     

شار ومعلومات حساسة أخرى ال ميكن الكشف عنها للجمهور، تقـرر           معلومات متعلقة باالنت  
ويقدم هذا املوجز خلالصة املعلومات نظـرة عامـة عـن إنـشاء             . أيضا إعداد هذه الوثيقة املوجزة    

ــة  ــة لــشواغل االنتــشار املتعلقــة     اللجن يف العــراق وتطورهــا وتــشغيلها مــع إيــالء املراعــاة الواجب
تــاريخ الــربامج العراقيــة احملظــورة يف اــالني الكيميــائي  وجز املــويغطــي . باملعلومــات احلــساسة

والبيولــوجي وجمــال القــذائف، والــصالت القائمــة بينــها، فــضال عــن اهليكــل التنظيمــي ونظــم     
مـن  سـواء  ويـشمل املـوجز دروسـا ميكـن استخالصـها      . الشراء اليت كانت تـدعم هـذه الـربامج        

 .مفتشو األمم املتحدةعملية التحقق اليت قام ا من اخلربة املكتسبة يف  وأطبيعة هذه الربامج 
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  املتحدةإنشاء نظام حتقق تابع لألمم -أوال  
 

 ١٩٩١تكوين اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة يف عام  -ألف  
أنشأ األمني العام اللجنة اخلاصـة لألمـم املتحـدة، بالتـشاور مـع أعـضاء الـس، عمـال                     - ١

ــشاء   . ١٩٩١أبريــل / نيــسان٣ املــؤرخ )١٩٩١ (٦٨٧لــس ابقــرار  وقــد دعــا القــرار إىل إن
رعية للمجلس لتقوم على الفور، يف مجلـة أمـور، بأعمـال            اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة كهيئة ف     

درات العراق احملظورة البيولوجية والكيميائية وما يتعلق منها بالقـذائف          على ق تفتيش يف املوقع    
 املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجـراء عمليـات           طُلب إىل و. واإلشراف على تدمريها  

 .جنة اخلاصة لألمم املتحدةتفتيش نووي مبساعدة وتعاون الل
 ١٩٩١ ذلك مهمة غري مسبوقة وتنطوي على حتد ألنه مل تكن توجـد يف عـام    شكلو - ٢

وال تــنص . أي أنظمــة حتقــق دوليــة تــشمل التفتــيش املــوقعي يف جمــاالت واليــة اللجنــة اخلاصــة  
ية والتكــسين )البيولوجيــة(اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس األســلحة البكتريولوجيــة 

 علـى أي  ،١٩٧٥، اليت بدأ نفاذهـا يف عـام   )اتفاقية األسلحة البيولوجية  (وتدمري تلك األسلحة  
وكـان نـص اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام          . نظام للتفتـيش أو التحقـق     

 يف أوائـل التـسعينات      )اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة      (األسلحة الكيميائية وتـدمري تلـك األسـلحة       
حـىت يف يومنـا هـذا، أي نظـام          بـل وال يوجـد      فاوض يف مؤمتر نـزع الـسالح يف جنيـف،           قيد الت 

  .دويل للتحقق يف جمال القذائف
لألمــم املتحــدة وهكــذا، مل تكــن املهمــة الــيت كلــف ــا جملــس األمــن اللجنــة اخلاصــة    - ٣

ولـوجي وجمـال   تشمل املهمة التنظيميـة املتمثلـة يف إنـشاء هيئـة حتقـق يف اـالني الكيميـائي والبي                  
القــذائف فحــسب، بــل أيــضا اســتحداث نظــام تفتــيش قــادر علــى التحقــق مــن وفــاء العــراق      

ورغــم عــدم وجــود إجــراءات متقدمــة للقيــام  . بالتزاماتــه، وفقــا للتكليــف الــصادر عــن الــس 
 وإن كانـت متطـورة      -بعمليات التفتيش الدولية يف هذه اـاالت، التجـئ إىل اخلـربة احملـدودة               

ال التحقق مـن نـزع الـسالح وحتديـد األسـلحة الـيت كانـت موجـودة علـى الـصعيدين                      يف جم  -
 : ، من قبيل ما يليالوطين والدويل

خـالل الفتـرة مـن عـام     تنفيـذها  األمـني العـام   بـدأ  بعثـات تقـصي احلقـائق الـيت      )أ( 
 عمال بربوتوكول حظر االستعمال احلريب للغـازات اخلانقـة أو الـسامة             ١٩٨٨ إىل عام    ١٩٨٤

ادعــاء  للتحقيــق يف )١٩٢٥جنيــف لعــام بروتوكــول  (شــاها وللوســائل البكتريولوجيــة و مــاأ
 ألسلحة الكيميائية يف احلرب اإليرانية العراقية؛ ااستخدام 
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عمليــات التفتــيش املــوقعي يف إطــار اتفاقــات الــضمانات عمــال مبعاهــدة عــدم   )ب( 
 ة للطاقـة الذريـة يف خمتلـف البلـدان، مبـا يف         انتشار األسلحة النووية اليت قامت ا الوكالة الدولي       

 فقـد  ورغم أن هذه العمليات مل تكن عمليات تفتيش للتحقق من نزع الـسالح،            .  العراق ذلك
العديــد مــن إجــراءات أدت إىل تطــوير  خــربة كــبرية مــن األنــشطة املوقعيــة  اكتــسب املفتــشون

 التفتيش؛
ــة والبي  )ج(  ــة والقــذائف  االتفاقــات يف جمــاالت األســلحة الكيميائي ــة والنووي ولوجي

املتعلقــة ببنــاء الثقــة، وتبــادل املعلومــات، واحلــد مــن األســلحة، الــيت تــشمل زيــارات وعمليــات 
عمليــات ب لقيــاموقــد أســفرت هــذه االتفاقــات عــن وضــع إجــراءات وطنيــة ل.  يف املوقــعتفتــيش

  ملختلف أنواع املنشآت؛وبزيارات التفتيش 
التفتـيش الـيت أجرـا      تـدريبات   وغريها من   فاجئة  الصورية امل عمليات التفتيش    )د( 

 . اتفاقية لألسلحة الكيميائيةإبرام بعض احلكومات استعدادا الختتام املفاوضات املتعلقة ب
وأُنشئت املنظمة اجلديدة بناء على ما أمكن تعلمـه مـن املـصادر املـذكورة آنفـا وعلـى                    - ٤

 ،)١٩٩١ (٦٨٧ددة لقـرار جملـس األمـن        احملـ للوفـاء باملتطلبـات     ما سيلزم من قـدرات جديـدة        
لـــس األصـــناف احملظـــورة بأـــا ال تقتـــصر علـــى األســـلحة الكيميائيـــة  فيـــه اف عـــروالـــذي 

تــشمل مجيــع مــا يتــصل ــا مــن منظومــات فرعيــة    ووالبيولوجيــة مبفهــوم ضــيق فحــسب، بــل   
بالقـذائف  وفيمـا يتعلـق     . وخمزونات العوامل ومجيع مرافق البحـث والتطـوير والـدعم والتـصنيع           

 كيلـومترا، ومجيـع     ١٥٠التعريف مجيع القذائف التسيارية اليت يزيد مداها علـى          مشل  احملظورة،  
وكانــت ســلطة التفتــيش  . القطــع الرئيــسية املتــصلة ــا فــضال عــن مرافــق إصــالحها وإنتاجهــا   

علنـة  املخولة للجنة اخلاصة غري مسبوقة حيث أـا مل تمـنح ملعاجلـة مـسألة القـدرات واملواقـع امل                   
وعـالوة  . يف جمال األسـلحة البيولوجيـة والكيميائيـة والقـذائف فحـسب بـل وغـري املعلنـة أيـضا                   

علــى ذلــك، كــان حيــق للجنــة اخلاصــة حتديــد أمــاكن إضــافية لتفتــشها الوكالــة الدوليــة للطاقــة  
 ).غري تلك اليت أعلن العراق عنها(الذرية 

 من بـضعة مـوظفني يف األمانـة العامـة           وأنشئت اخللية األوىل للجنة اخلاصة، اليت تتألف       - ٥
مباشـرة بعـد   ، ١٩٩١أبريـل  /يف نيـسان ، )أساسا من إدارة شؤون نزع الـسالح (لألمم املتحدة  

مـايو  /وحبلـول أيـار   . ، للمـساعدة يف تـشكيل اللجنـة اخلاصـة         )١٩٩١( ٦٨٧الـس   اختاذ قرار   
س التنفيــذي ونائبــه لــس، الــرئي، كــان األمــني العــام قــد عــني، بالتــشاور مــع أعــضاء ا ١٩٩١

ــة ١٩ و ــة دبلوماســيني وخــرباء يف جمــاالت حتديــد   ضــمو . عــضوا آخــر يف اللجن  أعــضاء اللجن
  .األسلحة ونزع السالح وعدم االنتشار، شارك بعضهم يف عمليات التفتيش
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وكــان مــن بــني املهــام األوىل للجنــة اخلاصــة صــياغة نــص تبــادل الرســائل بــني األمــم     - ٦
أثنـاء  ق بشأن املرافق واالمتيازات واحلـصانات الـيت يتمتـع ـا املفتـشون               املتحدة وحكومة العرا  

واتفـق علـى تبـادل الرسـائل بـني األمـم املتحـدة وحكومـة          . وجودهم يف العراق يف مهام رمسيـة      
وقد وفـر حقوقـا   . مايو/ أيار١٨، ووضع يف صيغته النهائية يف       ١٩٩١مايو  / أيار ١٤العراق يف   

  املتعلقة باملنشآت املعلـن عنـها وغـري املعلـن عنـها     ،فتيش دون إخطار  واسعة النطاق لعمليات الت   
ــسواء  ــى ال ــادل الرســائل وكفــل. عل ــور ، تب ــة أم ــشني    ، يف مجل ــدة للمفت ــة التنقــل غــري املقي  حري

 ؛إىل العراق ومنه وداخله، ودخول املفتـشني إىل أي مكـان يف العـراق              واملعدات ووسائل النقل  
وعـالوة علـى ذلـك،      . نسخها، ويف تـصوير أي صـنف      وحقهم يف تلقي السجالت وفحصها و     

ويف بنـاء    واحلـق يف اختيـار مواقـع التخـزين           ؛مشلت حقـوق املفتـشني احلـق يف إجـراء املقـابالت           
 واحلق يف أخـذ عينـات       ؛ واحلق يف التقاط الصور اجلوية     ؛مرافق من أجل تلك األغراض    وتدمري  

اتــصاالت غــري إجــراء  واحلــق يف ؛مــن أي نــوع وحتليلــها ونقلــها وتــصديرها ألغــراض التحليــل
 تبـادل الرسـائل     لـزم وأ. مقيدة عن طريق أجهزة االتـصال الالسـلكي والـساتل ووسـائل أخـرى             

 هذه احلقوق وضمان سالمة وأمـن مجيـع املـوظفني املـشاركني يف أنـشطة                إعمالتيسري  بالعراق  
 .التفتيش اليت تضطلع ا األمم املتحدة

ــار١٧ويف  - ٧ ــة اخلاصــة    عقــبو، ١٩٩١مــايو / أي ــرئيس التنفيــذي للجن  مــشاورة بــني ال
واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية واملـدير العـام ملنظمـة الـصحة العامليـة،           لألمم املتحدة   

ومع احلكومات املناسبة، قدم األمني العام إىل جملس األمـن خطـة لتنفيـذ أحكـام نـزع الـسالح                    
) ١٩٩١مـايو   / أيـار  ١٧ املؤرخة   ،S/22614(خلطة  ومشلت ا  ).١٩٩١ (٦٨٧الواردة يف القرار    

 والـتخلص مـن األسـلحة واملكونـات         ؛ مجع املعلومـات وتقييمهـا     :اعتماد ج من ثالث مراحل    
 .  ورصد وفاء العراق بالتزاماته يف املستقبل والتحقق من ذلك؛واملنشآت

مكتبـها  ملتحـدة   لألمـم ا  اللجنة اخلاصـة    أقامت  وبغية اإلسراع بوترية عمليات التفتيش،       - ٨
مـن وحـدة للعمليـات،    وتـألف املكتـب    .التنفيذي يف األمانة العامة لألمـم املتحـدة يف نيويـورك       

مـع   ،واستعرض أعضاء اللجنة اخلاصة   . وفرع إداري صغري وبضعة مساعدين للرئيس التنفيذي      
ومـا   ي١٥ تقـدميها يف غـضون   طلب منـه  إعالنات العراق األولية اليت      ي،موظفي مكتبها التنفيذ  

وأعدوا أيضا خططا تنفيذية إلجراء سلسلة من املهام األوليـة          ). ١٩٩١ (٦٨٧من اختاذ القرار    
يف  )املتعلـق باألسـلحة الكيميائيـة     (وأوفـدت اللجنـة اخلاصـة فريقهـا األول للتفتـيش            . يف العراق 
ــران ــة قــد أجــرت أوىل      . ١٩٩١يونيــه /حزي ــة الدوليــة للطاقــة الذري  عملياــا وكانــت الوكال

  . بدعم من اللجنة اخلاصة١٩٩١مايو /يش النووي يف أيارللتفت
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، مكتبـا  ١٩٩١وبعد دراسة خمتلف اخليارات، أنشأت اللجنة اخلاصـة، يف صـيف عـام         - ٩
ــات واســتخالص        ــها باملعلوم ــها وإحاطت ــيش وتدريب ــة التفت ــاع أفرق ــدانيا يف البحــرين الجتم مي

كتــب مبرافــق آمنــة وطــائرتني لنقــل     وزود امل. املعلومــات منــها وللــدعم اإلداري واللوجــسيت   
وعند إنـشاء مركـز الرصـد التـابع للجنـة           . املفتشني واملوظفني واملعدات واملؤن إىل العراق ومنه      

 الـدعم  يقـدم وقتئـذ  أصـبح  لبحـرين و يف ااخلاصة يف بغداد، تطور دور املكتب امليداين اإلقليمـي   
ة مكتـب بغـداد تقـدمي الـدعم     ومشلـت مهمـ   . ملركز الرصد مـن أجـل البنـاء والتجديـد واإلمـداد           

اخلاص لربنامج تدمري األسلحة الكيميائية، مبا يف ذلك بناء مرافـق لتـدمري األسـلحة الكيميائيـة،                 
الوكالـة الدوليـة   /ومع تنفيذ خطط اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة. ١٩٩٤-١٩٩٢خالل الفترة   
 املكتـب يتمحـور حـول    والتحقق يف وقـت الحـق، أصـبح تركيـز    املتعلقة بالرصد  للطاقة الذرية   

ــة املــستمرة بالكــامريات للمنــشآت        ــة الربي ــدعم لعمليــات الرصــد، مبــا يف ذلــك املراقب تقــدمي ال
  .العراقية احملتمل استخدامها إلنتاج وختزين األسلحة

 
 الدعم املقدم من الدول األعضاء  -باء  

ا ومكاتبـــها قـــدمت خمتلـــف إدارات األمـــم املتحـــدة ووحـــداأثنـــاء املرحلـــة األوليـــة،  - ١٠
ــة اخلاصــة   ومشلــت هــذه األمــور املــوظفني  . اإلقليميــة األصــول واخلــربة والــدعم ألنــشطة اللجن

واللوجــستيات واالتــصال مــع احلكومــات الوطنيــة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة، فــضال عــن  
غري أن حجم املهمـة الـيت   .  التابعة هلاخربة بعثات األمم املتحدة وعمليات حفظ السالم   تقاسم  

كلف ا جملس األمن اللجنة اخلاصـة كانـت تتجـاوز بكـثري القـدرات املتاحـة يف ذلـك الوقـت                      
يف جمــاالت األســـلحة الكيميائيـــة  حمـــددة فقـــد كانــت تتطلـــب خــربة   . داخــل األمـــم املتحــدة  

 دعمـا  ،والبيولوجية والقذائف التـسيارية، ومـا يتـصل بـذلك مـن تكنولوجيـا ومعـدات التحقـق             
الـذخائر املتفجـرة،   التخلص مـن  ل العالج الطيب املتخصص، وقدرات     واسع النطاق للبعثة يشم   

وباإلضـافة إىل ذلـك، كانـت اللجنـة اخلاصـة         . على الصعيد امليداين  ووسائل االتصاالت والنقل    
ملصداقية التحقق، مثـل املراقبـة اجلويـة، مبـا يف ذلـك الـصور               الزمة  أخرى  معدات  يف حاجة إىل    

خربية اليت مل يكن من املمكن أن يوفرها سوى عدد حمـدود مـن    امللتقطة بالساتل، والقدرات امل   
  .الدول األعضاء

أن ،  ١٩٩١يونيـه   / حزيـران  ١٧املـؤرخ   ) ١٩٩١ (٦٩٩ يف قـراره     ،وقرر جملس األمن   - ١١
العراق مسؤول عن التكاليف الكاملة لتنفيـذ املهـام املنـصوص عليهـا مبوجـب الفـرع جـيم مـن                     

 يــشجع علــى تقــدمي أقــصى قــدر مــن املــساعدة، نقــدا  وقــرر أيــضا أن). ١٩٩١ (٦٨٧القــرار 
وعينا، من جانـب مجيـع الـدول األعـضاء لـضمان االضـطالع بأنـشطة التحقـق ونـزع الـسالح                

عـدد مـن    إىل  وطلبـت اللجنـة اخلاصـة       . على حنو فعال وعاجـل    ) ١٩٩١ (٦٨٧مبوجب القرار   
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 إلجـراء عمليـات   خدمات موظفني تنفيـذيني وخـرباء واختـصاصيني مـؤهلني         تتيح هلا   الدول أن   
مـن بـني اخلـرباء      أساسـا   وعينـت اللجنـة اخلاصـة هـؤالء املفتـشني           . التفتيش وتقدمي الدعم التقين   

االستشاريني الـوطنيني للوفـود املـشاركة يف املفاوضـات داخـل مـؤمتر نـزع الـسالح يف جنيـف                     
دعــم وطلبــت اللجنــة اخلاصــة أيــضا مــن عــدة بلــدان تقــدمي   . ومــن املختــربات الوطنيــة الرائــدة 

ــها     ــق باملــسائل املوضــوعية الــيت تغطيهــا واليت ــدول األعــضاء  . املعلومــات فيمــا يتعل وقــدمت ال
  . يف معظم احلاالت جمانا،املساعدة املطلوبة

والوكالــة لألمــم املتحــدة ومل يحــل جملــس األمــن مــسألة متويــل أنــشطة اللجنــة اخلاصــة    - ١٢
وقـرر بـدال مـن ذلـك أن متـول هـذه             . مة وهيئاـا  الدولية للطاقة الذرية يف العراق إىل اجلمعية العا       

ويف غياب هذا التمويل، اعتمد على األصول       . األنشطة من إيرادات متأتية من بيع النفط العراقي       
العراقيـة امــدة يف خمتلــف البنــوك واملؤســسات املاليـة الدوليــة لتلبيــة االحتياجــات املبكــرة للجنــة   

ليـست  املوارد املتاحـة يف إطـار هـذا اإلجـراء            وتكشف أن    .ةالوكالة الدولية للطاقة الذري   /اخلاصة
ولـذلك، كـان يـتعني تغطيـة النفقـات اجلاريـة مـن التربعـات الـيت                  . كافية لتغطيـة مجيـع التكـاليف      

قلق كـبري، حيـث أن املـشكلة تفاقمـت          باعثا على   وأصبحت مسألة التمويل    . تقدمها احلكومات 
لعمليـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة         دم الدعم أيـضا    تق ،)١٩٩١ (٦٨٧ وفقا للقرار    ، اللجنة لكون

تكـريس جهـود كـبرية      واضـطرت اللجنـة إىل       .الذرية املضطلع ا مبوجب قـرارات جملـس األمـن         
، اختـذ جملـس     ١٩٩٥بريـل   أ/ نيـسان  ١٤ويف  .  الداعمـة  جلمع األموال عينا ونقدا مـن احلكومـات       

 حمدودة من الـنفط حتـت مراقبـة         الذي مسح للعراق بتصدير كميات    ) ١٩٩٥ (٩٨٦األمن القرار   
بعـض  وخـصص القـرار، يف مجلـة أمـور،      .األمم املتحدة لسداد تكاليف استرياد األغذية واألدوية   

لتمويل أنشطة   يف املائة،    ٠,٨، اليت قُدرت يف وقت الحق بأا تبلغ نسبة          عائدات مبيعات النفط  
وعقب قبول العراق للقرار يف منتـصف       . اللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف العراق       

ــام  ــة   أضــحى ، ١٩٩٦ع ــايل للجن ــستند إىل املركــز امل ــرار   . أســاس أمــنت ي ــل اختــاذ الق  ٩٨٦وقب
 : ، قدمت الدول األعضاء املساعدة العينية التالية)١٩٩٥(

مــن مــوظفي أساســا  كــانوا يتــألفون اإلداريــني يف حــني أن املــوظفني - اخلــربة )أ( 
يف واألخـصائيون  من األمانة العامـة، عـني املوظفـون التنفيـذيون واخلـرباء        ارين  املختاألمم املتحدة   

ــم املتحــدة          ــاق األم ــار اتف ــات يف إط ــن احلكوم ــا م ــيش أساس ــة التفت ــذي ويف أفرق ــب التنفي املكت
تغطي احلكومات مرتبام، بينما يتعني علـى اللجنـة متويـل مجيـع              للخدمات اخلاصة الذي مبوجبه   

ومشـل هـذا فئـات خمتلفـة ملـوظفي          . ل تكاليف الـسفر وبـدل اإلقامـة اليـومي         التكاليف األخرى مث  
دعــم التفتــيش، مبــا يف ذلــك املوظفــون الطبيــون، وتقنيــو االتــصاالت، وموظفــو مراقبــة احلركــة،   

 تكنولوجيا املعلومات؛أخصائيو وخرباء إبطال الذخائر املتفجرة، وحمللو الصور، واللغويون و
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طــائرات ذات األجنحــة الثابتــة املــستخدمة لنقــل أفرقــة املركبــات وال - النقــل )ب( 
التفتيش إىل جانب املعدات واإلمدادات إىل العراق ومنه، فـضال عـن اإلجـالء الطـارئ والطـيب             

ووفـرت أيـضا وحـدة للطـائرات العموديـة لنقـل أفرقـة التفتـيش داخــل         . للمـوظفني مـن العـراق   
  ؛الطوارئ الطيب يف حاالتالعراق، وإجراء عمليات التفتيش اجلوية واإلجالء 

خمتلـف املعـدات واملـواد، مثـل معـدات          وفـرت    - معدات التحقق والتفتـيش    )ج( 
ولتـشغيل هـذه    . أخذ العينات والكشف، ومعدات إبطـال الـذخائر املتفجـرة ومعـدات الـتطهري             

 الدولة العضو اليت سامهت ا؛ مع موظفني من املعدات، عادة ما كانت تنشر 
ــة اخلاصــة يف    وفــرت  - االتــصاالت )د(  ــة بــني مكتــب اللجن وســائل اتــصال آمن

ــدول        ــة لل ــسلطات الوطني ــة وال ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــداد، والوكال ــها يف بغ ــورك، ومكتب نيوي
ومشلــت معــدات االتــصاالت . األعــضاء الــيت كانــت تراقــب منــاطق حظــر الطــريان يف العــراق  

 سـلكي املتنقلــة إلتاحـة االتــصاالت  التــصال الالسـلكي وأجهــزة االتـصال الال   ميدانيـة ل حمطـات 
 .امليـدان  داخل العراق، بني أفرقة التفتيش ومكتـب اللجنـة اخلاصـة يف بغـداد وبـني املفتـشني يف            

  الدول األعضاء أيضا خدمات التقنيني لتشغيل هذه املعدات؛ قدمتو
ختلـف  حتلـيال مل  املختربات الوطنية للـدول األعـضاء        قدمت   - الدعم املخربي  )هـ( 

وفحــصت خمتلــف   .ت املــواد الكيميائيــة والبيولوجيــة الــيت مجعهــا املفتــشون يف العــراق      عينــا
املؤسسات الوطنية للدول األعضاء أنواعـا خمتلفـة مـن الـذخائر الكيميائيـة والبيولوجيـة وأجـزاء                  

 ؛ومكونات القذائف اليت أخرجها املفتشون من العراق ألغراض التقييم
ــدعم الطــيب  )و(  ــدول األ  - ال ــدمت ال ــدات  ق ــضاء مع ــة   ع ــاة، واألدوي ــاذ احلي إنق

 إىل جانــب خــدمات املــوظفني الطبــيني، مبــا يف ذلــك األطبــاء        ،وغريهــا مــن اللــوازم الطبيــة   
وطلبــت اللجنــة اخلاصــة أن تكــون للمــوظفني الطبــيني خــربة خاصــة يف . واملــساعدون الطبيــون

 ري التقليدية؛ عن التعرض ملختلف أنواع األسلحة غاليت حيتمل أن تنجم عالج اإلصابات 
 قــدمت الــدول األعــضاء معلومــات إضــافية عــن أســلحة   - دعــم املعلومــات )ز( 

وقدمت الدول األعضاء أيـضا معلومـات عـن         . العراق الكيميائية والبيولوجية وقذائفه التسيارية    
املواقع واألماكن يف العراق ألغراض التفتـيش، مبـا يف ذلـك اإلحـداثيات اجلغرافيـة، وخمططـات                  

  فرقة التفتيش؛ألملواقع، ورتبت لتنظيم جلسات إعالمية ذات صلة باملوضوع وأوصاف ا
ــة  )ح(  ــة اجلوي ــت - املراقب ــائرات    أداء  مشل ــدول األعــضاء مهمــات متكــررة بط ال

مراقبة حتلق على ارتفاع عـال ومتوسـط لتـوفري التـصوير الفـوقي للمواقـع واألمـاكن واملنـشآت          
وقـدمت   .اصـة وعلـى أسـاس ترتيبـات خاصـة معهـا      ألغراض التفتـيش، وفقـا لواليـة اللجنـة اخل       

وعلـى أسـاس كـل حالـة         .أيضا خدمات حمللـي الـصور لتقيـيم الـصور امللتقطـة           الدول األعضاء   
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على حدة، أطلعت دولتان عضوتان اللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة علـى صـور          
حتديـد حتركـات مكونـات    يف ملتقطة بالساتل وصور جوية هامة؛ وكانت هـذه الـصور مفيـدة           

 ؛األسلحة وأنشطة التدمري غري املعلن عنها، ال سيما املتصلة بالقذائف
 وفــرت الــدول األعــضاء احلواســيب، والرباجميــات،  - تكنولوجيــا املعلومــات )ط( 

ومعدات الصوت والتصوير وتـسجيل الفيـديو وسـاعدت علـى إنـشاء شـبكات حاسـوبية آمنـة             
  يورك ويف بغداد؛يف مكتب اللجنة اخلاصة يف نيو

ــدمي    - املرافـــق )ي(  ــرين لتقـ ــا يف البحـ ــا آمنـ ــضاء مرفقـ ــدول األعـ ــشأ بعـــض الـ  أنـ
ودعمـت الـدول األعـضاء أيـضا بنـاء مكتـب            . املعلومات ألفرقـة التفتـيش املتوجهـة إىل العـراق         

 يف بغداد وجتديده ومراقبته األمنية، ووفرت املرافق الطبيـة االحتياطيـة يف املنطقـة             اللجنة اخلاصة   
  .من أجل اإلجالء الطيب والعالج الطيب العاجل

 مــن ،بفــضل تــوافر األصــول واخلــدمات يف وقــت مبكــرقــد متكنــت اللجنــة اخلاصــة، و - ١٣
ــة       ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي يف الــشروع بــسرعة يف أنــشطتها للتفتــيش يف العــراق، ودعــم الوكال

ت اللجنـة اخلاصـة أيـضا       ومتكن. ١٩٩٨-١٩٩١أنشطتها وإنشاء نظامها للتحقق خالل الفترة       
الـيت قدمتـها فـرادى الـدول مـن وضـع منـهجيات           املتاحـة   أفضل اخلربات والتكنولوجيا    بتجميع  

وإجراءات وتقنيات حتقق متقدمة مل تسمح هلا بالتحقق من مدى امتثـال العـراق فحـسب، بـل                  
 . خربة التحقق الدويلإثراء سامهت أيضا يف 

 
 م املتحدة يف جمال التحققات األمممارسات وإجراءتطوير  -جيم  

 إجراءات التفتيش - ١ 
. خططـا عامـة للتفتـيش     اخلاصـة   قبل بـدء عمليـات التفتـيش يف العـراق، وضـعت اللجنـة                - ١٤
. يكن من املمكن وضع إجراءات تفتيش تفصيلية مسبقا دون معرفة احلالة اخلاصة يف العراق              ومل

قـة التفتـيش هـذه قـد وضـعت إجـراءات            وكانت أمهية عمليـات التفتـيش األوىل تكمـن يف أن أفر           
 .نطاقها  الالحقة كنماذج وزادت من توسيعاستخدمتها أفرقة املفتشنيتشغيلية مفصلة 

 الـيت أجرـا اللجنـة اخلاصـة يف صـيف            ،ركزت السلسلة األوىل من عمليات التفتيش     و - ١٥
أسـلحة ومـواد    على املواقع واألماكن اليت أعلن العراق عن وجـود          ، تركيزا رئيسيا    ١٩٩١عام  

  .إبطال مفعوهلامتهيدا لتدمريها أو إزالتها أو وجردها ذات صلة فيها، دف حتديدها 
 ألن املواقـع واملرافـق اخلاضـعة للتفتـيش          ،وأويل اهتمام خاص لسالمة عمليات التفتيش      - ١٦
ما بعد احلـرب كانـت تنطـوي بدرجـة كـبرية علـى هياكـل متـضررة وذخـائر غـري                      فيعراق  اليف  
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مـن  ووضـعت إجـراءات     .  وتلوث كيميائي وغري ذلك مـن األخطـار الـصحية املتعـددة            منفجرة
 . وإزالتها وإبطال مفعوهلاأصناف ومواد حمظورة حمددة يف العراقأجل تدمري 

ــادئ          - ١٧ ــق واملب ــراءات والطرائ ــن اإلج ــد م ــم املتحــدة وطبقــت العدي ــا وضــعت األم كم
 كـإجراءات تفتـيش   ، األمـن بعـضا منـها   وأقر جملس. ١٩٩٨ - ١٩٩١التوجيهية خالل الفترة   

 مثـل   ،يف حني أُقر بعضها اآلخر على املستوى الـداخلي        ) ١٩٩٨فرباير  /شباط(املواقع الرئاسية   
املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام طائرات اهلليكوبتر يف عمليـات التفتـيش اجلـوي وبالـصحة               

 ، التوجيهيـة الداخليـة املفـصلة األخـرى        عديد من املبادئ  الوباإلضافة إىل ذلك صدر     . والسالمة
وأصدر كبار املفتشني وكبـار املـسؤولني   . كتلك املتصلة باستخدام الطائرات ووسائل االتصال 

ــة   ــة متعلقــة باملــسائل التقني ــادئ توجيهي ــل    ،مب ــإجراء التحالي ــالعالج الطــيب وب  كتلــك املتعلقــة ب
ري امسـه الحقـا ليـصبح مركـز بغـداد      الـذي تغـ  (الكيميائية يف خمترب مركز بغداد للرصد والتحقق       

بكيفيــة أساســا إجــراءات أخــرى متــصلة اتبعــت كمــا ) املــستمرينلرصــد والتحقــق والتفتــيش ل
 .إجراء عمليات التفتيش، بوصفها ممارسات مشتركة أكثر منها مبادئ توجيهية رمسية

لـذي  ا(خفاء بعد انشقاق الفريق حسني كامـل        اإلويف أعقاب اعتراف العراق بأنشطة       - ١٨
، جـرى التـشديد     ١٩٩٥يف عـام    ) كان حينئذ يـشغل منـصب رئـيس هيئـة التـصنيع العـسكري             

املتـسمة بطـابع عمليـات التحقيـق، مبـا يف      بشكل إضايف على عمليات التفتـيش لغـرض التحقـق      
ووضـعت  . عـن وثـائق   والبحـث   لمـاء ومـسؤولني رمسـيني عـراقيني         ذلك إجراء مقـابالت مـع ع      

 للوثـــائقاملتعمـــق بكيفيـــة إجـــراء املقـــابالت والتقيـــيم العلمـــي إجـــراءات حمـــددة يف مـــا يتعلـــق 
 . واحلواسيب

 
 املالك والتنظيم - ٢ 

، مل يكـن عـدد املـسؤولني التنفيـذيني ومـسؤويل            ١٩٩١خالل األشهر األوىل من عـام        - ١٩
-١٩٩٢يف الفتــرة و. يتجــاوز االثــين عــشر موظفــايف مقــر اللجنــة اخلاصــة العمليــات واخلــرباء 

 وطويـل األجـل   واضحا أن األمـر يقتـضي وضـع برنـامج للتحقـق مركـب             ما بات    عند ،١٩٩٣
لتحديد ما إذا كان العراق ممتثال ملتطلبات قرارات جملس األمن، جـرى توسـيع اللجنـة اخلاصـة                  

الكيميائيـة  : مـصنفة حبـسب نـوع األسـلحة    أفرقـة  لتشمل أربعـة أو مخـسة خـرباء نظمـوا ضـمن        
 أُحلــق بعــض اخلــرباء النــوويني باللجنــة  ،باإلضــافة إىل ذلــكو. بالقــذائفوالبيولوجيــة واخلاصــة 

 .املشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةعمليات التفتيش اخلاصة تيسرياً لتخطيط 
، أُنـشئت وحـدة خاصـة هـي وحـدة تقيـيم املعلومـات، تـضم           ١٩٩١ويف خريف عـام      - ٢٠

وقـد  . ملقدمـة مـن الـدول األعـضاء       موظفني مدربني علـى معاجلـة ومحايـة املعلومـات احلـساسة ا            
علومات عالوة على مواد مستقاة من مصادر عامة بغية إجـراء تقييمـات             هذه امل حللت الوحدة   
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. المتثــال العــراق اللتزاماتــه، كمــا حــددت مواقــع وأنــشطة تــستلزم إجــراء مزيــد مــن التحقيــق  
ة الوحـدة   بالكامـل عمـا لديـه مـن أصـناف حمظـورة، باتـت قـدر               ونظرا ألن العـراق مل يكـشف        

 ازداد ،ومــع الوقــت. علــى تقيــيم ومجــع البيانــات مــصدر املعلومــات األساســي للجنــة اخلاصــة  
 . وشاملةالنطاق يف حوزة هذه الوحدة من معلومات لتصبح واسعة  ما
وعمل موظفو اللجنة اخلاصة الذين تعاقدوا مع األمم املتحدة مبوجب اتفـاق خـدمات               - ٢١

 وكــانوا مــسؤولني أمامــه مباشــرة ،تنفيــذي للجنــة اخلاصــةخاصــة بــصفة مستــشارين للــرئيس ال
وكانت املهام واملناصب واألقدمية ضمن خمتلف الوحـدات واموعـات حمـددة            . بصفتهم هذه 
 .بشكل عام

ــرة        - ٢٢ ــة خــالل الفت ــسبة مرتفع ــا للمــوظفني بن ــة اخلاصــة تناوب  - ١٩٩١وشــهدت اللجن
تـراوح بـني    تمـن الـدول األعـضاء مباشـرة          عندما كانت فترة خدمة املـوظفني املنتـدبني          ١٩٩٣

حيـث أن   فترات أطول   بأنه تلزم   ،  ١٩٩٣حبلول عام   جرى التسليم   بيد أنه   . بضعة أشهر وسنة  
تكوين معارف مؤسسية راسـخة بـشأن بـرامج العـراق احملظـورة املاضـية شـرط مـسبق لتحقيـق                   

 .نظام فعال للتفتيش والتحقق واإلبقاء عليه
مـــارس / آذار٢٧املـــؤرخ ) ١٩٩٦ (١٠٥١س األمـــن القـــرار ويف أعقـــاب اختـــاذ جملـــ - ٢٣

أُنشئت وحدة مشتركة بني اللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة يف مكتـب               ،  ١٩٩٦
يف ما يتعلـق باألصـناف واملـواد    إنشاء آلية رصد الصادرات والواردات   اللجنة اخلاصة من أجل     

 .املزدوجة االستخدام اليت تسلَّم إىل العراق
 موظفــا ٦٠، كــان مكتــب اللجنــة اخلاصــة يــضم مــا يفــوق جمموعــه  ١٩٩٨ويف عــام  - ٢٤

 موظفا متعاقدون مبوجب أنواع خمتلفة مـن العقـود املربمـة مـع األمـم املتحـدة وأكثـر            ٢٠بينهم  
وتعين على اللجنـة اخلاصـة، بـسبب     . خدمام الدول األعضاء  قدمت   خبريا وأخصائيا    ٤٠من  

وعمــل املوظفــون .  موظفيهــا، وضــع هيكــل تنظيمــي مــرن ملكتبــها  هــذا االخــتالط يف تكــوين 
وقـد مسـح هـذا النظـام بـالتكيف      . مبوجب مبادئ توجيهية صادرة عن الرئيس التنفيذي مباشرة    

تقــدمي كــان مــن الــصعب أحيانــا غــري أنــه . بــسرعة مــع املتطلبــات والظــروف التــشغيلية املــتغرية
سـوى  خيضعون ملساءلة كاملة عن أعمـاهلم       ال  ام  أن املوظفني املقدمة خدم   يثبت موضوعيا    ما

 .أمام اللجنة
 املفتشون غري املقيمني - ٣ 

كانت البحـرين هـي نقطـة جتمـع اخلـرباء واألخـصائيني والتقنـيني املكلفـني مـن اللجنـة                      - ٢٥
وكـان مجيـع املفتـشني      .  يف عمليات تفتيش حمـددة، قبـل إيفـادهم إىل العـراق            باملشاركةاخلاصة  
ن ــم لــديهم عقــود اتفــاق خــدمات خاصــة ويتمتعــون باالمتيــازات واحلــصانات الــيت    املــستعا
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. وكان الـرئيس التنفيـذي يعـني كبـار املفتـشني          . لألمم املتحدة القائمني مبهمة    اءتتناسب واخلرب 
بعـض الـدول    حيصلون على توجيهات من اللجنة اخلاصـة وممثلـي          ويف البحرين، كان املفتشون     

وكانـت تـنظَّم يف البحـرين أيـضا     .  حمددة ومهام التفتـيش ومـستلزماته     األعضاء بشأن معلومات  
فتــرة قــصرية للتــدريب قبــل التفتــيش، متتــد عــادة بــني بــضعة أيــام وأســبوع، تبعــاً لطبيعــة عمليــة 

 .التفتيش
وسعت اللجنة اخلاصة إىل اإلبقاء على مشاركة معظـم املفتـشني املـاهرين يف عمليـات                 - ٢٦

ورغم أن هذا األمر شكل عـامال هامـا يف تطـوير املعـارف         . ملتعددة يف العراق  التفتيش املتعاقبة ا  
ذلـك أنـه   . فإنـه مل يكـن ممكنـا دائمـا    عمليات التفتيش املتعاقبة، بتابعة املاملؤسسية ويف إجراءات  

ــشني واســتعداد      ــرادى املفت ــوافر ف ــى ت ــهم إلتاحــة    كــان يعتمــد عل ــة لكــل من ــسلطات الوطني ال
لذا، فإن معظم املفتشني الذين شاركوا يف عمليات اللجنة اخلاصـة يف            . خدمام لألمم املتحدة  

ــتني، يف حــني شــاركت جمموعــة    مل يــشاركوا ســوى  العــراق  ــة تفتــيش واحــدة أو اثن  يف عملي
 . أساسية من املفتشني يف عمليات تفتيش متعددة

وعـاجل  تـاً   ويف ما يتعلق مبركز بغداد للرصد والتحقـق، كـان هيكلـه التنظيمـي أكثـر ثبا                 - ٢٧
من بينها التسلسل القيادي والتنسيق بني خمتلف أفرقة التفتـيش          مسائل متعددة متصلة بوظائفه،     

 موظف بينـهم أفـراد   ١٠٠، بلغ عدد موظفي املركز  ١٩٩٨ويف عام   .  املقيمة ووحدات الدعم 
ويف حـــني كـــان مـــدير املركـــز  . أفرقـــة الرصـــد املقيمـــة وموظفـــو التـــشغيل والـــدعم واإلدارة  

ــون  واملوظ ــشي املركــز   املتحــدة، كانــت  مــن مــوظفي األمــم  فــون اإلداري خــدمات معظــم مفت
استـشاريني مبوجـب   مقدمة من الدول األعضاء بصفتهم وموظفي التشغيل والدعم العاملني فيه  

 .عقود اتفاق خدمات خاصة مربمة مع األمم املتحدة
 أنشطة التفتيش  - ٤ 

األمم املتحدة طائفة متنوعة مـن عمليـات        يف ميدان التحقق من نزع األسلحة، أجرت         - ٢٨
التفتــيش يف العــراق مشلــت التقيــيم األويل للمرافــق واألصــناف واملــواد املعلَــن عنــها، وعمليــات  
متابعة لتفتيش املرافق واملواقع املعلن عنها اليت كانت حتددها اللجنـة اخلاصـة، واإلشـراف علـى                 

ــة  ــةأســلحة ومرافــق وأصــناف و إبطــال مفعــول تــدمري وإزال  ،وباإلضــافة إىل ذلــك. مــواد معين
أُجريت عمليات تفتـيش حبثـي ومقـابالت ونظمـت حلقـات دراسـية تقنيـة واجتماعـات تقيـيم                    

 .تقين مع مسؤولني وعلماء عراقيني
 ، ومنـشآت عـسكرية    ، ومراكـز حبـث    ،ومشلت املرافق واملواقـع املفتـشة مرافـق صـناعية          - ٢٩

 ، ومرافــق للــصحة العامــة،وكــاالت وشــركات و، ومكاتــب تابعــة للــوزارات،وخمــازن ذخــرية
 فــضال عــن مواقــع جغرافيــة متتــد علــى  ، ومكاتــب مجركيــة وشــركات جتاريــة،وشــركات نقــل
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وتبعاً ألهداف التحقق احملددة مل يكن معظم املرافق واملواقـع يحـدد للنظـراء              . مساحات واسعة 
 منــها، وكانــت تفــتش دون العــراقيني إال عنــد وصــول أفرقــة التفتــيش إىل املواقــع احملــددة لكــل 

ألغـراض  عض املرافق األخرى اليت كانت تستلزم تنسيقا مـسبقا،          وهناك ب . إعطاء إشعار مسبق  
مــسبق قبيــل قــصري تركيــب آالت تــصوير وجمــسات، فكانــت تفــتش بإعطــاء إشــعار  مــن قبيــل 

جانــب الوصــول إىل املوقــع، يف حــني أن املواقــع الــيت كانــت تــستلزم إســهاما تقنيــا واســعا مــن  
العراق، كتوفري معدات وموظفني لتدمري أصناف حمظورة أو طمرها، كانت أيضا حتدد مـسبقا              

 .للسلطات العراقية
ــة     - ٣٠ ــيم املواقــع وتفاوتــت األنــشطة املــضطلع ــا يف مواقــع التفتــيش إذ مشلــت معاين وتقي

مواقع ملنـع نقـل     املعدات واألصناف واملواد ذات الصلة والتثبت من وجودها، وتوفري احلماية لل          
األصناف واملواد ذات الصلة، وأخذ عينات، وإجراء مناقشات ومقابالت والبحث عـن وثـائق              

وأُرسـلت العينـات الـيت كانـت تؤخـذ خـالل عمليـات              . حملتويـات احلواسـيب   وإجراء تقييمات   
ــها      ــة حتليل ــدول األعــضاء بغي ــة يف ال ــة خمتلف ــربات وطني ــيش إىل خمت  ،ويف معظــم احلــاالت . التفت

 مل ختــضع العينــات للتحليــل ،ويف بعــض احلــاالت. كمرجــعحتــتفظ اللجنــة اخلاصــة بعينــات  مل
ومل جير تشاطر العينات مع العراق الذي طعن يف نتائج حتليـل العديـد        . يف خمترب وطين واحد    إال

 .من العينات اليت وردت إىل اللجنة اخلاصة من املختربات الوطنية
بول العراق خبطة الرصد والتحقق املستمرين الـيت أقرهـا         ، بعد ق  ١٩٩٣ويف أواخر عام     - ٣١

 أجريــت ،١٩٩١أكتــوبر / تــشرين األول١١ املــؤرخ )١٩٩١ (٧١٥يف القــرار جملــس األمــن 
أنواع إضافية مـن عمليـات التفتـيش مشلـت عمليـات تفتـيش أساسـية ـدف إىل حتديـد املرافـق                       

 العــراق املقدمــة إخطــاراتق مــن واألصــناف واملــواد املزدوجــة االســتخدام يف العــراق، والتحقــ
مبوجب خطة الرصد والتحقق املستمرين، فضال عن إيفاد بعثـات تقنيـة يف مـا يتـصل بتركيـب                   

ــة التفتــيش املقيمــة عمليــات   . معــدات وآالت تــصوير وجمــسات أخــرى للرصــد   وأجــرت أفرق
. تفتــيش لغــرض الرصــد مشلــت عمليــات تفتــيش جــوي ورصــدا بيئيــا وصــيانة معــدات التحقــق

يف وسع املخترب الكيميائي الذي أنشأته اللجنة اخلاصة يف مركز بغـداد للرصـد والتحقـق          وكان  
إجــراء حتليــل لعينــات مــن اهلــواء والتربــة وغــري ذلــك مــن العينــات البيئيــة، كمــا كانــت الغرفــة   

، انـضم   ١٩٩٦ويف عـام    . البيولوجية قادرة على حتـضري عينـات بيولوجيـة لتحليلـها يف اخلـارج             
ــق لرصــد   ــصافري ــواردات ال ــيش املقيمــة األخــرى يف املركــز وأجــرى    درات وال ــة التفت إىل أفرق

عمليــات تفتــيش متنوعــة عنــد نقــاط الــدخول إىل العــراق ويف مكاتــب اجلمــارك والــشركات     
ــهائي يف العــراق لألصــناف       ــع فــضالً عــن التحقــق مــن االســتخدام الن ــة ومرافــق التوزي التجاري

، أنـشئ يف املركـز فريـق        ١٩٩٨ويف عـام    . اآلليةاخلاضعة لوجوب تقدمي إشعار بشأا مبوجب       
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مقيم متعدد االختصاصات عمل على تفتيش املواقع واألماكن اليت ميكن أن حتوي أصـنافا غـري                
 .ذات صلةمعلن عنها أو أن تستخدم للقيام بأنشطة 

وذلــك وأجــرت اللجنــة اخلاصــة عمليــات تفتــيش متــصلة بــالتحقق مــن نــزع الــسالح    - ٣٢
 يف حـني شـاركت األفرقـة املقيمـة يف مركـز             ،فرقة تفتيش غري مقيمـة إىل العـراق       بإيفاد أ أساسا  

يف أنشطة الرصد ضمن نطـاق خطـة الرصـد والتحقـق            مشاركة أساسية   بغداد للرصد والتحقق    
 املقيمـة والوحـدات األخـرى يف املركـز،          قـة ومع أن املقـر كـان أحيانـا يكلـف األفر          . املستمرين

 ولتقـدمي  حمـددة تتعلـق بـربامج حمظـورة،          مـسائل ام للتحقـق مـن      تبعاً لكل حالة علـى حـدة، مبهـ        
الدعم التقين ألفرقة التفتيش غري املقيمة، فقد جرى فصل التحقق من نزع السالح عموما عـن                

 .عمليات التفتيش املتعلقة بالرصد
وأدركت اللجنة اخلاصة يف مرحلة مبكرة ميزات اتبـاع ـج متعـدد االختـصاصات يف        - ٣٣

 وأجرت عدة عمليات تفتيش متعددة االختصاصات يف العراق مـستعينة بأفرقـة           ،حققعملية الت 
الكيميائيـة  يف اـاالت    وأجريـت أيـضا عمليـات تفتـيش مـشتركة           . تفتيش مقيمـة وغـري مقيمـة      

وقــد عــززت أفرقــةُ التفتــيش الــيت   . بالقــذائف وبالــصادرات والــواردات والبيولوجيــة واملتعلقــة 
تعــددة االختــصاصات قــدرات الفريــق علــى الوقــوف علــى أمهيــة ضــمت مزجيــا مــن اخلــربات امل

ــة       ــة واملتعلق ــة والبيولوجي ــادين الكيميائي ــى القــدرات يف املي املعــدات املزدوجــة االســتخدام وعل
عـدد مـن عمليـات التفتـيش املـشتركة مـع            وأجـري   . بالقذائف وعلى تقييمهما على حنـو سـليم       

 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فاظ علـى تـوازن بـني احلاجـة إىل تـوفري األمـن للعمليـات واإلعـداد بـشكل                    وجرى احل  - ٣٤

ــة مــربرة علــى    . فعــال لعمليــات التفتــيش  ــة االحترازي ــدابري األمني  أســاسوقــد اعتــربت هــذه الت
العــراق كــان يعمــل علــى مجــع معلومــات عــن خطــط التفتــيش الــيت تنفــذها اللجنــة افتــراض أن 

. روري القيام قدر اإلمكان حبماية سالمة عمليـة التفتـيش   اخلاصة، وبالنظر إىل أنه كان من الض      
وكانــت حمفوظــات اللجنــة اخلاصــة وقواعــد بياناــا تحفــظ بــشكل جمــزأ تبعــاً لالختــصاصات    

ــها   ــا ضــمن كــل من ــشغيلية وأحيان ــوظفني    . الت ــار امل ــبعض كب ــذي إال ل ــرئيس التنفي ــأذن ال ومل ي
 الوطنيـة ذات الـصلة للـدول األعـضاء     الـسلطات ب باالتـصال واخلرباء من مكتب اللجنة اخلاصـة   

 .  متصلة بوالية اللجنةمسائلللحصول على معلومات إضافية عن 
 

 ١٩٩٩لرصد والتحقق والتفتيش يف عام األمم املتحدة لإنشاء جلنة  -دال  
بناء على توصية فريق اخلرباء املعين برتع السالح ومبسائل الرصـد والتحقـق املـستمرين      - ٣٥

 كـانون   ٣٠تقبل، املنشأ عمال باملذكرة املقدمة من رئيس جملـس األمـن املؤرخـة              حاليا ويف املس  
، املعروف بفريـق أمـورمي، روعيـت خمتلـف الـدروس املستخلـصة مـن خـربة                  ١٩٩٩يناير  /الثاين
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 املـــؤرخ )١٩٩٩ (١٢٨٤لـــدى صـــوغ قـــرار جملـــس األمـــن لألمـــم املتحـــدة اللجنـــة اخلاصـــة 
 هذا القرار جلنةَ األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق            وقد أنشأ . ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول  ١٧

ــضطلع            ــة اخلاصــة، وت ــن لتحــل حمــل اللجن ــس األم ــة ل ــة تابع ــة فرعي ــيش بوصــفها هيئ والتفت
للجنــة اخلاصــة يف التحقــق مــن امتثــال العــراق، وختلفهــا يف الــيت عهــد ــا الــس باملــسؤوليات 

نة الرصد والتحقق والتفتيش حمل اللجنـة       وتقرر أيضا أن حتل جل    . أصوهلا وخصومها وحمفوظاا  
وعـالوة  . اخلاصة يف االتفاقات القائمة بني اللجنة اخلاصة والعراق وبني األمم املتحدة والعـراق            

معـزز  على ذلك، كلَّـف جملـس األمـن جلنـةَ الرصـد والتحقـق والتفتـيش بإنـشاء وتـشغيل نظـام                       
 ). ١٩٩١ (٧١٥ا الس يف القرار  بغية تنفيذ اخلطة اليت أقرهللرصد والتحقق املستمرين

خـالل أدائـه    األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش           ولقي الرئيس التنفيذي للجنـة       - ٣٦
.  مفوضـا  ١٦املفوضـني، وهـي هيئـة استـشارية أنـشئت وتألفـت مـن               مهامه املساعدة من هيئـة      

 ملناقــشة عمــل  اجتماعاــادبوصــفها هيئــة قائمــة بــذاا، فكانــت حتــدد مواعيــ  وعملــت اهليئــة 
 وتقييمات ونتائج عمليات التفتـيش كمـا قامـت، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف قـرار                ،اللجنة

، بتقدمي إسهامات يف التقرير الفـصلي الـذي يقدمـه الـرئيس التنفيـذي      )١٩٩٩ (١٢٨٤الس  
 املــسائل املتعلقــة بالــسياسات الــيت أثارهــا إىل جملــس األمــن وأدلــت بتعليقاــا عليــه، وناقــشت   

 .الرئيس التنفيذي
ــضمنت اخلطــة   - ٣٧ ــرئيس      وت ــدها ال ــيت أع ــيش ال ــق والتفت ــة الرصــد والتحق ــة للجن التنظيمي

مـن  البنـود احملـددة التاليـة املـستقاة         بالتـشاور مـع األمـني العـام وأقرهـا جملـس األمـن،               التنفيذي،  
 :ريةالدروس العملية املستخلصة من خربة اللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذ

رغــم ضــرورة حتقيــق التكامــل بــني األجــزاء املختلفــة للهيئــة وتعاوــا بــشكل    )أ( 
 الرصـد   عن التحليـل ضـمن اهليكـل التنظيمـي للجنـة          ينبغي فصل مهام العمليات، عمدا،      وثيق،  

ومع أن املـوظفني األساسـيني للجنـة اخلاصـة كـانوا مـسؤولني عـن أنـشطة                  . والتحقق والتفتيش 
 الرصـد والتحقـق والتفتـيش وحـدتني منفـصلتني هلـذا            ا، فقد أنشأت جلنة   التحقق وتقييم نتائجه  

وعهـد إىل شـعبة التخطـيط       . مها شعبة التخطـيط والعمليـات وشـعبة التحليـل والتقيـيم           الغرض،  
. شطة الرصـد والتحقـق والتفتــيش  والعمليـات باملـسؤولية عـن ختطــيط وتوجيـه وتنفيـذ مجيـع أنــ      

يهــا باملــسؤولية عــن حتليــل وتقيــيم املعلومــات املــستقاة ممــا  شــعبة التحليــل والتقيــيم فعهــد إل أمــا
تضطلع به اللجنة من أنشطة ميدانية، ومن بيانات مستقاة من مصادر أخرى كاملعلومـات عـن                

ــشطة  ــصدير واالســترياد أن ــصناعية ،الت ــصوير باألقمــار ال ــة ، والت ــصادر اخلارجي .  ومعلومــات امل
خاضــعا مباشــرة ملــدير التخطــيط  ستمرين املــرصــد والتحقــق والتفتــيش  للوكــان مركــز بغــداد  

 والعمليات؛
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وسـعت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش مـن نطـاق خـربة اللجنـة اخلاصــة يف           )ب( 
ــعبة         ــصاصات يف ش ــددة االخت ــة متع ــساما متفرغ ــشأت أق ــصاصات، فأن ــدد االخت ــق املتع التحق

االختـصاصات يف  التحليل والتقييم وشعبة التخطيط والعمليات ضمت أفرقـة التفتـيش املتعـددة       
 العراق؛

منذ البدايـة مكتبـا للمـصادر اخلارجيـة         أنشأت جلنة الرصد والتحقق والتفتيش       )ج( 
االســتخباراتية املــصدر الوحيــد للمعلومــات للمعلومــات كــان، يف مــا خــال الــرئيس التنفيــذي،  

ورغــم اإلقــرار بــأن احلــوار مــع مقــدمي هــذه املعلومــات قــد يكــون    . املقدمــة مــن احلكومــات 
جنـة يف   يكون موضـع اهتمـام خـاص لل       حصول على توضيحات واإلشارة إىل ما قد        لليا  ضرور

تدفق املعلومات االستخباراتية يف اجتاه واحد فقط حبيـث تـصب           تعني  االضطالع مبهامها، فقد    
 يف اللجنة وأال تكون متعلقة إال باملسائل ذات الصلة بوالية اللجنة؛

جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش      وضـعته  كفل نظام التعـاون يف اإلدارة الـذي        )د( 
ويف الوقـت نفـسه،   . أكـرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات     وتقاسم وحدة اهلدف واملساعدة املتبادلة    

راعى هذا النظام ضرورة سرية املعلومات املتعلقة مبواقـع التفتـيش وأهدافـه وتوقيتـه، والبيانـات                 
ــه  الــيت تــستند إليهــا عمليــات التفتــيش الــيت قــصر االطــالع عل    احلاجــة إىل ”يهــا علــى مــن لدي

 ؛ “املعرفة
وفقـا  مع أن قواعد بيانات اللجنة اخلاصـة وحمفوظاـا كانـت جمـزأة وحمفوظـة                 )هـ( 

شكلت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش وحـدة جتهيـز البيانـات           لكل فرع من االختصاصات،     
 مشلـت   ،زيـة واحملفوظات اليت عملت على وضع وتشغيل وحتديث قاعـدة بيانـات متكاملـة مرك             

 كالبيانـات املوروثـة مـن       ،حمفوظات اللجنة املكونة مـن معلومـات مـستقاة مـن مـصادر متنوعـة              
. جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش       اللجنة اخلاصة ونتائج أنشطة التفتيش والرصد اليت قامت ا          

 ؛ “احلاجة إىل املعرفة”وكانت هذه البيانات تتاح أيضا على أساس 
تقييم الصور شبيهةً بتلـك الـيت       رصد والتحقق والتفتيش وحدة ل    جلنة ال أنشأت   )و( 

كانت منشأة يف اللجنة اخلاصة، مل جتهز فحسب الصور املتخصصة غـري التجاريـة املقدمـة مـن                  
احلكومات، بل عملت أيضا على احلصول على صور جتارية ملتقطة باألقمـار الـصناعية وعلـى                

ــيم  جتهيزهــا دعمــاً ألنــشطة شــعبة التخطــيط والعمل   وعلــى غــرار  . يــات وشــعبة التحليــل والتقي
كانت عليه احلال يف اللجنة اخلاصة، قدمت الدول األعضاء الدعم للجنة بتوفريهـا طـائرات                ام

وباإلضـافة إىل ذلـك، جهـزت       . مراقبة على ارتفاع عـالٍ ومتوسـط دون مقابـل لألمـم املتحـدة             
 اللتقـاط صـور جويـة يف الليـل     إحدى طائرات اهلليكوبتر الـيت اسـتأجرا اللجنـة مبوجـب عقـد         

 والنهار واستخدمت للمراقبة؛
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ــدولُ         )ز(  ــسي ال ــشكل رئي ــا ب ــه هل ــا قدمت ــة اخلاصــة م يف حــني اســتخدمت اللجن
األعضاء من تكنولوجيـا ومعـدات ووسـائل نقـل ولوجـستيات ودعـم للبعثـات، حـصلت جلنـة                    

اءات املـشتريات   الرصد والتحقق والتفتيش على معظم هذه األصول واخلدمات من خالل إجر          
إجـراءات حتقـق    ، ووضـع    أكثر التكنولوجيـا تطـورا    أتاح ذلك اقتناء    وقد  . املتبعة باألمم املتحدة  
يف ختطــيط عمليــات التفتــيش االســتعداد التــشغيلي  وتــوفري درجــة عاليــة مــن ،متــسقة وموحــدة

واملـواد  ويف الوقت نفسه، قامت أيضا دول أعضاء بتوفري عدد حمدود من األدوات             . والقيام ا 
الفريدة كتكنولوجيا الرادار املخترقة لسطح األرض ومعدات اإلنقاذ، كما كانـت عليـه احلـال               

 مع اللجنة اخلاصة؛
عـدات التحقـق    مللتكنولوجيـا   جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش         مسحت حيـازة     )ح( 

 اخلاصة ا بتدريب مفتشيها مسبقا على استخدام آالت وأصناف حمددة من املعدات؛
خالفــا ملــا كانــت عليــه احلــال مــع اللجنــة اخلاصــة، عــين الــسواد األعظــم مــن   )ط( 

إكمـال  وبغيـة  . موظفي جلنة الرصد والتحقق والتفتيش بوصفهم موظفني تابعني لألمم املتحـدة          
ــة الرصــد والتحقــق والتفتــيش ق     ــة التفتــيش، وضــعت جلن ائمــة عــدد املــوظفني العــاملني يف أفرق

ــر    ــدا٥٠مــن مبفتــشني مــدربني مــن أكث يف كمفتــشني ولــدى اســتدعاء املرشــحني للعمــل   .  بل
ومبقتـضى  . موظفني تابعني لألمم املتحدة مبوجب عقود قصرية األجل       كالعراق، جرى تعيينهم    

 مـن ميثـاق     ١٠١  و ١٠٠لمـادتني   خضع املوظفون بـشكل خـاص ل      هذين النوعني من العقود،     
ــينياألمــم املتحــدة يف مــا يتعلــق بوضــعهم كمــوظفني مــدنيني دو    ــة دون  ل  مــسؤولني أمــام اهليئ

 والرتاهـة، وميثلـون أوسـع قاعـدة ممكنـة           والكفـاءة يتمتعون بأعلى مستوى من املقدرة      و ،سواها
ــة ســوى عــدد حمــدود جــدا مــن األخــصائيني    .مــن حيــث التوزيــع اجلغــرايف   ومل توظــف اللجن

جلنـة  الـيت كانـت   املختارين الذين أتاحت الدول األعضاء االستعانة خبدمام يف أنشطة التحقق      
  اال الطيب ويف االتصاالت؛يفمثل العاملني تقوم ا يف العراق، الرصد والتحقق والتفتيش 

الرصـد  وفيمـا يتعلـق بلجنـة       . أثناء العمـل  أساسا  تدرب مفتشو اللجنة اخلاصة      )ي( 
  كـان مطلوبـا ممـن يختـارون للعمـل مـع اللجنـة أو ممـن تـدرج أمسـاؤهم يف           ،والتحقق والتفتيش 

ــدريبا  قائمــة املرشــحني أن   ــوا ت ــة يتلق ــربامج   . تعــده اللجن ــدريب األســلحة وال ــشمل هــذا الت وي
احملظــورة، ووســائل وإجــراءات الرصــد والتحقــق، والتكنولوجيــا املزدوجــة االســتخدام، وأخــذ  

وكـــان . العينـــات وإجـــراء التحليـــل، والتـــدريب املتعلـــق بالـــصحة والـــسالمة وبالثقافـــة احملليـــة
 بـل أيـضا     ،عون مبهارات وخربات خاصـة ال يف أسـلحة الـدمار الـشامل فحـسب              يتمتاملوظفون  

 .العراقبإخطارات يف جماالت حمددة من التكنولوجيا ذات الصلة 
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ليكـون املـصدر الوحيـد للتوجيـه         دليل ملفتشي جلنة الرصد والتحقق والتفتـيش         وأُصدر - ٣٨
وتـضمن الـدليل إجـراءات العمـل        . اللجنـة وأنـشطتها   املتعلقة جبميع جوانب عمليات     واألنظمة  

للمفتــشني، واملراقبــة اجلويــة، والنقــل، واإلقامــة، وحقــوق اللجنــة ومــسؤولياا، والعالقــة مــع     
ــراءات حمـــددة حبـــسب    وســـائط  اإلعـــالم، والتزامـــات العـــراق يف جمـــال نـــزع الـــسالح، وإجـ

حة والـسالمة،  االختصاص، وأخذ العينات وإجراء التحليـل، واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالـص         
 .والصكوك القانونية املتصلة االناظمة ذات الصلة فضال عن نصوص القرارات 

ء جلنـــة الرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش أثنـــابغيـــة توجيـــه مـــوظفي  دليـــل إداري صـــدرأُو - ٣٩
وهـو يـشكل جتميعـا لقواعـد وإجـراءات إداريـة مكيفـة لتنطبـق علـى                  . اضطالعهم مبـسؤوليام  

 تـشمل   ،اجاا، ومتسقة مع قواعد وإجـراءات األمـم املتحـدة ومكملـة هلـا             أنشطة اللجنة واحتي  
املعلومــات ، وإدارة ضــمن مجلــة أمــور االتــصاالت والــسجالت، ومــسائل شــؤون املــوظفني       

 .السرية
استئناف أنشطة الرصد والتحقـق يف العـراق،       مع  ، و ٢٠٠٢نوفمرب  /وبعد تشرين الثاين   - ٤٠

من أن توفد سـريعا عـددا كـبريا مـن أفرقـة التفتـيش إىل                تيش  جلنة الرصد والتحقق والتف   متكنت  
وبنهايـة  . ومـدرجني يف قائمـة املرشـحني      اللجنـة   العراق مكونة من مفتـشني موجـودين يف مقـر           

 شخـصا   ٧٥ بلغ عدد املوظفني األساسيني للجنة من الفئة الفنية يف املقـر             ،٢٠٠٣فرباير  /شباط
.  موظـف ٢٠٠ مـا يزيـد علـى    جنـة يف العـراق  جمموع مـوظفي الل بلغ  يف حني   ، جنسية ٣٠من  

 مـن املـوظفني     ٣٠ شخـصا بينـهم      ٣٨١ كـان قـد جـرى تـدريب          ،٢٠٠٦مارس  /وحبلول آذار 
 مـن املرشـحني   ٣٠٠وأكـد أكثـر مـن    . األساسيني من الفئة الفنية يعملون حاليا يف مقر اللجنـة        

 . نةاملدرجني يف القائمة استعدادهم للعمل يف بعثات اللج) من غري املوظفني(
 

 تطوير نظام التحققمواصلة  -هاء  
ير النـهج الـسابق املتعـدد    جلنة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش تطـو         واصلت   - ٤١

فأُنــشئت أفرقــة تفتــيش مكونــة مــن خــرباء لــديهم  . االختــصاصات املتبــع يف عمليــات التفتــيش 
ونتيجـة لـذلك،   . تعددة األنشطةبإجراء تفتيش سليم للمواقع امل    ا مسح   ممخلفيات علمية خمتلفة،    

أضحى تفهـم املواقـع أكثـر اكتمـاال ألنـه كـان مـن املمكـن احلـصول، باإلضـافة إىل املعلومـات                
علــى معلومــات تكميليــة عــن املــشتريات والعقــود      املوثوقــة يف كــل جمــال حمــدد لألســلحة،     

 .والعالقات مع شركات وموردين وطنيني وأجانب آخرين
 يـشغله فريـق مفتـشني       ، يف مشال العراق   ،ا إقليميا إضافيا باملوصل   وأنشأت اللجنة مكتب   - ٤٢

عــدد أكــرب وأكثــر فعاليــة مــن ء مزايــا إجيابيــة عــدة، منــها إجــراممــا وفّــر متعــدد االختــصاصات، 
عمليات التفتيش بسبب قصر مسافات السفر نسبيا بينه وبـني عـدد كـبري مـن املواقـع يف مشـال                     
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ن خــالل الوصــول علــى حنــو أســرع إىل املواقــع بــشكل غــري العــراق، وزيــادةُ فعاليــة التحقــق مــ
ــن ــسحاب      . معل ــل ان ــراق قب ــصرة يف جنــوب الع ــشاء مكتــب إقليمــي بالب ومل تتحقــق فكــرة إن

 .٢٠٠٣مارس /العراق يف آذارمفتشي األمم املتحدة من 
ــة      - ٤٣ ــة كيميائي وأنــشأت جلنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش خمتــربات حتليلي

  ا يف مركز بغداد للرصد والتحقق والتفتيش املستمرين ووسـعت بـذلك مرافـق اللجنـة                خاصة
وباإلضافة إىل ذلك أنشأت جلنة الرصـد والتحقـق والتفتـيش أيـضا خمتـربا بيولوجيـا يف                  . اخلاصة

مركز بغداد للرصـد والتحقـق والتفتـيش املـستمرين مـن أجـل فحـص العينـات البيولوجيـة الـيت                      
 .تفتيشتؤخذ أثناء عمليات ال

وتكونت شبكة من املختربات يف أمـاكن خمتلفـة مـن العـامل، تـشتمل علـى أحـد عـشر                      - ٤٤
وجــرى التعاقــد مــع هــذه املختــربات مــن أجــل حتليــل  . خمتــربا معترفــا ــا علــى الــصعيد الــدويل 

 .العينات اليت تقدمها جلنة الرصد والتحقق والتفتيش وفقا إلجراءات صارمة
 اخلاصة، استحدثت جلنة الرصد والتحقق والتفتـيش اإلجـراءات          وخالفا لتجربة اللجنة   - ٤٥

 :التالية واتبعتها من أجل حتليل العينات الذي جيري خارج العراق
وضــع إجــراءات تسلــسل عمليــة حفــظ العينــات طــوال عمليــة أخــذ العينــات    )أ( 

 ونقلها وحتليلها من أجل كفالة سالمة العينات؛
 واالحتفاظ بـاجلزء اآلخـر لـدى جلنـة الرصـد            إعطاء جزء من كل عينة للعراق      )ب( 

 والتحقق والتفتيش كمرجع؛
 حتليل العينات بشكل مستقل يف اثنني من خمتربات الشبكة على األقل؛ )ج( 
ــات غــري املعاجلــة        )د(  ــى البيان ــات، عــالوة عل ــع األوق ــات يف مجي ــع العين ــاء مجي بق

ــاء عمليــات ا     ــتم احلــصول عليهــا أثن ــيالت الــيت ي ــائج التحل ــربات   ونت لتحليــل الــيت جتريهــا املخت
ــى          ــربات عل ــة املخت ــيش، وحمافظ ــق والتفت ــة الرصــد والتحق ــة للجن ــا مملوك ــة، باعتباره اخلارجي

 سريتها؛
تكون جلنة الرصـد والتحقـق والتفتـيش وحـدها مـسؤولة عـن اسـتخالص أيـة                   )هـ( 

 .استنتاجات وأية تقييمات من نتائج التحليالت
لتحقـــق والتفتـــيش يف جمـــايل حتليـــل وتقيـــيم اخلطـــط  وتوضـــح جتربـــة جلنـــة الرصـــد وا  - ٤٦

. والعمليات، أنه توجـد أيـضا بعـض اـاالت الـيت ميكـن إدخـال املزيـد مـن التحـسينات عليهـا                   
 :وتشمل هذه ااالت
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حتقيق التوافق بني مناذج اإلخطار عن األصـناف واملـواد املزدوجـة االسـتخدام               )أ( 
ملواد، اليت على العراق أن خيطر عنها مبوجب خطـة          ذات الصلة ومناذج قوائم هذه األصناف وا      

الـواردات، بغيـة كفالـة التـرابط        /الرصد والتحقق املستمرين وحتت رعاية آلية رصد الـصادرات        
 بني تلك اإلخطارات وتفادي الغموض أثناء عمليات التفتيش؛

ــة إدراج       )ب(  ــة كفال ــل، بغي ــستوى األمث ــيش إىل امل ــارير التفت الوصــول بنمــاذج تق
ــة، وحتقيــق     الب ــة املتكامل يانــات ذات الــصلة بــشكل كامــل وعاجــل يف قاعــدة البيانــات املركزي

إمكانية إتاحة هذه البيانات بشكل فوري مـن أجـل تقيـيم نتـائج عمليـات التفتـيش والتخطـيط              
 لعمليات متابعة التفتيش؛

إثراء جماالت معينة مـن اخلـربات املتـصلة باألسـلحة سـواء لـدى مـوظفي جلنـة                    )ج( 
صد والتحقق والتفتـيش أو فيمـا يتعلـق بـربامج تـدريب املفتـشني، بغيـة تيـسري التعـرف علـى                     الر

 .خملفات ومكونات األسلحة احملظورة وسط خضم األسلحة التقليدية املتبقية لدى العراق
 

 اإلجنازات الرئيسية - واو 
خــالل فقــد مت . حققــت اللجنــة اخلاصــة لألمــم املتحــدة جناحــا ملحوظــا منــذ تكوينــها  - ٤٧

الــشهرين األولــني بعــد تأسيــسها وصــول أول فريــق تفتــيش إىل العــراق، وإقامــة أول نظــام          
ومل يتلـق املفتـشون سـوى القليـل مـن التـدريب             . للتفتيش، ووضـع إجـراءات التفتـيش املختلفـة        

كمفتشني دوليني، وكانت خربم بالعمل كفريق تكـاد تكـون معدومـة، فتعلمـوا الكـثري أثنـاء           
للرصد والتحقق والتفتـيش، يف أواخـر عـام        املتحدة   األمموقت استبداهلا بلجنة    وحبلول  . العمل
، كانــت آالف األســلحة الكيميائيــة ومئــات األطنــان مــن العوامــل احلربيــة الــسائبة قــد  ١٩٩٩

دمــرت حتــت إشــرافها، جبانــب إبطــال مفعــول القــذائف واملرافــق ذات الــصلة أو تــدمريها،          
طة البيولوجية غري القانونية، مما فـرض ضـغطا كافيـا علـى      والكشف عن أدلة وافرة بشأن األنش     

وباإلضافة إىل ذلـك،    . العراق كي يعترف بأنه كان ميلك برناجما لألسلحة البيولوجية اهلجومية         
الواردات، عقب اعتمـاد قـرار      / آلية لرصد الصادرات   ١٩٩٦استحدثت اللجنة اخلاصة يف عام      

يــة رصــد الــواردات مــن األصــناف واملــواد  ، الــذي أتــاح إمكان)١٩٩٦ (١٠٥١جملــس األمــن 
ومتكنت اللجنة اخلاصة، بالرغم من اجلهود الـيت كـان يبـذهلا العـراق مـن                . املزدوجة االستخدام 

أجل اإلخفـاء واإلنكـار، مـن التوصـل إىل تفهـم شـامل بدرجـة معقولـة لـربامج أسـلحة الـدمار                    
 .ةالشامل العراقية يف جمملها، وإن بقيت مسائل كثرية غري حمسوم

وتواصل تبلور وتطور نظام التحقق التابع لألمم املتحدة باكتساب اخلـربة وعـن طريـق        - ٤٨
، اليت شهدت بداية عملية التحقق الـدويل        ١٩٩٣ إىل   ١٩٩١وخالل الفترة   . التدريب املستمر 

 ،يف العراق، كان املفتشون يعتمدون، أثناء حماوالم حتديد اهليكل التنظيمـي للـربامج احملظـورة              
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غـري  . ى املعلومات اليت توفرها هلم الدول األعضاء يف ما يتعلـق بـاملواقع واألمـاكن املـشبوهة                عل
، مـن تكـوين معرفـة مؤسـسية واسـعة النطـاق عـن حجـم          ١٩٩٥-١٩٩٤أم متكنـوا، حبلـول      

 .برامج العراق وصقل قدرام املتعلقة بالتحقق
 تطـوير نظـام التحقـق الـدويل         وواصلت جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش،       - ٤٩

الذي أعدته اللجنة اخلاصـة لألمـم املتحـدة وحتويلـه إىل نظـام معـزز لعمليـات الرصـد والتحقـق                
 . األمنجملساملستمرين، بصورة تتماشى مع متطلبات 

ولقد أمكن إعداد نظام شامل للرصد والتحقق يف العراق، يغطي جمـاالت متعـددة مـن       - ٥٠
مثـل  (وبالرغم مـن املـسائل املتبقيـة الـيت مل يـتم حلـها،               . سائل إيصاهلا أسلحة الدمار الشامل وو   

، والـيت جنمـت أساسـا عـن اجلهـود الـيت بـذهلا               )جمموع الكميات املنتجة من العوامل البيولوجية     
العراق يف السابق من أجل إخفائها، وعن قيامـه منفـردا بتـدمري أسـلحة الـدمار الـشامل واملـواد                 

ــإن نظــا   ــصلة ــا، ف ــد     ذات ال ــدويل متكــن مــن إجنــاز تقــدم ملمــوس يف جمــال حتدي م التحقــق ال
ويتـضح مـن ذلـك أنـه ال ميكـن          . السابقة ألسلحة العـراق احملظـورة وإعـداد خـرائط هلـا            الربامج

ختفى بشكل كامل حىت الربامج احملظورة الـسرية الـيت تفـرض عليهـا حراسـة مـشددة أو أن                     أن
 األمــمعــال وشــامل للتفتــيش والرصــد بواســطة  ختفــى عناصــر تلــك الــربامج، يف وجــود نظــام ف 

 .املتحدة
للتحقــق أيــضا أن يكــون رادعــا الســتئناف العــراق       املتحــدة األمــمواســتطاع نظــام   - ٥١

، إخفــاء ١٩٩٣-١٩٩٢وحــاول العــراق، أثنــاء الفتــرة . ١٩٩١لألنــشطة احملظــورة، بعــد عــام 
يع عنـد إقامـة نظـام الرصـد،       وقد أوقفت هذه املـشار    . بعض املشاريع اجلارية للقذائف احملظورة    

ومل ينخــرط العــراق يف . يف إطــار خطــة الرصــد والتحقــق املــستمرين، وتــشغيله بــشكل كامــل  
، حــني مل يكــن هنــاك ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٩أنــشطة القــذائف احملظــورة ســوى خــالل الفتــرة مــن  

 .وجود ملفتشي األمم املتحدة يف العراق
، أقامـت اللجنـة اخلاصـة لألمـم املتحـدة           وفيما يتعلق بطرق وإجراءات التحقـق احملـددة        - ٥٢

نظاما للتفتيش جرى يف إطاره تكامل أفرقة رصد مقيمة يف البلد مـع عمليـات التفتـيش اجلويـة                   
باســتخدام الطــائرات املروحيــة، ومتكنــت بــذلك مــن إجــراء عمليــات تفتــيش مزدوجــة أرضــية  

اقـع بـدون إخطـار،      وأدخلت أيضا مبتكرات متثلت يف اسـتحداث تقنيـات لتفتـيش املو           . وجوية
وطـورت جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق            . وفحص الوثائق وإجراء املقـابالت الشخـصية      

والتفتــيش خــربة اللجنــة اخلاصــة وحــصلت، يف بعــض اــاالت، علــى مــوارد إضــافية وأدوات   
 .متخصصة متقدمة
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خـل البلـد،    وتوضح جتربة األمم املتحدة للتحقق يف العـراق أيـضا أن إجـراء التحقـق دا                - ٥٣
وتـدل التجربـة    . وخباصة عمليـات التفتـيش يف املوقـع، يتـيح معلومـات دقيقـة وحـسنة التوقيـت                 

وجـود معرفـة   : أيضا على أن قيام نظام حتقق فعال وشامل يرتكز على عنـصرين رئيـسيني، مهـا              
مؤسسية تشتمل علـى جتربـة مفـصلة وخـربة مكتـسبة مـن عمليـات التفتـيش، ووجـود قـدرات                      

ومـن الواضـح أنـه      . كنولوجيا التحقق واألصـول املتخصـصة األخـرى الـضرورية         تقنية تتضمن ت  
ميكن احلصول عليهما معا بشكل فوري، وأن هذا يستغرق وقتا طويال ويتطلب الكـثري مـن            ال

 .اجلهد واملوارد وختصيص االعتمادات يف امليزانية
 

 اهليكل التنظيمي لربامج أسلحة العراق احملظورة -ثانيا  
 اق برامج األسلحة احملظورةنط -ألف  

ــن     - ٥٤ ــس األم ــرار جمل ــب ق ــام، يف    ) ١٩٩١ (٦٨٧طال ــني الع ــدم إىل األم ــأن يق ــراق ب الع
غــضون مخــسة عــشر يومــا مــن اعتمــاد القــرار، بيانــا مبواقــع وكميــات وأنــواع مجيــع األســلحة   

ــة ومخــس        ــداها عــن مائ ــد م ــيت يزي ــسيارية ال ــذائف الت ــة والق ــة والنووي ــة والبيولوجي ني الكيميائي
وطالــب القــرار العــراق . كيلــومترا، ومــا يتــصل ــا مــن منظومــات فرعيــة ومكونــات ومرافــق  

 .بتدمري هذه األصناف أو إزالتها أو جعلها عدمية الضرر، حتت اإلشراف الدويل
ولــو أن العــراق امتثــل إىل مطالــب جملــس األمــن وقــدم إىل األمــم املتحــدة املعلومــات     - ٥٥

وبـدال عـن    . كتملة ألمكن إكمال عملية التحقق برمتها دون تأخري       املطلوبة بطريقة مترابطة وم   
، تـضمنت   ٢٠٠٣ إىل عـام     ١٩٩١ عاما، من عـام      ١٣ذلك، امتدت عملية التحقق ألكثر من       

 ١٩٩٨ و ١٩٩٧فترات مطولة من عدم التعاون التام من جانب العراق، كما حـدث يف عـام              
 .مثال
ــه إىل األمــم ا   - ٥٦ ــراق أوىل إخطارات ــدم الع ــرار جملــس األمــن    وق  ٦٨٧ملتحــدة، مبوجــب ق

ــار /، يف نيــسان)١٩٩١( ــة   ١٩٩١مــايو /أبريــل وأي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ، مث شــرعت الوكال
. واللجنــة اخلاصــة لألمــم املتحــدة يف إجــراء عمليــات التفتــيش للتحقــق مــن هــذه اإلخطــارات   

ــة، وأ       ــذه أن اإلخطــارات مل تكــن مكتمل ــة ه ــيش األولي ــات التفت ــن عملي ــضح م ــراق وات ن الع
وقاد هـذا األمـر جملـس األمـن إىل          . يعلن عن بعض األصناف واملواد واملعلومات ذات الصلة        مل

، الــذي طالــب العــراق بــأن ١٩٩١أغــسطس / آب١٥املــؤرخ ) ١٩٩١ (٧٠٧اعتمــاد القــرار 
يكشف بصورة تامة وائية وكاملة عـن مجيـع جوانـب براجمـه لتطـوير أسـلحة الـدمار الـشامل                     

وكالـة  الوطالبه أيضا بـأن يـسمح ألفرقـة التفتـيش التابعـة للجنـة اخلاصـة و               . اريةوالقذائف التسي 
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لطاقة الذرية بالوصـول الفـوري غـري املـشروط وغـري املقيـد إىل مجيـع املنـاطق واملرافـق                     الدولية ل 
 .والسجالت واملعدات ووسائل النقل اليت يرغبون يف تفتيشها

وقــدم خــالل الفتــرة مــن . ١٩٩٢ عــام حــىت) ١٩٩١ (٧٠٧ومل يقبــل العــراق القــرار  - ٥٧
ــة      ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٢ ــة والبيولوجي ــن اإلخطــارات عــن األســلحة الكيميائي ــدة جمموعــات م  ع

والنوويــة والقــذائف، وكانــت كــل جمموعــة منــها إمــا تــضيف بعــض املعلومــات إىل املعلومــات  
 إخطاراتـه  وسـعى العـراق يف  . الواردة يف اموعة الـسابقة هلـا أو تعيـد ترتيـب تلـك املعلومـات              

األولية إىل التقليل من شأن براجمه احملظورة وإىل طمس املعلومات املتعلقة بروابطهـا بـالوزارات               
ويبـدو أن العوامـل التاليـة قـد سـامهت يف اختـاذ العـراق قـراره                  . والوكاالت واملرافـق يف العـراق     

 :بعدم االفصاح عن هذه املعلومات لألمم املتحدة
ة مـن خـالل تقليـل حجـم عمليـات التـدمري واإلزالـة               احلفاظ علـى مـوارد قيمـ       )أ( 

وخباصـة أثنـاء    (وإبطال املفعول املتعلقـة باألصـناف واملـواد واملرافـق املرتبطـة بـالربامج احملظـورة                 
 ؛)بقائها خاضعة جلزاءات لألمم املتحدة الشاملة

االحتفاظ بالقدرة على القيـام بأعمـال سـرية بـصدد بعـض مـشاريع القـذائف                  )ب( 
ة، ورمبا اعتزام استئناف بعض الربامج احملظورة األخـرى، عقـب مغـادرة مفتـشي األمـم             احملظور

 املتحدة للعراق؛
شواغل األمن الوطين، اليت أدت إىل أن مينع العراق دخول أفرقـة املفتـشني إىل        )ج( 

املنـــاطق احلـــساسة يف اهلياكـــل األساســـية للدولـــة، كمؤســـسات القيـــادة الـــسياسية، والقيـــادة  
 ، ومرافق الرقابة، وجهاز األمن اخلاص واملخابرات؛العسكرية
ــة اختــاذ       )د(  ــذين شــاركوا يف عملي ــسابق ال ــار مــسؤويل النظــام ال ــة كب ــة هوي محاي

 القرارات املتعلقة بربامج األسلحة احملظورة واإلشراف على تلك الربامج ومراقبتها وتنفيذها؛
عـسكرية املؤيـدة لنـشر األسـلحة      محاية املعلومات املتصلة باملربرات واملبـادئ ال       )هـ( 

احملظورة، مبا يف ذلك األهداف املمكنـة وتسلـسل القيـادة؛ جبانـب احلـساسية الـسياسية املتـصلة                   
 بأية أدلة على استخدام العراق لألسلحة الكيميائية يف السابق؛

محايـــة املعلومـــات املتعلقـــة بـــشبكات املـــشتريات والعقـــود األجنبيـــة املتعلقـــة   )و( 
ــرب  ــواد     الداعمــة ل ــا واألصــناف وامل ــة مــوردي التكنولوجي امج األســلحة احملظــورة، بغــرض محاي

املتــصلة ــا، وكــذلك املعلومــات املتعلقــة باألشــياء احملــددة الــيت اقتناهــا العــراق مــن أجــل هــذه  
 الربامج؛
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القلــق مــن أن حتــاول دول أخــرى مجــع معلومــات اســتخبارية عــن العــراق يف   )ز( 
 .ة لألمم املتحدةإطار عمليات التفتيش التابع

غري أنه ال يبدو واضحا أي من هذه العوامل كان يهيمن على سياسـات اإلخفـاء الـيت                   - ٥٨
على أن كل هذه العوامـل، مفـردة أو جمتمعـة، قـد حـددت نطـاق إخطـارات                   . ينتهجها العراق 

وحىت يف األوقـات الالحقـة، بعـد انـشقاق الفريـق حـسني كامـل                . ١٩٩٥العراق السابقة لعام    
، استمر العراق يف احلـد مـن املعلومـات الـيت يقـدمها عـن       ١٩٩٥جه من العراق، يف عام      وخرو

، علــى  املتحــدةاألمــماهليكــل التنظيمــي للــربامج، ومل جيــب إال علــى أســئلة معينــة مــن مفتــشي  
 .أساس كل حالة على حدة، ودون أن يتربع بأية معلومات إال فيما ندر

 
 إعداد خارطة اهليكل التنظيمي -باء  

ــة اخلاصــة لألمــم املتحــدة، عنــد بــدء تنفيــذ أنــشطتها للتحقــق يف       - ٥٩ مل يكــن لــدى اللجن
 .العراق، سوى القليل من املعلومات أو الفهم فيما يتعلق بالنطاق الفعلي للربامج احملظورة

وأدرك املفتــشون أن معرفــة اهليكــل التنظيمــي لــربامج األســلحة العراقيــة احملظــورة هــي   - ٦٠
وكان احلصول يف وقـت مبكـر علـى معلومـات           . من مجيع جوانب هذه الربامج    مفتاح التحقق   

عن اهليكل التنظيمي هلذه الربامج كفيال بأن ميكن املفتشني من أن حيددوا بوضوح نطـاق هـذه    
الربامج وتبعيتها وتسلـسل قيادـا، وأن حيـددوا بـذلك املرافـق واألصـناف واملـواد احملـددة ذات           

ونظــرا إىل ممانعــة العــراق يف الكــشف عــن هــذه املعلومــات،   . املالــصلة بأســلحة الــدمار الــش 
استخدم املفتشون تقنيـات وأدوات خمتلفـة للتحقـق، بغيـة احلـصول علـى أكـرب قـدر ممكـن مـن                       

 .البيانات
 

 املقابالت الشخصية واملناقشات - ١ 
ل أتاحت االتصاالت مع املسؤولني والعلماء والفنـيني العـراقيني فرصـة أخـرى للحـصو       - ٦١

ومشلــت . علــى معلومــات إضــافية بــشأن تنظــيم الــربامج ونطاقهــا، لتعــويض االفتقــار إىل وثــائق
ــة          ــسل عملي ــشات، تسل ــابالت الشخــصية واملناق ــاء املق ــها أثن ــشف عن ــيت كُ ــة، ال ــسائل اهلام امل
اإلبالغ، وما يتلقاه املوظفون يف الربامج من تعليمات وتوجيهات، والروابط بـني هـذه الـربامج              

 . األخرى، وأمساء املشاركني فيهاواملؤسسات
وبــالرغم مــن جهــود العــراق الراميــة إىل الــتحكم يف املقــابالت الشخــصية، مــن خــالل  - ٦٢

تلقني األشخاص الـذين ميكـن أن جتـرى معهـم هـذه املقـابالت، قبـل وصـول الطلبـات املتوقعـة              
وكـشفت  . إلجراء املقابالت، فإن املفتـشني متكنـوا مـع ذلـك مـن اسـتخالص معلومـات هامـة                  

حــاالت التنــاقض وعــدم التطــابق بــني البيانــات الــيت أدىل ــا األفــراد، والــيت كــان ال بــد هلــا أن 
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ووفرت هذه الفجوات بعد ذلـك للمفتـشني        . حتدث، عن الفجوات يف حماوالم تغطية األمور      
مؤشرات إىل االجتاهات اليت قد تتطلب إجـراء عمليـات تفتـيش أو مقـابالت شخـصية إضـافية                   

 وعمــال علــى تأييــد اإلفــادات والبيانــات املتعلقــة مبــسائل حمــددة، جــرى تنظــيم مقــابالت  .فيهــا
شخصية مع مجيع فئـات املـوظفني، مبـا يف ذلـك املـديرون واملهندسـون والفنيـون وأفـراد األمـن                   

 .وموظفو الدعم
 

 البحث عن الوثائق وفحصها - ٢ 
امج األسـلحة احملظـورة وتنفيـذها     ثبت أن الوثائق والسجالت اليت تنشأ أثناء ختطيط بر         - ٦٣

 مثلمـا علـم املفتـشون       ،بيد أن مجيع الوثـائق اهلامـة تقريبـا        . هي أكثر مصادر املعلومات موثوقية    
سريعا كانت قد أزيلت من املواقع واألماكن اليت أعلن العراق أا ذات صلة بـربامج األسـلحة                 

ومل يكـشف   . ١٩٩١ش يف عـام     احملظورة، يف الوقـت الـذي بـدأ فيـه املفتـشون عمليـات التفتـي               
، عـــن جـــزء كـــبري ممـــا تبقـــى لديـــه مـــن حمفوظـــات الوثـــائق  ١٩٩٥العـــراق، ســـوى يف عـــام 

والسجالت ذات الصلة، وغريها من املواد األخرى اليت كان قد أخفاها عن املفتـشني، وذلـك                
مزرعــة ”عقــب انــشقاق الفريــق حــسني كامــل وخروجــه مــن العــراق، والكــشف عــن وثــائق   

، أساسـا أثنـاء تفتـيش املواقـع         ١٩٩٥ومتكـن املفتـشون، قبـل عـام         ). رعة حيـدر  مز(“ الدواجن
.  من مجع جزيئات من املعلومات تشكل على أساسها فهم للـهيكل التنظيمـي             ،غري املعلن عنها  
 :ومثال ذلك

، وجـود   ١٩٩١اكتشف فريق املفتشني التابع لوكالـة الطاقـة الذريـة، يف عـام               )أ( 
، وبينمـا كـان فريـق    ١٩٩٢ويف عـام  .  صـلة باملـسائل النوويـة   ملفات حتتـوي علـى وثـائق ذات       

للتفتيش تابع للجنة اخلاصة جيري عملية تفتيش على شركة بناء تابعة هليئـة التـصنيع العـسكري                 
العراقية، عثر على رسم ختطيطـي، علـى حـائط يف مكتـب مـديرها العـام، يـبني مجيـع املـشاريع                       

ذات الصلة بـالربامج النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة          اليت أجنزت، مبا يف ذلك عدد من املرافق         
 وبرامج القذائف؛

وحىت الوثائق األساسية، الـيت تـشتمل علـى معلومـات عامـة، ميكـن أن تكـون            )ب( 
. ، عثــر املفتــشون علــى دليــل اهلــاتف ملقــر هيئــة التــصنيع العــسكري  ١٩٩٥ففــي عــام . مفيــدة

التنظيمــي للــصناعات العــسكرية العراقيــة، وأثبــت هــذا نفعــه الــشديد يف رســم خارطــة اهليكــل 
 .ومؤسساا الفرعية املختلفة، وسالسل القيادة ذات الصلة ا
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 فحص حمتويات احلاسوب - ٣ 
ثبت أيضا أن فحص حمتويات احلواسيب والوسائط اإللكترونيـة قـد يـشكل أداة فعالـة            - ٦٤

، اسـتخدم   ١٩٩٨ عـام    ففـي . أيضا يف احلـصول علـى معلومـات إضـافية مل يعلـن عنـها العـراق                
فريــق متخــصص مــن خــرباء يف فحــص احلواســيب ملحــق بأفرقــة التفتــيش، معــدات وتقنيــات    
خاصة للبحث يف أقراص احلاسوب الصلبة واملرنة وأشرطة التسجيل، عن كلمـات ذات داللـة               

، أسفر البحث يف حمتويـات احلواسـيب الـذي          ٢٠٠٣ويف أوائل عام    . ومواضيع مثرية لالهتمام  
ــيش      أجــراه فريــ  ــة الرصــد والتفت ــة وجلن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــيش املــشترك بــني الوكال ق التفت

وتـضمنت  . والتحقق أثناء التفتيش يف أحد املرافق يف العراق، عن اكتشاف ملفات شراء هامـة             
هذه امللفات معلومات عن شركات جتارية أنشأا هيئـة التـصنيع العـسكري، وعـن شـبكة مـن              

ــاء أجــزاء ومكونــات     وقــد ا. املــوردين األجانــب  ــشبكة مــن أجــل اقتن ســتخدم العــراق هــذه ال
 .القذائف من مصادر أجنبية

 
 العقود مع املوردين السابقني - ٤ 

ساعدت االتصاالت اليت أجريـت مـع املـوردين األجانـب الـسابقني لألصـناف واملـواد                  - ٦٥
لعراقيـة واألفـراد   اليت اسـتخدمها العـراق يف بـرامج األسـلحة احملظـورة، علـى حتديـد املنظمـات ا               

واكتــشف أن وكــاالت ومنظمــات  . العــراقيني الــذين شــاركوا يف أنــشطة الــشراء ومفاوضــاته  
 .عراقية خمتلفة قدمت الدعم املادي هلذه الربامج

 تقييم احلسابات املصرفية - ٥ 
ة ساعد تقييم البيانات املتعلقة باحلسابات املـصرفية واملعـامالت املاليـة والفـواتري املتعلقـ               - ٦٦

ــشطة        ــا مــن خــالل أن ــيت مت احلــصول عليه ــربامج األســلحة احملظــورة، ال ــصلة ب ــاملرافق ذات ال ب
التفتيش ومن العـراق، ومـن املـوردين الـذين يتعـاملون معـه ومـن مـصادر أخـرى، علـى حتديـد                        

 .شبكة املرافق واملنظمات املرتبطة ذه الربامج، يف الصناعات العسكرية العراقية
 كرية العراقية والربامج احملظورةالصناعات العس -جيم  

وقـام  . شكلت برامج األسلحة العراقية احملظورة جزءا ال يتجزأ من صناعاته العـسكرية          - ٦٧
، ببنــاء اقتــصاد يعمــل مــن خــالل تلقــي األوامــر ١٩٩١ إىل ١٩٦٨العــراق، خــالل الفتــرة مــن 

، بـصورة مباشـرة     وكان جزء كبري من هذا االقتصاد مرتبطا      . ويتناسب مع األغراض العسكرية   
وغــري مباشــرة علــى الــسواء، بالقطــاع العــسكري، ويف حــاالت كــثرية، باألنــشطة املتعلقــة          

ويتعني تقدمي عرض عام خمتصر لتـاريخ الـصناعات العـسكرية العراقيـة، كـي يتـسىن                 . باألسلحة
 .فهم دورها ووظيفتها وتسلسل قيادا
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ــام   - ٦٨ ــي ع ــنفط    ١٩٧٢فف ــة لقطــاع ال ــأميم احلكوم ــصناعات  ، عقــب ت ــصاد وال يف االقت
الرئيسية اململوكة لشركات أجنبية يف العراق، صارت عائدات النفط وأصـوله املطلوبـة لعمليـة               

ومتثـل أحـد عناصـر عقيـدة احلكـم يف حتـديث وتعزيـز القاعـدة التكنولوجيــة         . التحـديث متاحـة  
ــة    ــة تقليــل اعتمــاده علــى البلــدان األجنبي ــاء وتــضمنت هــذه ا. لالقتــصاد العراقــي، بغي خلطــة بن

مؤســسات حديثــة جديــدة، باســتخدام املعــارف األجنبيــة واملقــاولني األجانــب، الــذين جــرى    
وشـكل حتـديث القـوات املـسلحة العراقيـة يف اـال الـتقين        . متويلهم أساسا مـن مبيعـات الـنفط    

وتولت جلنة التخطيط احلكومية املنـشأة حـديثا، والـيت أسـندت            . جزءا ال يتجزأ من هذه اخلطة     
تها إىل نائب الرئيس العراقي، تنسيق مجيع التطـورات الـصناعية واإلشـراف عليهـا، مبـا يف                  رئاس

 .ذلك إنشاء الصناعات العسكرية
 

 األيام الباكرة للتصنيع العسكري - ١ 
أنــشأت وزارة الــصناعة العراقيــة، لكــي تــنظم عمليــة بنــاء الــصناعات العــسكرية، جلنــة  - ٦٩

ــة    للتــصنيع العــسكري، كانــت تعمــل كمج  لــس تنــسيقي واستــشاري بــدال عــن العمــل كخلي
، أنـشأت اللجنــة بالتنــسيق مـع وزارة الــدفاع، وكمــسألة ذات   ١٩٧٠ويف أوائــل عــام . إداريـة 

وشـكل هـذا   . أولوية، جممعات صناعية عسكرية جديدة، ووسعت ما كان منشأ منها من قبـل            
 .األساس الذي بين عليه التصنيع العسكري يف العراق

ــ - ٧٠  الـــصناعية علـــى مـــرفقني إلنتـــاج األســـلحة  -شاء امعـــات العـــسكرية واشـــتمل إنـ
. الصغرية، مهـا منـشأة الريمـوك العامـة، يف أبـو غريـب، ومنـشأة القادسـية العامـة، يف احملموديـة                      

وكان يف اللطيفية أيضا جممع إنتاجي، يعرف مبنشأة القعقاع العامة، لتصنيع املتفجـرات ومـواد               
ا وإنتاج املواد اخلام، وهو أكـرب جممـع صـناعي عـسكري يف العـراق،                الدفع والعناصر املكونة هل   

وشـيد  . وكان له دور أساسي يف دعم الربامج الكيميائية والنووية وبـرامج القـذائف يف العـراق               
يف اإلسكندرية مرفق آخر الختبار وإنتاج ذخـائر املدفعيـة، والعناصـر املرتبطـة ـا، أطلـق عليـه                    

وأنشأت وزارة الصناعة، لكي تعجـل بتأسـيس الـصناعات          . العامةبعد اسم منشأة حطني      فيما
العسكرية يف العراق، شركة بناء خاصة ـا، هـي شـركة الـسعد، الـيت عرفـت فيمـا بعـد باسـم           

ومل تشكل برامج األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة يف تلـك املرحلـة جـزءا                . منشأة الفاو العامة  
 .يمن هذه اجلهود الباكرة للتصنيع العسكر

ــام   - ٧١ ــا باألســـلحة  ١٩٧١وأعربـــت وزارة الـــدفاع العراقيـــة، يف عـ ، عـــن أول اهتماماـ
الكيميائيــة، حينمــا أُســس جممــع للمختــربات الكيميائيــة، بغيــة اكتــساب خــربة عمليــة يف جمــال  

، أثـارت احلـرب العربيـة اإلسـرائيلية املزيـد           ١٩٧٣ويف عـام    . تركيب عوامل احلرب الكيميائية   
، أنـشئ معهـد     ١٩٧٤ويف عـام    . يـازة القـدرات احلربيـة الكيميائيـة والبيولوجيـة         من االهتمام حب  
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بــن اهليــثم، إلجــراء البحــوث العلميــة، األكادمييــة والتطبيقيــة، يف جمــاالت الكيميــاء          احلــسن
وأُحلقـت املنظمـة اجلديـدة بـوزارة التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي،         . والفيزياء واألحياء الدقيقة 

 الـذي كـان يـشرف علـى         املخـابرات واألمـن العـام      يف حقيقـة األمـر جلهـاز         لكنها كانت تابعـة   
وكانت املنظمة مدعومة أيضا من وزارة الصناعة، فيما يتعلق ببناء هياكلها األساسـية،             . إدارا

 .واقتناء التكنولوجيا واملعدات واملواد الضرورية هلا
 املؤسسة العامة للصناعات الفنية - ٢ 

 وكالــة رمسيــة، هــي املؤســسة العامــة للــصناعات الفنيــة، كــي   ١٩٧٤أنــشئت يف عــام  - ٧٢
وكـان  . تتوىل اإلشراف على تطوير الصناعات العـسكرية وبـرامج األسـلحة العراقيـة وتنـسيقها          

يــديرها جملــس إدارة يــضم ممــثلني رفيعــي املــستوى مــن مكتــب رئاســة الدولــة ووزارة الــدفاع    
جتاهــات الرئيــسية ألنــشطتها، الــيت تــضمنت   ويعكــس هيكلــها التنظيمــي اال . ووزارة الــصناعة

 .إنتاج املدافع واألسلحة اجلوية ووسائط الدفاع اجلوي
، وأنـشئ   ٩٢٢وكان برنامج األسلحة الكيميائية العراقي، الذي عرف باسم املشروع           - ٧٣

ــات، يعتمــد علــى املؤســسة العامــة      ١٩٨١يف عــام  ــدات اآلف ــاج مبي ــشأة العامــة إلنت  باســم املن
وفيمـا يتعلـق    . فنية يف مسائل من قبيل ميزانيته ومتويله ومـشترياته وتـشييد منـشآته            للصناعات ال 

مبسائل التشغيل املتصلة بأنواع وكميـات األسـلحة الكيميائيـة، كانـت وزارة الـدفاع هـي الـيت                   
ــوزير     ــدم مباشــرة إىل ال ــارير اإلدارة تق ــامج وكانــت تق ــدير الربن ــامج األســلحة   . ت وأصــبح برن

ولويــات القــصوى لــدى املؤســسة العامــة للــصناعات الفنيــة، عقــب نــشوب   الكيميائيــة مــن األ
ومبوجـب قـرار صـادر عـن جملـس قيـادة الثـورة، منحـت                . ١٩٨٠احلرب اإليرانية العراقيـة، يف      

 .املؤسسة سلطات استثنائية يف تنفيذ الربنامج
ء واملـواد   وأُذن للمنشأة العامـة إلنتـاج مبيـدات اآلفـات، باسـترياد وشـراء مجيـع األشـيا                  - ٧٤

واملعــدات الــضرورية، والتعامــل مــع الوكــاالت والكيانــات احلكوميــة احملليــة واألجنبيــة داخــل    
وأُذن هلـا   . وخارج العراق، واقتناء األعتدة التجارية والصناعية والتقنية من الـشركات األجنبيـة           

اشــرة أو أيــضا بــامتالك وحيــازة األمــوال واملمتلكــات، والــدخول يف التزامــات تعاقديــة، إمــا مب
نيابة عن وكاالت أخرى، وبناء واستئجار املخازن واملستودعات واملرافق األخـرى، واقتـراض             
األموال من أجل تنفيذ مهامها، وتعيني وتدريب كادر من العلمـاء والفنـيني، وإقامـة اتـصاالت       

وعــالوة علــى ذلــك، كــان هلــا نظامهــا املــايل واحملاســيب  . عمــل مــع اخلــرباء والعلمــاء األجانــب 
 .خلاص، مع استقالل مايل وإداري حتت رقابة جملس إداراا

كبـديل ملركـز البحـوث    (، مركز البحوث الفنية يف سلمان باك ١٩٨٥وأنشئ يف عام    - ٧٥
، باعتبــاره فرعــا معنيــا بالبحــث والتنميــة جلهــاز املخــابرات  )العلميــة والفنيــة الــذي أنــشئ قبلــه 

 العامـة للـصناعات الفنيـة، إال أنـه كـان خـارج       وبالرغم من تعاون املركز مع املؤسـسة  . واألمن
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وأصــبح املركــز حتــت اإلشــراف الشخــصي املباشــر للفريــق  . إطــار ســلطتها مــن الناحيــة الفنيــة 
 .حسني كامل

ومتكنــت املؤســسة العامــة للــصناعات الفنيــة مــن توحيــد قــدرات العــراق الــصناعية          - ٧٦
، إىل هيئــة ١٩٨٧ؤســسة، يف عــام وحتولــت امل. واســتخدامها لــصاحل بــرامج األســلحة املختلفــة
 .التصنيع العسكري، برئاسة الفريق حسني كامل

 وزارة الصناعة والتصنيع العسكري - ٣ 
ــذا        - ٧٧ ــشاريع نف ــه عــدة م ــذي حققت ــصنيع العــسكري عقــب النجــاح ال ــاظم دور الت تع

املؤســسة العامــة للــصناعات الفنيــة وهيئــة التــصنيع العــسكري، وكــان هلــا دور حيــوي يف شــن  
حلرب ضـد مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، وخباصـة تطـوير برنـامج األسـلحة الكيميائيـة وإدخـال                     ا

ــة طــراز ســكود     ــى القذيفــة األجنبي ــدة املــدى طــراز    -تعــديالت عل ــة البعي ــصبح القذيف ــاء لت  ب
وأدى ذلك إىل إدماج هيئة التصنيع العـسكري مـع          . احلسني، القادرة على الوصول إىل طهران     

رة الصناعات اخلفيفة، لتـشكل وزارة الـصناعة والتـصنيع العـسكري، الـيت              وزارة الصناعة ووزا  
وكان لعالقة الفريق األسرية مع الـرئيس العراقـي دورهـا أيـضا يف        . رأسها الفريق حسني كامل   

، تتوحد فيها مجيع القـدرات الـصناعية املتاحـة يف          “كربى”تيسري صدور القرار بتكوين وزارة      
 .العراق
ألنــشطة املتــصلة باألســلحة حتــت ســلطة وزارة الــصناعة والتــصنيع    وأصــبحت مجيــع ا - ٧٨

ومشلـــت هـــذه األنـــشطة، باإلضـــافة إىل برنـــامج األســـلحة الكيميائيـــة ومـــشاريع  . العـــسكري
القذائف، ختصيص جزء من الربنامج النووي العراقي لألسلحة، وبرنـامج لألسـلحة البيولوجيـة              

يمــي للــصناعات العــسكرية العراقيــة، يف عــام ويــرد اهليكــل التنظ. يــديره مركــز البحــوث الفنيــة
 . أدناه١، يف الشكل ١٩٩٠

ــام  - ٧٩ ــى     ١٩٩٠ويف ع ــشرف عل ــسكري ت ــصنيع الع ــصناعة والت ــت وزارة ال  ١٠٠، كان
 مرفقـا منـها تقريبـا       ٣٥وعـرف عـن     . مؤسسة ومصنع وجممع صناعي ومركز حبوث يف العراق       
ر واإلنتاج املتعلقة بـأنواع خمتلفـة مـن     أا كانت ذات عالقة مباشرة بالبحوث وعمليات التطوي       

ومكنـت مركزيـة    . األسلحة، مبا يف ذلك األسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنظومات القـذائف         
إدارة وهيكــل هــذه الــصناعات العــراق مــن اســتخدام مجيــع القــدرات الــصناعية للمؤســسات     

 .األخرى يف دعم العمليات اجلارية لتطوير وإنتاج األسلحة
ت وزارة الصناعة والتصنيع العـسكري بعـد وقـت قـصري مـن حـرب اخللـيج لعـام                 وحلَّ - ٨٠

وأنشئت وزارة الصناعة والتعدين، وأعيـد تأسـيس هيئـة التـصنيع العـسكري كوكالـة                . ١٩٩١
وأنـشأ العـراق مديريـة وطنيـة للرصـد،          . منفصلة تتكون من بقايا مؤسسات التصنيع العسكري      

 . املتحدةاألممجل التعامل مع مفتشي تابعة هليئة التصنيع العسكري، من أ
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 ١الشكل 
 ١٩٩٠اهليكل التنظيمي للصناعات العسكرية العراقية يف عام 

 
 

قرئيس العرا

جملس قيادة الثورة

جملس الوزراء

وزارة الصناعة والتصنيع العسكريمنظمة الطاقة الذرية العراقية وزارة النفطوزارة الزراعة

ملالوزير حسني كا  

 ٣٥شاركت يف األعمال العسكرية بصورة مباشرة حوايل 
منشأة ومصنعا ومركز أحباث حتت إدارة وزارة الصناعة 

 والتصنيع العسكري

 منشأة الفاو العامةمنشأة النصر العامة

 منشأة بدر العامةمنشأة الكندي العامة

املنشأة العامة للمعدات 
 اهلندسية الثقيلة

 
 منشأة حطني العامة

املنشأة العامة للحديد 
 والصلب

 
 منشأة القادسية العامة

أة صدام العامةمنش٢امع البتروكيميائي   

 منشأة القعقاع العامةمنشآت أخرى

امع : الربنامج النووي
 ٣البتروكيميائي 

منشأة: برنامج األسلحة الكيميائية
املثىن العامة

مركز:برنامج األسلحة البيولوجية
 البحوث الفنية

برنامج الصواريخ

ان باك، احلكم، مصنعسلم
لقاحات احلمى القالعية، مركز 

 واملوارد املائية الزراعيةالبحوث 
 ومنشآت أخرى

، قذيفة٢٠٠٠مشروع بدر 
احلسني، مشروع أبابيل، 
 مشروع الكرامة وغريها

ياإلشراف اإلدار الدعمالعقود
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 الصناعات العسكرية واملوارد البشرية -دال  
عسكريني وتدريبـهم حتـت     ل تعليم مالك وطين من العلماء واملهندسني والضباط ال        شكّ - ٨١

. ١٩٦٨رعاية الدولة جزءا ال يتجزأ من اإلصـالحات الـيت أدخلتـها احلكومـة العراقيـة يف عـام                
ويف حــني أن جمموعــة أساســية مــن الــضباط العــسكريني الــذين شــاركوا يف مــا بعــد يف برنــامج  

وأوائــل األســلحة الكيميائيــة العراقــي وخطــوا بــه إىل األمــام قــد تــدربت يف أواخــر الــستينات     
إىل حـــد كـــبري يف منتـــصف تـــسع التـــدرب يف اخلـــارج انطـــاق الـــسبعينات يف اخلـــارج، فـــإن 

احلــصول علــى شــهادات فــشمل  ياجلانــب التعليمــقــد حــدث ذلــك التوســع يف  و. الــسبعينات
تناســب تطــور  الــيت جامعيــة عاليــة وشــهادات دكتــوراة يف اــاالت العلميــة والتكنولوجيــة       

.  يف عـدد البلـدان األجنبيـة الـيت قـدمت هـذا التـدريب              ، وكـذا  اقالصناعات العـسكرية يف العـر     
هـي  كانت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجهـاز األمـن العراقـي واملخـابرات العراقيـة                 و

 . اليت كانت تتوىل عادة تنظيم الدورات التدريبية يف اخلارج
 العامـة   املؤسـسة وظفت  ا،  ومنو هيبته الصناعات العسكرية يف العراق     تقدير  تزايد  مع  و - ٨٢

يف هيئـة التـصنيع     كـان التوظـف     و.  أكثر الضباط واملهندسـني والعلمـاء موهبـة        فنيةللصناعات ال 
يف الدراسـة   مكانـةً اجتماعيـة بـارزة وفرصـا تعليميـة إضـافية، مبـا فيهـا فـرص                   يكفـل   العسكري  
وحبلـول  . العـراق وإيـران   بـني   واإلعفاء من اخلدمة العـسكرية العاديـة أثنـاء احلـرب            بل  اخلارج،  

مــن حنــو مائــة مــن كبــار   أساســية أشــد املــوظفني الــشباب تفانيــا جمموعــة شــكّل ، ١٩٩١عــام 
اليت خيطوهـا مـدير     املميزة  وميكن وصف اخلطوات    . التنفيذيني يف الصناعات العسكرية العراقية    

وفـد  ي  مث،يعـني ضـابطا عـسكريا   : يف الصناعات العـسكرية يف تطـوره وظيفيـا عـرب املثـال التـايل              
مــديرا   مث،البحــوث يف املخــابراتألحــد أقــسام  مث يــصبح باحثــا فرئيــسا ،للتــدرب يف اخلــارج

 . وأخريا نائب وزير، مث رئيسا لربنامج األسلحة،للمنشأة
ــن    و - ٨٣ ــر م ــاك أكث ــن ٢ ٠٠٠كــان هن ــذين      م ــيني ال ــاء واملهندســني والفن ــدراء والعلم امل

احملظــورة يف قــذائف لبيولوجيــة ومــشاريع الشــاركوا مباشــرة يف بــرامج األســلحة الكيميائيــة وا 
 وكُشفت أمساء معظم هؤالء املوظفني مـن الوثـائق والـسجالت الـيت قـدمها العـراق أو                   .العراق

ــر عليهــا املفتــشون ومــن املقــابالت الــيت أجريــت مــع العــراقيني     واتــضح أن االتــصال . الــيت عث
. التفاصـيل الفنيـة للـربامج احملظـورة    كـان بـالغ األمهيـة يف التوصـل إىل     باملوظفني، جبميع فئام،    

ــة غــري أن  ــتحكم إىل حــد كــبري    مديري ــة كانــت ت ــة الوطني ــذين  يف االتــصال الرقاب ــاملوظفني ال ب
 . ما كان يزعم أم إما توفوا أو أم خارج البالدوكثريا يكونوا كلهم موجودين،  مل

ــراره      - ٨٤ ــرر جملــس األمــن يف ق ــشكلة، ق ــه هلــذه امل ــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٤١وإدراكــا من امل
ــه ينبغــي للعــراق   ٢٠٠٢نــوفمرب / الثــاينتــشرين ٨ ــة فتــشي األمــم املتحــدة  أن يــوفر ملأن إمكاني



S/2006/420  
 

06-39905 35 
 

الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إىل مجيع املسؤولني وغريهم مـن األشـخاص             
ة الــذين تــود جلنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش أو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــ 

 .مقابلتهم يف أي مكان ختتاره
عــدة منـشآت للتـصنيع العـسكري وبــرامج    عاقـدت يف الثمانينـات   إىل ذلـك، ت وإضـافة   - ٨٥

، مـع خـرباء أجانـب ليعملـوا كمستـشارين، بـل             قـذائف سـيما مـشاريع ال    ال  أسلحة يف العراق،    
م اللـذين   ومل يتجاوز اتصال املفتشني باملوظفني األجانب حد التعاون والـدع         . أجانبوظفت  و

 .قدمتهما الدول األعضاء املعنية
 تنظيمياليكل أمهية التحقق يف اهل -هاء  

، حينمــا بــدأ املفتــشون التحقــق مــن إعالنــات العــراق املتعلقــة بــربامج   ١٩٩١يف عــام  - ٨٦
                  ىن التحتيـة الـصناعية     األسلحة احملظورة، مل يكونوا علـى علـم مبـدى إدمـاج هـذه الـربامج يف الـب

 رافـق الـضالعة يف الـربامج احملظـورة صـالت متعـددة مـع امل             رافـق   وكانت للم . اقيةالعسكرية العر 
 :وميكن إيضاح هذا األمر باألمثلة التالية. الصناعية العسكرية األخرى وأفادت من دعمها

كانت جمموعة متنوعة من املنشآت املختصة بالذخائر التقليدية تتـوىل تـصميم             )أ( 
طــوع اــا لربنــامج األســلحة الكيميائيــة؛ ويف وقــت الحــق، العــسكرية ومكونوإنتــاج الــذخائر 

برنـامج األسـلحة البيولوجيـة يف العـراق بعـض هــذه الـذخائر كوسـيلة إلطـالق عوامـل احلــرب          
 البيولوجية؛

اهلندسـة امليكانيكيـة الثقيلـة مـواد كيميائيـة ومعـدات بيولوجيـة              رافق  أنتجت م  )ب( 
فضال عن األدوات والقطـع الالزمـة للربنـامج النـووي           لربامج األسلحة البيولوجية والكيميائية،     

 ؛قذائفومشاريع ال
تولت شركة بناء تابعة هليئة التصنيع العسكري العراقية أعمال اهلندسة املدنيـة             )ج( 
 .اليت شاركت يف برامج األسلحة احملظورةرافق ملعظم املوالتشييد 

ــة     و - ٨٧ ــسكرية العراقي ــصناعية الع ــات ال ــضاســتخدمت اهليئ ــة   ا أي ــصناعات املدني ــوارد ال م
وزارة الـصناعة والتـصنيع العـسكري       أخـذت   وعليـه،   . وقدراا لتنفيذ برامج األسلحة احملظورة    

 مرفقني مدنيني كانا تابعني لوزارة الزراعة، ومهـا مـصنع لقـاح احلمـى القالعيـة             ١٩٩٠يف عام   
ــة يف الفــضلية    ــوارد املائي ــة وامل ــدورة ومركــز البحــوث الزراعي ــ،يف ال ــراذان صــا الل ستخدمان  ي

 .إلنتاج عوامل احلرب البيولوجية لربنامج األسلحة البيولوجية يف العراق
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العــراق مــن اســتغالل إىل متكــني إدارة بــرامج األســلحة احملظــورة إدارة مركزيــة أدت و - ٨٨
ويف مـا يلـي     . لربامج األخرى ل الدى كل من الربامج من خربات فنية وموارد وقدرات دعم          ما

 :هذه الصالت األفقية بني خمتلف الربامج احملظورةى علأمثلة 
يف تطــــوير ا شــــارك، مــــفيك برنــــامج األســــلحة الكيميائيــــة العراقــــي، شــــار )أ( 

 الذي ينتجه برنـامج     نيستك، ويف تقييم مدى مسية ال     قذائفالتكنولوجيا الالزمة لتصنيع وقود ال    
 ؛حة، ويف إنتاج القنابل اإلشعاعيةاألسلحة البيولوجية، ويف استخدام العتاد البيولوجي يف أسل

كـي تعبـأ    قـذائف  العراقيـة رؤوسـا حربيـة خاصـة لل       قـذائف أنتجت مـشاريع ال    )ب( 
 مركبة إلطالق األسلحة النووية؛  العراق صنع بيولوجية، وحاولالكيميائية والرب احلبعوامل 
مركـز   وهـي العـراق،    يف   نشأة الرئيـسية املعنيـة باألسـلحة البيولوجيـة        عملت امل  )ج( 

ــة البحــوث ال ــاك،  فني ــة   يف ســلمان ب ــة الثنائي ــذخائر الكيميائي ــى تطــوير ال ــامج األســلحة  عل لربن
 .الكيميائية يف العراق

كن ميكن إقامة صـالت متعـددة بـني خمتلـف بـرامج األسـلحة احملظـورة وحـصول                ي  ومل - ٨٩
ــدعم مــن امل   ــربامج علــى ال ــو  رافــق هــذه ال ــة التحقــق اقتــصرت علــى إ  أن األخــرى ل طــار عملي

مــدى إدمــاج الــربامج احملظــورة يف الــبىن  وفحــص عمليــة اكتــشاف تعــزى و. اختــصاص واحــد
إىل الطبيعـة املتعـددة االختـصاصات الـيت اتـسمت           أساسا  التحتية الصناعية العسكرية يف العراق      

 . املفتشونتبعه ا والية اللجنة والنهج املتعدد االختصاصات الذي جنم عن ذلك وا
االقتــصاد الــذي تــديره يف اب قــدر عــال مــن املــوارد والقــدرات الفنيــة  ونظــرا الســتيع - ٩٠

ــة يف العــراق وا  ــرامج األســلحة احملظــورة،  ســتخدامها الدول ــار التــساؤل حــول   يف ب كــثريا مــا ث
وكـثريا مـا كـان اجلـواب علـى هـذا            . كان يتعلق منها مباشـرة بـالربامج واألسـلحة احملظـورة           ما

 . والسلطات العراقيةبني املفتشنينـزاع السؤال مدعاة لل
ومت استخالص عرب هامة من جتربة مفتـشي األمـم املتحـدة يف جمـايل التحقـق والتفتـيش                  - ٩١

يف العراق اليت جاوزت االثين عشر عامـا، كمـا أـا ألقـت الـضوء علـى بعـض املعـضالت الـيت               
ــيش   ــا نظــام للتفت ــد ف. يواجهه ــيق ــع ا    تب ــدقيق يف مجي ــزم الت ــه يل ــشني أن ــة املفت ــن جترب ــق ن م ملراف

واألنــشطة والــسلع واملــواد املرتبطــة باملنــشآت واملرافــق الــيت شــاركت يف الــربامج احملظــورة          
فعلـى سـبيل املثـال، يلـزم فهـم          . السابقة، وذلـك للتأكـد مـن أن هلـا عالقـة باألسـلحة احملظـورة               

ديــة ه الــذخائر التقلي وتفتــيش بعــض هــذةاملوجــودذخائر التقليديــة املعــايري الفنيــة للعديــد مــن الــ
ذخرية قـادرة علـى حتـوير الـ       ذخرية  إنتـاج الـ   رافـق   ما إذا كانت م   ومرافق إنتاجها، إذا أريد تبين      

هـذه الـذخائر واملرافـق       غـري أن تفتـيش       .التقليدية كي تعبأ بعامل حـرب كيميائيـة أو بيولوجيـة          
سماح العراق جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بالـ        ينطوي على املخاطرة بأن يتهم      
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جتربــة التحقــق يف العــراق أنــه مــن   تظهــر و. واليتــهمللمفتــشني بتخطــي حــدود مــسؤوليتهم و 
ستوى الـربامج احملظـورة   جيـدة مبـ  ، بـدون معرفـة   كاملة وفعالـة الصعب االضطالع بعملية حتقق  

 .ونطاقها وفهمهما
 

 )١(مشتريات العراق لرباجمه ألسلحة الدمار الشامل -ثالثا  
 ١٩٩٠ إىل ١٩٧٠ودوره يف الفترة نطاق الشراء  -ألف  

شرع العراق يف أوائل السبعينات من القرن العشرين يف برنامج لتحديث بنيتـه التحتيـة     - ٩٢
وأنـشأ جممعـا عـسكريا وصـناعيا ضـم بـشكل متزايـد بـرامج                . الصناعية وتطوير قواتـه املـسلحة     

عــدات واألدوات لألســلحة تعتمــد اعتمــادا كــبريا علــى اســترياد التكنولوجيــا واألســلحة وامل       
وتنوعـت املـساعدة األجنبيـة وتراوحـت مـا بـني توريـد األصـناف،                . واألجزاء واملـواد األجنبيـة    

ونظرا للسيطرة املطلقـة    . وبيع التكنولوجيا املرخصة، وبناء املنشآت اجلاهزة للتشغيل يف العراق        
عة البتروكيميائيـة،   حلكومة العراق على املـوارد النفطيـة اهلائلـة للعـراق والتطـور املـستمر للـصنا                

كان املوردون األجانب هلـذه احلكومـة ينظـرون إليهـا بوصـفها شـريكا قويـا يف جمـال األعمـال                      
 .التجارية

ويف سياق التحقيق والتحقق اللـذين قامـت مـا اللجنـة اخلاصـة لألمـم املتحـدة وجلنـة                   - ٩٣
ن منتـصف الـسبعينات    األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتـيش، ثبـت أنـه يف الفتـرة املمتـدة مـ                

 مــورد أجــنيب تكنولوجيــا ومعــدات ٢٠٠إىل التــسعينات مــن القــرن العــشرين، قــدم أكثــر مــن  
 ومواد خطرية رئيسية استخدمها العراق مباشرة يف حربه الكيميائية وحربه البيولوجيـة             أصنافاو

وكان من بـني املـوردين وكـاالت ومنظمـات حكوميـة، وشـركات خاصـة،           . وبراجمه للقذائف 
 فرعـا   ٨٠واشترك ما يربـو علـى       . ال عن األفراد الذين كانوا يعملون كسماسرة أو وسطاء        فض

. من فروع املصارف األجنبية خارج العـراق يف معـامالت تعلقـت بعمليـات االقتنـاء املـذكورة                 
وباإلضــافة إىل ذلــك، اشــتركت عــشرات مــن شــركات املــسافنة يف تــسليم األصــناف واملــواد    

هنـاك حـاالت كـان املـوردون فيهـا علـى علـم باالسـتعمال النـهائي          ورغـم أنـه كانـت       . للعراق
للمعدات واملواد املسلمة إىل العراق، كانت هنـاك أيـضا حـاالت مل يكـن املـوردون فيهـا علـى                     

 .علم باالستخدام النهائي املعتزم أو املستعمل النهائي لألصناف اليت قاموا ببيعها
ــات    - ٩٤ ــسبعينات إىل منتـــصف الثمانينـ ــن الـ ــراق   ومـ ــترى العـ ــشرين، اشـ ــرن العـ ــن القـ مـ

ومل تكن هنـاك خـالل   . تكنولوجيا ومعدات ومواد من املوردين واملصنعني واملوزعني األجانب 
__________ 

ة بوالية جلنة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق           اقتصرت املعلومات املقدمة يف هذه الوثيقة على ما هو ذي صل           )١( 
 . كيلومترا١٥٠األسلحة الكيميائية والبيولوجية ونظم اإليصال اليت يفوق مداها : والتفتيش
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هــذه الفتــرة أي ضــوابط دوليــة تتعلــق بتــصدير األصــناف الكيمائيــة والبيولوجيــة املزدوجــة          
 .االستخدام أو تكنولوجيا القذائف

وتــضمنت هــذه اآلليــات فــتح . يا يف ذلــك الوقــتوكانــت آليــات الــشراء بــسيطة نــسب - ٩٥
ــدين،      ــة، واملــصرف املركــزي للعــراق، ومــصرف الراف ــشغيلية يف املــصارف العراقي حــسابات ت
وحسابات مقابلة يف املصارف األجنبية، والتفاعل املباشر مع املوردين احملتملني وإعـداد العقـود        

لبــضائع إىل نقطــة الــدخول يف وكــان املــوردون عــادة يــضطلعون مبــسؤولية شــحن ا . وتنفيــذها
 ). أدناه٢انظر الشكل (العراق 

   
 تشديد الضوابط التجارية - ١ 

، واســتجابة للنتــائج الــيت انتــهت إليهــا بعثــة األمــم املتحــدة التحقيقيــة    ١٩٨٤يف عــام  - ٩٦
اسـتحدث  اخلاصة، واليت مفادها أن األسلحة الكيميائية استخدمت يف حـرب إيـران والعـراق،               

كومات نظما إلصدار التـراخيص للـتحكم يف تـصدير بعـض املـواد الكيميائيـة الـيت             من احل عدد  
، تعاونت جمموعة مـن البلـدان       ١٩٨٥ويف عام   . ميكن استخدامها يف إنتاج األسلحة الكيميائية     

 علــى اختــاذ هــذه التــدابري وتنفيــذها كآليــة غــري رمسيــة جمموعــة أســترالياأصــبحت تعــرف باســم 
وقد ساعدت تلـك التـدابري البلـدان املـصدرة أو املـسافنة             . ة بشكل فردي  لتنسيق التدابري املتخذ  

. على التقليل إىل أدىن حد من خطر املساعدة، دون أن تـدري، علـى انتـشار األسـلحة النوويـة             
واستحدث أعضاء جمموعـة أسـتراليا يف وقـت الحـق خـالل الثمانينـات تـدابري إضـافية تنطـوي                     

لكيميائية والبيولوجيـة املزدوجـة االسـتخدام ومـا يتـصل           على إصدار تراخيص تصدير املعدات ا     
 .ا من تكنولوجيا

 نظام مراقبة تكنولوجيا القـذائف بوصـفها جمموعـة          ١٩٨٧وأنشأت سبع دول يف عام       - ٩٧
غري رمسية وتطوعية من البلدان اليت قررت تنسيق جهودها املتعلقـة بإصـدار تـراخيص التـصدير                 

ويهـدف نظـام مراقبـة تكنولوجيـا القـذائف إىل تقييـد             . االنتـشار الوطنية كتدبري من تدابري منـع       
حصول غري األعضاء على القذائف، واملنظومات الصاروخية الكاملـة، واملركبـات اجلويـة غـري               

 كيلـوغرام ملـسافة     ٥٠٠املأهولة، والتكنولوجيا املتصلة بـالنظم القـادرة علـى نقـل محولـة وزـا                
ــدمار    كيلــومتر علــى األقــل، وأيــضا حــصوهل  ٣٠٠ ــنظم املُــصممة إليــصال أســلحة ال م علــى ال
 .الشامل
ونظــام , وكمــا أقــر العــراق، فقــد أثــرت التــدابري الــيت اختــذها أعــضاء جمموعــة أســتراليا - ٩٨

مراقبة تكنولوجيا القذائف، وفرادى الدول، تأثريا كـبريا علـى تطـور بـرامج العـراق الكيميائيـة                  
وبـدأ برنـامج األسـلحة الكيميائيـة العراقـي          . مانينـات والبيولوجية وبرامج القذائف يف أواخر الث     

يعاين من مصاعب متعلقة بالشراء وبالتايل من حاالت نقص يف السالئف الكيميائية واملعـدات              
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. الالزمة إلنتاج عوامل األسلحة الكيميائيـة، نتيجـة لـضوابط التـصدير الـيت اسـتحدثت مـؤخرا                  
ه لـشراء معـدات الـتخمري ملنـشأة مكرسـة إلنتـاج       وفشل برناجمه لألسلحة البيولوجية يف حماوالتـ  

وأثر نظام مراقبـة تكنولوجيـا القـذائف سـلباً علـى تنفيـذ مـشروع العـراق                  . األسلحة البيولوجية 
لتطــوير قذيفــة ذات مــرحلتني باالشــتراك مــع بلــد أجــنيب، وتــسبب يف إبطــاء التقــدم يف وضــع    

 .مشاريع أخرى للقذائف
 استجابة العراق - ٢ 

 هذه التدابري مل توقف بالكامل تدفق املعـدات واملـواد املزدوجـة االسـتخدام إىل       غري أن  - ٩٩
 :العراق نظرا لألسباب التالية

أنشأ العراق شبكة متطورة للشراء تتكون من سلـسلة طويلـة مـن الـسماسرة،                )أ( 
ــضرورة، مــن شــراء         ــد ال ــه، عن ــيت مكنت ــصرفية وشــركات النقــل ال والوســطاء، واحلــسابات امل

باســتخدام شــهادات مــزورة مــن شــهادات املــستعملني النــهائيني أُصــدرت ألطــراف  األصــناف 
 ؛) أدناه٣انظر الشكل (ثالثة غري عراقية 

ــا واملــواد مــن     )ب(  بعــد أن واجــه العــراق مــشاكل متزايــدة يف اســترياد التكنولوجي
راء الدول اليت نفذت نظما مناسبة إلصدار التراخيص، وجه بشكل كبري جهـوده املتعلقـة بالـش               

إىل الشركات أو الفروع اليت تعمل يف البلدان اليت مل تستحدث فيها بعد مثل هـذه التـدابري أو                   
 مل تتخذ أو تنفذ فيها بشكل كامل؛

وإدراكـــا مـــن العـــراق للـــصعوبات الـــيت واجههـــا يف اقتنـــاء املعـــدات واملـــواد  )ج( 
ــستقبل، فقـــ    ــذه الـــصعوبات يف املـ ــد هـ ــال تزايـ ــتخدام واحتمـ ــة االسـ ــراء املزدوجـ ــاول شـ د حـ

األصــناف بكميــات زائــدة وختزينــها مــن أجــل تــأمني االحتياجــات احملتملــة يف املــستقبل   بعــض
 .وتلبيتها
 ونتيجة لذلك، حاول العراق تعديل شبكة مـشترياته للوفـاء باملعـايري الناشـئة للتجـارة                 - ١٠٠

 املنظمـات   وانطـوت هـذه التغـيريات علـى اسـتخدام         . الدولية مـن أجـل مواصـلة اقتنـاء البـضائع          
ــنفط وصــناعة الغــاز، والوكــاالت       ــة العامــة ملــصايف ال ــشرعية يف العــراق، مثــل اهليئ ــة ال التجاري

 والعلمية، مبثابة شركات صـورية      الفنيةاسترياد املواد   قسم  والشركات التجارية احلكومية، مثل     
صـناعة الغـاز    وتولت اهليئة العامة ملصايف الـنفط و      . لشراء األصناف واملواد املزدوجة االستخدام    

 اسـترياد   قـسم  يائيـة حتـت غطـاء صـناعة الـنفط وكـان           أمر عقود برنامج العراق لألسـلحة الكيم      
 والعلمية مبثابة وحدة مشتريات لدعم األنشطة داخـل مركـز البحـوث الفنيـة الـذي                 الفنيةاملواد  

 .كان يشمل برنامج العراق لألسلحة البيولوجية
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كانت املقتنيـات تجـرى أيـضا مـن خـالل وكـاالت              وحسب طبيعة البضائع املشتراة،      - ١٠١
فعلـى سـبيل املثـال، اشـتريت بعـض معـدات       . أخرى ميكنها أن توفر على حنو أفـضل غطـاء هلـا         

ومــواد املختــربات الــيت اســتخدمها برنــامج األســلحة البيولوجيــة مــن خــالل وزارات الزراعــة،   
ئف مـــن خـــالل وزارة والـــنفط، والـــصحة، واشـــتريت بعـــض األدوات اآلليـــة ملـــشاريع القـــذا 

 .الصناعة
 ومشلـــت التعـــديالت األخـــرى الـــيت اســـتمر إدخاهلـــا اســـتخدام شـــبكات للـــسماسرة  - ١٠٢

فقد كان أولئك السماسرة والوسطاء الذين يعملـون يف مكاتـب مـسجلة يف بلـدان      . والوسطاء
اد ثالثة حيث ميكن إصدار شهادات املستعملني النهائيني هم مهزة الوصل بني شركات االسـتري             

ــة       ــشركات العراقي ــة، ممــا حيــول دون اتــصال ال ــة األجنبي الــصورية للعــراق والــشركات التجاري
ــسبني هلــم      ــرمسيني املنت ــوزعني ال ــصاال مباشــرة باملــصنعني األجانــب وامل ــشركات  . ات ــوم ال مث تق

ــة مــن املــصنعني        ــضائع املطلوب ــشراء الب ــسماسرة والوســطاء، ب ــة عــن ال ــة، نياب ــة األجنبي التجاري
 وإلخفــاء الوجهــة النهائيــة للبــضائع يرتــب الــسماسرة والوســطاء لعمليــات شــحن   .واملــوزعني

تـسلم البـضائع إىل العـراق وإمنـا لبلـد جمـاور يف املنطقـة                 متعددة يقوم ـا متعهـدو الـشحن، وال        
حيــث تنقلــها إىل العــراق إحــدى شــركات الــشحن العراقيــة نيابــة عــن املــستعملني النــهائيني أو  

 .وكاالم
 يتوقف على املوقـع اجلغـرايف للمـصنعني واألنظمـة التجاريـة         شبكة الشراء طول   وكان   - ١٠٣

وتبعا لذلك، كان من املتطلب فتح حسابات مـصرفية إضـافية يف مـصارف              . القائمة يف بلدام  
أجنبية متعـددة لـدعم هـذه اآلليـة املتـشعبة للـشراء يف كـل مرحلـة وموقـع مـن مراحـل ومواقـع                          

التكلفة النهائيـة لألصـناف واملـواد املـشتراة علـى هـذا النحـو زيـادة                 عملها، مما يؤدي إىل زيادة      
 طن مـن الـسالئف الكيميائيـة إلنتـاج عوامـل      ١ ٠٠٠وقد اشترى العراق ما يزيد على     . كبرية

ويف إحـدى احلـاالت، اشـترى العـراق عـدة           . األسلحة البيولوجية باستخدام اآللية املبينـة أعـاله       
ــسالئف ال    ــان مــن ال ــات مــن األطن ــسية مــن مــورد أجــنيب باســتخدام شــهادة     مئ ــة الرئي كيميائي

 .مستعمل ائي مزورة
 كثريا ما كان العـراق يـدخل         موثقة اآثار ولتفادي إجراءات الشراء املوسعة اليت تترك        - ١٠٤

. يف صــفقات نقديــة مــع الــسماسرة واألفــراد األجانــب، عنــدما تكــون هــذه الــصفقات مقبولــة 
ؤســـسات احلكوميـــة العراقيـــة يف اخلـــارج ويوزعهـــا املـــسؤولون  وتـــسلم املبـــالغ النقديـــة إىل امل

 .املخابرات العراقيالعراقيون، ال سيما املنتسبون إىل جهاز 
 وقــد كــان جنــاح شــراء التكنولوجيــا واملعــدات واألصــناف واملــواد األجنبيــة املزدوجــة - ١٠٥

 :ةاالستخدام حامسا بالنسبة لتطوير العراق جلميع براجمه لألسلحة احملظور
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يف جمال األسلحة الكيميائية، صممت معظم منـشآت ووحـدات اإلنتـاج الـيت          )أ( 
شيدها العراق واسـتخدمها لتـصنيع عوامـل األسـلحة الكيميائيـة مـن جانـب متعاقـدين أجانـب                   

وكـان مـصدر األغلبيـة    ). لكن ليست كمنشآت مكرسـة إلنتـاج عوامـل األسـلحة الكيميائيـة            (
الكيميائيــة مــن املــوردين األجانــب، وجــرى شــراء حــوايل  العظمــى مــن معــدات تــصنيع املــواد  

يف املائة من مجيع السالئف الكيميائية املستخدمة يف إنتاج عوامل األسلحة الكيميائيـة مـن                ٩٥
 خارج العراق؛

ويف جمال القذائف، اعتمد العراق على العناصر املستوردة من أجـل منظوماتـه              )ب( 
ضا آالت وأدوات ومــواد أوليــة يف حماولــة إلنتــاج بعــض واســتورد العــراق أيــ. احملليــة للقــذائف

 منظومات وعناصر القذائف حمليا؛
املعــدات املــستخدمة لبحــوث األســلحة  فــإن ويف جمــال األســلحة البيولوجيــة،  )ج( 

يولوجيـة،  البسـلحة  األالبيولوجية وتطويرها وكذا معظـم املعـدات املـستخدمة يف إنتـاج عوامـل          
هـي  كانـت  ، ةمثل وسائط النمـو البكترييـ  األصناف ا وغريها من البكترييمستفردات  فضال عن   
جمـال األسـلحة الكيميائيـة، حيـث        وعلـى النقـيض مـن       . مـن مـوردين أجانـب     تـشترى   األخرى  

مباشر إلنتاج أسـلحة كيميائيـة، بـسبب املـشاكل املرتبطـة            بشكل  معدات معينة   كانت تشترى   
فـإن املعـدات املـستخدمة إلنتـاج عوامـل          ،   مـن القـرن العـشرين      أواخر الثمانينات يف  بالواردات  

إىل حـد كـبري مـن مرافـق سـبق هلـا أن اقتنـت هـذه املعـدات          كانـت تؤخـذ   بيولوجية السلحة  األ
معمــل وعــالوة علــى ذلــك، فقــد اســتعمل العــراق مرافــق مدنيــة، مبــا فيهــا . ألغــراض مــشروعة

 .بيولوجيةال سلحةاألإلنتاج لقاح احلمى القالعية أنشأه متعاقد خارجي إلنتاج عوامل 
 الذخائر - ٣ 

اعتمــد الربنــامج العراقــي لألســلحة الكيميائيــة بــشكل أساســي علــى تكييــف ذخــرية      - ١٠٦
أول األمر مـن مـصادر    تستورد  وكانت هذه الذخائر    . كيميائيةالسلحة  األتقليدية لنشر عوامل    

. يميائيـة أجنبية إما على أا ذخـرية تقليديـة فارغـة أو علـى أـا مـصممة خصيـصا كأسـلحة ك                     
. مـن أنـواع الـذخرية الكيميائيـة حمليـا         كـثري   طـور العـراق قـدرة كـبرية علـى إنتـاج             سرعان ما   و

وكانت الـذخائر الـيت اختارهـا العـراق لربناجمـه لألسـلحة الكيميائيـة مرتبطـة مبـدى تـوافر نظـم                       
ــبة، مثـــل اإليـــصال  ــةاملناسـ ــدافع امليدانيـ ــقاذفـــات ، واملـ منظومـــات رات، وائالـــصواريخ، والطـ

. بيولوجيـة السـلحة   األهـذه الـذخائر إلنتـاج عوامـل         بعـض   واسـتخدم العـراق الحقـا       . لقذائفا
وبالتايل فإن اقتناء ذخـائر تقليديـة أجنبيـة، وأجزائهـا وعناصـرها ووسـائل تـصنيعها كـان مبثابـة                     
ــة          ــرامج األســلحة العراقي ــدعم ب ــشتريات ل ــذلت يف جمــال امل ــيت ب ــساعي ال ــن امل جانــب آخــر م

 .احملظورة
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، تعاقـد العـراق مـع شـركة أجنبيـة إلجـراء              مـن القـرن العـشرين      ويف مطلع الثمانينـات    - ١٠٧
حمـشوة  خـارج العـراق، لقـذائف مدفعيـة تقليديـة       الثابتـة والديناميـة     عدد من التجـارب امليدانيـة       

ــة املــصممة      ــة للــصواريخ املدفعي ــرؤوس احلربي ــة وال ــصا مبــواد لتنــشيط األســلحة الكيميائي خصي
ــوائل ذات  ــتيعاب س ــائي    الس ــل اخلــردل الكيمي ــة عام ــة لكثاف ــة مماثل ــيم   .  كثاف ــد جــرى تقي وق

ــرات املثلــى      ــسائل، مثلمــا قيمــت الربامت ــة ال ــشر محول  ،خــصائص األداء، مثــل طبيعــة ومــدى ن
ــذخائر        ــذه ال ــن مث توضــيح االســتخدام احملتمــل هل ــشحنة وم ــوة ال ــتفجري وق ــوب ال . كطــول أنب

اشـترى العـراق جممعـات      ؤوس احلربيـة،    أن أكدت التجارب مالءمـة هـذه القـذائف والـر           وبعد
ـــ ــة و ٥٠ ٠٠٠ لـ ــة مدفعيـ ــه   ٢٥ ٠٠٠  قذيفـ ــشركة لربناجمـ ــذه الـ ــن هـ ــاروخ مـ ــلحة  صـ لألسـ

 .الكيميائية
.  قطعـة إضـافية مـن قـذائف مدفعيـة مماثلـة            ٣٥ ٠٠٠وزودت شركة أخرى العراق بـ       - ١٠٨

 صـاروخ بـرؤوس     ٢٢ ٠٠٠وقدمت شركة أجنبية ثالثـة لربنـامج األسـلحة الكيميائيـة العراقـي              
خمتلفة عديدة، صـمم بعـضها السـتيعاب محولـة خبـصائص تتناسـب مـع عوامـل                  بأشكال  حربية  

هـذه الـشركة العـراق أيـضا     نفـس  وزوت  . أنتجها العـراق  معينة من عوامل األسلحة الكيميائية      
األسـلحة  سـارين، عامـل      صاروخ برؤوس حربيـة مـصممة خصيـصا السـتيعاب            ٦ ٥٠٠بنحو  

 .الكيميائية
الكيميائيــة، فقــد لألســلحة وبينمــا اســتمر العــراق يف اســترياد ذخــائر مالئمــة لربناجمــه   - ١٠٩

مبقـدور  كـان   و. سعى أيضا لتحقيق درجـة عاليـة مـن االعتمـاد علـى الـنفس يف إنتـاج الـذخائر                   
العراق إنتاج أغلفة املدفعية والقنابل حمليا وجتميع تشكيلة متنوعة من القنابـل اجلويـة باسـتخدام           

 .قطع مصنعة استوردت إلنتاج ذخائر تقليديةمعدات و
 بيانات متعلقة باملشتريات - ٤ 

املزدوجــة الــذي قامــت بــه التكنولوجيــا واملعــدات واملــواد  البــالغ األمهيــة نظــرا للــدور  - ١١٠
املقتناة من موردين أجانب يف تطـوير بـرامج أسـلحة الـدمار الـشامل العراقيـة، فقـد                   االستخدام  

انـات املتعلقـة باملـشتريات هـي إحـدى األدوات الرئيـسية للتحقيـق والتحـري                 تبين أن تقيـيم البي    
 .العراقية خبصوص هذه الربامجاإلخطارات والتدقيق يف 

من املعلومـات والوثـائق والـسجالت    من جمموعة البيانات املتعلقة باملشتريات  تتألف  و – ١١١
: وتــشمل هــذه البيانــات. وادملــاوالقتنــاء األصــناف املتعلقــة بــإجراءات حمــددة قــام ــا العــراق  

 واملالحظــات املــسجلة عــن االجتماعــات الــيت ؛االتــصاالت واملفاوضــات مــع مــوردين حمــتملني
واملواصـفات  ألصـناف   والعطاءات اليت تصف اخلـدمات املطلوبـة وا       ؛االحتياجاتنوقشت فيها   
لــك وثــائق  وإعــداد العقــود وتنفيــذها، مبــا يف ذ؛ والعــروض الــيت قــدمها املــوردون؛ذات الــصلة
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، ووثــائق اجلمــارك، )إعــادة الــشحن(املــسافنة الــشحن، ومعلومــات عــن ســندات التأمينــات، و
واملعلومـات اخلاصــة  . النـهائيني عملني التـسليم النـهائي لتنفيــذ العقـود مـن قبـل املــست     شـهادات  و

 يف املـصارف    يةسابات التـشغيل  احلـ باملشتريات متاحة أيضا من خالل البيانـات املاليـة مثـل فـتح              
متنوعـة مـن التحـويالت املاليـة مـن حـسابات            جمموعة  املناظرة، اليت تصدر خطابات االعتماد و     

 .النهائيني يف العراق إىل املصارف العراقية املشاركة يف الصفقاتعملني املست
األمـم املتحـدة يف العـراق أنـه بـالرغم مـن سياسـة               قامـت ـا     الـيت   التحقق  وتبين جتربة    - ١١٢

. للتمادي يف اإلخفاء، فقد أمكن إجياد أدلة علـى نـشاطه يف جمـال املـشتريات               العراق وممارساته   
ومما متيزت به طبيعـة عمليـة املـشتريات أن بـصمات متعـددة للمقتنيـات الـسابقة وجـدت لـيس              

ــوزارات والوكــاالت واملؤســسات   ،لــدى خمتلــف اهليئــات داخــل العــراق فحــسب    مبــا فيهــا ال
. بلدان املوردين وبلدان ثالثـة أعيـد فيهـا شـحن الـسلع            واملصارف، بل أيضا خارج العراق، يف       

 :وقد حصل مفتشو األمم املتحدة على بيانات من املصادر التالية
البيانات املتعلقـة   هو    التحقق للمعلومات يف بداية عملية   الرئيسي  صدر   امل كان )أ( 

ظـرة فاحـصة    نفقـد أتاحـت     . باملشتريات اليت قدمتها حكومـات املـوردين الـسابقني إىل العـراق           
 ذات الـصلة بـربامج أسـلحته احملظـورة وسـاعدت يف حتديـد مـدى اكتمـال                    العراق مقتنياتإىل  

ــة  ــدول األعــضاء     . البالغــات العراقي ــاون ال ــا يف درجــة تع ــة تفاوت ــى أن مث ــى عل تقــدمي هــذه  عل
عدة جوانب هامة مـن أنـشطة مـشتريات العـراق مـع مـوردين           استيضاح  املعلومات، وقد تعذر    

 يف الكـشف عـن طبيعـة        تـهم إليهـا، وذلـك لعـدم رغب      ينتمـون   الدول األعضاء الـيت     سابقني ومع   
التابعـة لألمـم    التحقـق   وكـان متتـع هيئـة       . ومدى املساعدة اليت قدموها لربامج األسلحة العراقية      

بالنـسبة للـدول   مهمـا  املتحدة مبقـدرة مثبتـة علـى احلفـاظ علـى سـرية املعلومـات شـرطا مـسبقا           
ــر   .  مثــل هــذه املعلومــات األعــضاء ملواصــلة تقــدمي  ــدول األعــضاء معلوماــا األكث ومل تقــدم ال

ن التابعـة لألمـم املتحـدة تـؤم    تحقـق  أن هيئـة ال إىل حساسية عن املشتريات إال بعد أن اطمأنـت    
 هذه املعلومات بنجاح؛

) كيانات اعتبارية وأفـراد   (االتصاالت املباشرة اليت جرت مع موردين سابقني         )ب( 
معلومـات مباشـرة    قد أتاحت   عضاء وعلى حنو مستقل من قبل األمم املتحدة،         بدعم من دول أ   

ومـواد حمـددة، ونوعيتـها وكميتـها وأيـة تعـديالت            أصـناف   عن املتطلبات العراقية فيمـا يتعلـق ب       
 أداء العقود اليت أبرمها العراق؛بكذلك وفيما يتعلق خاصة جرت بشأا، 

 البيانـات الـيت مجعهـا فـرادى الـدول           مثة مصدر آخر هام للمعلومات يتمثل يف       )ج( 
ومشلت هذه البيانات معلومـات حمـددة       .  األعضاء وقامت بإطالع مفتشي األمم املتحدة عليها      



S/2006/420
 

44 06-39905 
 

وأطـراف ثالثـة    جمموعة خمتلفـة مـن الوكـاالت واملرافـق العراقيـة            للغاية عن اتصاالت جرت بني      
 موردين من خارج العراق؛وووسطاء 
انــات اخلاصــة باملــشتريات الــيت قــدمها العــراق يف      شــكّل تقيــيم وحتليــل البي   )د( 

ــه  العــراق يــدرك أن مفتــشي األمــم  يف حــني كــان و.  هامــا آخــر للمعلومــات مــصدراًإخطارات
املتحــدة قــد حــصلوا علــى معلومــات مــن بعــض مورديــه األجانــب ومــن مــصادر أخــرى، فهــو  

 العـراق مـن تلقـاء       ونتيجة لذلك، فقـد قـدم     . بدقة طبيعة هذه املعلومات ونطاقها    يدرك  يكن   مل
نفــسه يف الكــثري مــن احلــاالت معلومــات ودلّ علــى مــوردين مل يكــن املفتــشون يعرفــون شــيئا   

 عنهم؛
منـشأ األصـناف    متكّن املفتشون، بفضل أنـشطة التفتـيش املـوقعي، مـن حتديـد               )هـ( 

 يةسلـسل رقـام الت  األ، و لعالمـات التجاريـة   وذلك اسـتنادا إىل ا    وردة  واملواد واملصنعني واهليئات امل   
ــة،     ــرازات، ونظــم الوســم، والتعبئ ــام الط ــى   وأرق ــشحن عل ــات ال ــصناديق وعالم ــا  ال ــيت غالب ال

املـواد الكيمائيـة واملعـدات    صنيع ومشل ذلـك تـ  . باملستعمل النهائيالشفري تتضمن التعريف    ما
، والــذخائر املقتنــاة مــن مــوردين النمــو البكترييــةالبيولوجيــة، والــسالئف الكيميائيــة، ووســائط 

 نب؛أجا
ــائق يف خمتلــف املرافــق يف  أتيحــت معلومــات مــن خــالل عمليــات حبــث     )و(  الوث
الـوزارات والوكـاالت والـشركات واملرافـق الـيت شـاركت يف خمتلـف مراحـل                 مبا فيها   العراق،  

وشـحنها  اقتنـاء البـضائع     عمليات املشتريات، من إعداد العطاءات واملواصفات ذات الصلة إىل          
 إىل العراق؛

مليات تفتيش فـروع املـصارف يف العـراق وتقيـيم حـسابات اهليئـات         عكانت   )ز( 
حـىت  علما بـأن هـذه العمليـات كانـت تتطلـب،            . واملؤسسات مبثابة مصادر أخرى للمعلومات    

التنظيمــي للــربامج العراقيــة احملظــورة، معرفــة أوليــة وفهمــا للــهيكل تكــون ناجعــة بقــدر أكــرب، 
منت شـفرات احلـسابات املـصرفية والعقـود وخطابـات       فقد تض .  وتفرعاا وميزانياا ومتويلها  

 اهليئات املعدة للميزانيات اليت مولت املشتريات؛حمددات مميزة هلوية االعتماد 
املقابالت مع املوظفني العراقيني علـى كافـة املـستويات ممـن كانـت هلـم                مث إن    )ح( 

ــشتريات  ــذين نقلــ     ،صــلة بامل ــشاحنات ال ــديرين إىل ســائقي ال ــار امل ــن كب ــضائع وا  م ــيت مت الب ال
 . الصلةعلومات ذاتاملأداة فعالة للحصول على أا هي األخرى أثبتت شراؤها، 

ومكّنـت  بالغـة األمهيـة،     وكانت املعلومات املتعلقة باملشتريات، يف عدد من احلاالت،          - ١١٣
ى علـ  ، الـربامج العراقيـة احملظـورة      حقـق مـن   مفتشي األمم املتحـدة مـن إحـراز تقـدم كـبري يف الت             

 :النحو التايل
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املعلومـات الـيت قـدمها مـورد أجـنيب سـابق عـن اقتنـاء                فـإن   ،  القذائفيف جمال    )أ( 
حامســة يف اجلهــود كانــت مبــا يف ذلــك كميتــها وأرقامهــا التسلــسلية،  لقــذائف عاملــة، العــراق 

 ؛القذائفالرامية لتحديد التوازن املادي هلذه 
تـشون مـن البيانـات احملـددة للغايـة الـيت            ال الكيميائي، فقـد اسـتفاد املف      ايف  و )ب( 

الـيت مت  املعلنة  من معدات العمليات الكيميائية غري      ألصناف  قدمها موردون يف حتديد عشرات ا     
 شراؤها لربنامج األسلحة الكيميائية العراقي؛

ــورد ســابق، جــرى        )ج(  ــدمها م ــيت ق ــات ال ــت املعلوم ــوجي، مشل ويف اــال البيول
وجدت يف العـراق، بيانـات عـن األنـواع           التغليف األصلي ملواد     فحصالتعرف عليه عن طريق     

. اشـتراها مـن هـذا املـورد       قـد   كـان العـراق     الـيت    ةوالكميات احملددة من وسائط النمـو البكترييـ       
واســتعمل مفتــشو األمــم املتحــدة هــذه املعلومــات للــضغط علــى العــراق للكــشف عــن عناصــر  

، وهـو مـا قـام بـه العـراق علـى مـضض يف عـام                  برناجمه اخلـاص باألسـلحة البيولوجيـة اهلجوميـة        
١٩٩٥. 

 
 واملشترياتاجلزاءات  -باء  

 ١٩٩٥ إىل عام ١٩٩١الفترة من عام  - ١ 
، اختــذ جملــس األمــن عــددا مــن القــرارات  ١٩٩٠وعقــب غــزو العــراق للكويــت عــام   -١١٤

ال بفرض جزاءات جتارية وحظر لتوريد األسلحة، وأرسى أسس حتقق األمـم املتحـدة مـن امتثـ                
العــراق اللتزاماتــه بعــدم اســتعمال أو اســتحداث أو بنــاء أو حيــازة أســلحة الــدمار الــشامل          

 .والربامج ذات الصلة وبالتخلص من خمزوناته منها
ــه حــىت يف ظــل اجلــزاءات، هنــاك بعــض األصــناف املزدوجــة       -١١٥ وأصــبح مــن الواضــح أن

ومــن املعــروف . لعــراقاالســتخدام، مــن قبيــل اللقاحــات، كانــت تــصدر بــشكل شــرعي إىل ا  
كذلك أنه خالل هذه الفتـرة تفـاوض العـراق مـع شـركات أجنبيـة علـى إمكانيـة شـراء أنـواع                        
خمتلفة من األصـناف العـسكرية واملزدوجـة االسـتخدام، إال أنـه ال يوجـد دليـل علـى اسـتخدام                     
ــرامج        ــرة يف ب ــاء تلــك الفت ــواد الــيت ســعي للحــصول عليهــا أثن العــراق ألي مــن األصــناف وامل

 من أجـل    الواردات/الصادراتوعليه، فقد تعني استقدام وتشغيل آلية لرصد        . سلحة حمظورة أل
 .تغطية هذه املسائل

، قام فرد أجنيب يعمل مبوجـب عقـد مـع العديـد     ١٩٩٥ إىل ١٩٩٣وخالل الفترة من   -١١٦
 واملخـابرات يف  األمـن   من مؤسسات العراق العاملة يف جمال القذائف، وبتعاون وثيق مع جهاز            
واملراقبــة نظــم التوجيــه العــراق، بزيــارة ثالثــة بلــدن مــن أجــل احلــصول علــى قطــع ومكونــات  
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ويف أحد البلدان، متكن من العثور على مـوردين هلـذه الـسلع،             . اخلاصة بالقذائف احملددة املدى   
وإنــشاء مكتــب، وفــتح حــسابات مــصرفية متعــددة، وشــراء قطــع ومكونــات متنوعــة لقــذائف  

ــد ثالــث  ــشركات اخلاصــة والوســطاء    وشــحنها إىل بل ــسلة مــن ال واعترضــت .  مــن خــالل سل
سلطات البلد الثالث إحدى الشحنات وهي يف طريقها إىل العراق، الذي سـلم لألمـم املتحـدة         

 .بعد ذلك أجزاء ومكونات قذائف من الشحنات السابقة
 ١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٥الفترة من عام  - ٢ 

ــدول  ١٩٩٥يف عــام  -١١٧ ــيت    ، أذن جملــس األمــن لل ــه ال ــنفط ومنتجات األعــضاء باســترياد ال
وكان قد لوحظ بالفعـل     . إنسانيةألغراض  منشؤها العراق من أجل متويل عملية توفري البضائع         

أنه حىت يف وجود اجلزاءات، جرى بشكل شرعي استرياد بـضائع معينـة مزدوجـة االسـتخدام،                 
لتجـارة الـيت مـن املـرجح أن حيـدثها           ونظراً للزيادة احملتملـة يف ا     . من قبيل اللقاحات، إىل العراق    

 وفق ما جرت الدعوة إليه يف خطـة         الواردات/لصادراتبيع النفط، تقرر املضي يف إنشاء آلية ل       
مـارس  / آذار٢٧املـؤرخ  ) ١٩٩٦ (١٠٥١وأُنشئت هذه اآللية عن طريق قرار الـس    . الرصد
واردات ذات  وقد وفـرت معلومـات ملفتـشي األمـم املتحـدة خبـصوص الـصادرات والـ                . ١٩٩٦

 .الصلة، وكان من املتوقع أن تظل هذه اآللية عاملة بصرف النظر عن حالة اجلزاءات
، عندما بدأ تنفيذ اآللية، وحىت انسحاب مفتشي األمـم          ١٩٩٦وخالل الفترة من عام      -١١٨

، مل يكن هناك دليـل علـى أن العـراق حـاول اسـتخدام أي مـن                  ١٩٩٨املتحدة من العراق عام     
إال أن املفتـشني الحظـوا      .  جرى شراؤها ضـمن وارداتـه املعلنـة يف بـرامج حمظـورة             البضائع اليت 

عدة حاالت لشراء أصناف ومواد مزدوجة االستخدام ويتعني اإلعالن عنها، قامت ـا مرافـق              
وأوضـح العـراق أن هـذه البـضائع األجنبيـة جـرى احلـصول               . عراقية خمتلفة خارج نطـاق اآلليـة      

وكان مـا   . “السوق احمللية ”لية خاصة، ووصف ذلك بالشراء من       عليها من شركات جتارية حم    
يسمى بالسوق احمللية إشارة على استحداث أمناط جديدة للـشراء يف العـراق، تـشمل مباشـري         

وتطـور منـط    . األعمال احلرة اخلاصني وشبكام، ال املؤسسات والشركات التجارية احلكومية        
 العراق بعد رحيـل املفتـشني عـن أرضـه           مشتريات يف   الشراء هذا بشكل أكرب، واستخدم مراراً     

 .١٩٩٨ديسمرب /يف كانون األول
 ٢٠٠٢ إىل عام ١٩٩٩الفترة من عام  - ٣ 

 حـــىت تـــشرين ١٩٩٩وأثنـــاء غيـــاب مفتـــشي األمـــم املتحـــدة عـــن العـــراق مـــن عـــام  -١١٩
جلنـة  ، واصلت حكومات املوردين إخطار اللجنة اخلاصة لألمم املتحـدة و          ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين

 ملـا هـو مطلـوب مبوجـب    وفقـاً    بالصادرات إىل العراقاألمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
إال أن العـراق مل يقـدم إخطاراتـه املنـاظرة إىل األمـم املتحـدة                . الـواردات /آلية رصد الـصادرات   
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وعلــى الــرغم مــن ذلــك، وقبــل اســتئناف أنــشطة التفتــيش يف تــشرين        . خــالل تلــك الفتــرة  
، قـدم العـراق بيانـات جممعـة عـن تلـك الفتـرة خبـصوص شـراء األصـناف             ٢٠٠٢مرب  نـوف /الثاين

. واملــواد اخلاضعــة لإلخطارات فــي جمموعــة من إخطارات الرصد نصف الـسنوية اخلاصـة بـه              
 اإلخطارات الـيت كـان يقـوم    جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيشكما قدم العراق إىل    

 .، لكنها مل ترسل إىل األمم املتحدة٢٠٠٢ إىل عام ١٩٩٩ عام بتحضريها باستمرار من
ويشري استعراض أُجري إلعالنات الرصد نصف السنوية، واملعلومات املتعلقة بالـشراء            -١٢٠

فحــص والبيانــات املــسترجعة مــن الــيت مت احلــصول عليهــا أثنــاء عمليــات التفتــيش، واملقــابالت 
سوق احمللية الذي ذُُكر سابقاً، إىل أنه خالل الفترة مـن            باإلضافة إىل منو ال    ،حمتويات احلواسيب 

 قام العراق بإعادة بناء شبكة مشترياته وتطويرها بشكل أكرب مـن            ٢٠٠٢ إىل عام    ١٩٩٩عام  
وتكونــت الــشبكة مــن شــركات جتاريــة     . أجــل اقتنــاء مــواد ومعــدات وتكنولوجيــا أجنبيــة     

ا فــروع يف بلــدان أجنبيــة؛ والقطــاع   هيئــة التــصنيع العــسكري وهلــ وأدارــاحكوميــة، أنــشأا 
اخلـــاص العراقـــي والـــشركات التجاريـــة األجنبيـــة العاملـــة يف العـــراق ويف اخلـــارج؛ ووســـطاء  

، وسالسل من املوردين األجانـب لألصـناف واملـواد؛ وحـسابات مـصرفية وشـركات                متعددين
لـة أسـهم يف     ويف العديد مـن احلـاالت، كـان للـشركات التجاريـة العراقيـة اململوكـة للدو                . نقل

الشركات التجارية األجنبية، أو كانت تابعة بـشكل وثيـق للـشركات التجاريـة احملليـة اخلاصـة                  
 ). أدناه٤انظر الشكل (

 إىل عــام ١٩٩٩وعلــى الــرغم مــن احلظــر الــذي فرضــه الــس، قــام العــراق مــن عــام   -١٢١
. صـة بالقـذائف    بشراء مواد ومعدات ومكونات من اخلارج الستخدامها يف براجمه اخلا          ٢٠٠٢

 الـيت  ٢ويف العديد من احلـاالت اسـتخدم العـراق هـذه املـواد املـشتراة إلنتـاج قـذائف الـصمود                
.  أـا حمظـورة   ٢٠٠٣فربايـر   / يف شـباط   جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش           قررت  

 حمركــاً لقــذائف ٣٨٠وقامــت مؤســسة العــراق الرئيــسية للــصواريخ باســترياد مــا ال يقــل عــن   
 من أجل هذا الربنـامج، وذلـك مـن خـالل شـركة جتاريـة عراقيـة مملوكـة للدولـة                  ٢ -الصمود  
كة جتاريــة  هيئــة التــصنيع العــسكري، ومــن خــالل شــركة جتاريــة عراقيــة حمليــة وشــر   وتــديرها
 .أجنبية
واشتركت نفس الـشركة التجاريـة احلكوميـة العراقيـة، مـن خـالل عقـد مـع شـركتني                     -١٢٢

أجنبيــتني خاصــتني، يف شــراء مكونــات ومعــدات مــن أجــل تــصنيع واختبــار نظــم التوجيــه          
والــتحكم اخلاصــة بالقــذائف، مبــا يف ذلــك نظــم املالحــة بالقــصور الــذايت الــيت تعمــل باألليــاف 

جلريوسكوبات احللقية الـيت تعمـل بـالليزر ومعـدات النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع،                  الضوئية وا 
كمـا  . ومقاييس التسارع واألصناف الفرعية وجمموعة متنوعـة مـن معـدات اإلنتـاج واالختبـار              

يف شـراء قطـع خمتلفـة مـن         ) عن طريـق شـركات جتاريـة خاصـة        (اشتركت شركة جتارية عراقية     
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ــا اإلنتــاج  كمــا كــان عــدد مــن املقــاولني مــن البــاطن    .  املتعلقــة بالقــذائفمعــدات وتكنولوجي
 .األجانب اخلاصني مسؤولني عن تنفيذ أجزاء معينة من العقد العام

، اشترى العراق أصـنافاً ومـواد بيولوجيـة وكيميائيـة           ٢٠٠٢ إىل عام    ١٩٩٩ومن عام    -١٢٣
تنـاء بعـض معـدات      ومشـل ذلـك اق    . متنوعة ومزدوجـة االسـتخدام دون إذن مـن األمـم املتحـدة            

ــائط ضــبط        ــل نب ــوجي مــن قبي ــصدأ، ومعــدات للبحــث البيول ــة لل ــة املقاوم ــات الكيميائي العملي
وعلى الـرغم   . التعاقب للحمض اخللوي الصبغي واليت استخدمها العراق ألغراض غري حمظورة         

مـن أن العـراق اشترى البضائع خارج إطار اآلليات املنشأة مبوجب قرارات جملس األمن، فقـد               
 يف تـشرين   املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش    ملجنة األمـ جرى اإلعالن عن معظمها الحقاً ل  

 . عندما قدم العراق إعالنات الرصد نصف السنوية املتأخرة اخلاصة به٢٠٠٢أكتوبر /األول
 أمهية التحقق من عمليات الشراء -جيم  

لتــسيارية وألســلحته  يتــضح مــن تــاريخ تطــوير العــراق لربناجمــه اخلــاص بالقــذائف ا        -١٢٤
ــذه        ــة كــان حامســاً هل ــواد األجنبي ــدات وامل ــا واملع ــة أن شــراء التكنولوجي ــة والبيولوجي الكيميائي

وتنوعــت أشــكال قيــام العــراق بالــشراء مــن اخلــارج، بــدءا مــن إمــدادات األصــناف    . الــربامج
 .الفردية ومبيعات التكنولوجيا املرخصة وانتهاء بتشييد املرافق اجلاهزة للتشغيل

وتعطي خـربة التحقـق الـدويل يف العـراق مثـاالً ألمهيـة التحقـق مـن املـشتريات بوصـفه                  -١٢٥
وعلـى الـرغم    . إحدى األدوات اليت تستخدم يف حتقيق الكشف عـن بـرامج األسـلحة احملظـورة              

من سياسة العراق وممارساته املوسعة يف اإلخفاء، كان ال يزال من املمكـن العثـور علـى نـشاط          
 .على برنامج غري معلنللشراء كمؤشر 

وعلى الرغم من أن إدخال فرادى الدول لترخيص الصادرات قد أبطـأ جهـود الـشراء                 -١٢٦
علما بـأن األحكـام املعنيـة       .  وحد منها، فإنه مل يوقفها متاماً      ١٩٩١اليت قام ا العراق قبل عام       

قـق يف املوقـع،     فقــط بترخيص الصــادرات على أســاس شهادات املستعمل النهائي مـن دون حت           
مل تتمكن من حل مشكلة إمكانية شحن أصناف ومواد مزدوجـة االسـتخدام إىل العـراق حـال               

 .كامال
وأظهر العراق قدرته على إجراء تعديالت وتغيريات على أسـاليب الـشراء الـيت يتبعهـا                 -١٢٧

ت وأظهـر . من أجل التغلب على القيود التجارية، إىل حد ما، وحىت يف ظـل وجـود اجلـزاءات                
تلك القـدرة أن مزحيـاً مـن التـدابري الفعالـة املتخـذة ملراقبـة الـصادرات مـن قبـل مجيـع املـوردين                          

الــواردات مــن األصــناف مزدوجــة  /احملــتملني مقترنــاً بآليــة دوليــة لإلخطــارات عــن الــصادرات 
االستخدام إىل العراق والتحقق يف املوقع، مطلوب من أجل توفري درجـة كافيـة مـن الثقـة بـأن                     

 .اف واملواد املزدوجة االستخدام ال تستعمل يف أغراض حمظورةاألصن
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                                                                                                ٣خمطط 

 ٢٠٠٢ إىل عام ١٩٩٩ من عام املشتريات العراقية من خالل الشركات التجارية احلكومية واخلاصة
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 برنامج األسلحة الكيميائية يف العراق -رابعا  
 عرض عام -ألف  

كانت األسلحة الكيميائية هي اال األول من جمـاالت أسـلحة الـدمار الـشامل الـذي          -١٢٨
 مرفقـا علـى نطـاق    يلعراقـ افيلـق الكيميـائي   ، أنـشأ ال ١٩٧١ففـي عـام   . كشافهقام العراق باست  

الكتساب خربة عملية يف تركيـب عوامـل احلـرب الكيميائيـة     يف الرشاد، مبنطقة بغداد،  خمتربي  
مـن  (وعلى الرغم من أن إنتاج كميات خمتربية من عوامـل األسـلحة الكيميائيـة               .  آثارها وتقييم

اعيـة، مثـل معـايرة أجهـزة االستـشعار      كان ميكن تربيره لألغـراض الدف أمر )  كيلوغرامغرام إىل 
واختبــار املعــدات الوقائيــة، فــإن األعمــال الــيت اضــطلع ــا هــذا املختــرب شــكلت أيــضا خطــوة    
ضرورية على طريق تـدريب مـالك وطـين مـن األخـصائيني مـن أجـل األنـشطة املقبلـة املكرسـة                 

ال يف إنـشاء بنيـة   وإضافة إىل ذلك، أسهمت تلك األعم . لبحوث األسلحة الكيميائية وإنتاجها   
 .الدعم األساسية ذات الصلة وإنشاء منظومة القتناء املعدات واملواد

 مرحلـة  ١٩٧٣  عـام  إىل١٩٧١  عـام ميكن اعتبار عمـل املختـرب يف الفتـرة مـن        بالتايل  و -١٢٩
حتضريية لتعرف العراق على تكنولوجيا األسلحة الكيميائية على الـرغم مـن أنـه لـيس مثـة أدلـة                    

، وضــع املختــرب حتــت رعايــة  ١٩٧٤ويف عــام . بنوايــا العــراق يف ذلــك الوقــت تتعلــق  واضــحة
ــد احلــ     ــي معه ــشأة حــديثا، ه ــة من ــيت   سنمنظم ــثم، ال ــن اهلي ــة   ب ــت تابع ــن  كان لوكــاالت األم

 .واملخابرات يف العراق
ــة  -١٣٠ ــة يف معهــد احلــ   ١٩٧٤وحبلــول اي  سن، كــان نطــاق العمــل يف األســلحة الكيميائي
عـشرات  ( حماولـة إلنتـاج عوامـل األسـلحة الكيميائيـة علـى نطـاق أكـرب                  اهليثم قد اتـسع يف     ابن

وعقب التقدم احملرز يف زيادة نسبة تركيـب عوامـل احلـرب الكيميائيـة، قـرر                ). الكيلو غرامات 
املعهــد توســيع نطــاق جممــع املختــربات الكيميائيــة الــذي ورثــه مــن الفيلــق الكيميــائي ووضــع     

. قع يف منطقـة صـحراوية نائيـة جنـويب مدينـة سـامراء            وحدات إنتاجية أضخم يف موقع جديد ي      
، مشلـت مـصنعا إلنتـاج        األسـلحة الكيميائيـة    نتـاج إل، بدأ تشييد أربعة مـصانع       ١٩٧٥ويف عام   

 اخلــردل، ومــصنعا لتــصنيع عــاملني مــن العوامــل املــؤثرة يف       ، غــازعامــل احلــرب الكيميائيــة  
ن أجــل إنتــاج ســالئف   ارين، ومــصنعني متعــددي األغــراض مــ   ســاألعــصاب، مهــا تــابون و  

ــة ــشييد توقفــت عقــب إغــالق    . كيميائي ــى أن أعمــال الت ــثم يف عــام  سناحلــمعهــد عل ــن اهلي  ب
١٩٧٨. 
ــام          -١٣١ ــراق يف ع ــة يف الع ــلحة الكيميائي ــاق لألس ــامج واســع النط ــل يف برن ــدأ العم ــد ب وق
قـوى  ، بعد بدء احلرب بني إيران والعراق، حني واجه العراق اهلزمية يف مواجهة ميـزة ال        ١٩٨١

إنتـاج  مـن الربنـامج    اهلـدف  كـان و.  اإلسـالمية إيـران مجهوريـة  البشرية الساحقة اليت تتمتـع ـا       
 .كميات كبرية من األسلحة الكيميائية اليت ميكن نشرها بسرعة وتزويد القوات املسلحة ا
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ففي الفتـرة مـن   . وقد أحرز برنامج العراق لألسلحة الكيميائية العسكرية تقدما سريعا        -١٣٢
يف وســع العــراق نطــاق اإلنتــاج يف مرفــق الرشــاد وطــور امــع ، ١٩٨٣ إىل عــام ١٩٨١ام عــ

ــدأه معهــد احلــ    ــثم سنموقعــه يف ســامراء الــذي ب ــاج   .  بــن اهلي فــشيد العــراق عــدة مــصانع إلنت
وبنهايـة عـام   . املوقـع ذلـك  األسلحة الكيميائية ومجع عناصر أخرى حيوية من البنية التحتيـة يف     

قــد أنــتج مئــات األطنــان مــن عوامــل احلــرب الكيميائيــة وزود القــوات   ، كــان العــراق ١٩٨٤
ــذخائر    ــدة آالف مــن ال ــأة املــسلحة بع ــة املعب ــراق مــن أن  . باألســلحة الكيميائي ــتمكن الع ومل ي

. يتجاوز بعض احلواجز التكنولوجية اهلامة، مثل نوعية بعض عوامل احلـرب الكيميائيـة املنتجـة           
ب، من وجهة نظر العراق، فإن استخدام األسـلحة الكيميائيـة           بيد أنه على الرغم من هذه املثال      

 .حقق غرضه الرئيسي وأحدث تأثريا ذا شأن على نتيجة احلرب بني إيران والعراق
وقد تطلب برنامج األسلحة الكيميائية احلصول على تكنولوجيا ومعدات ومواد خـام              -١٣٣

رات حمليـة لتـصنيع معـدات وسـالئف         أجنبية ألنه مل يكن لدى العراق يف أوائـل الثمانينـات قـد            
وتطلب األمر ستارا مشروعا مقنعـا للتعاقـد        . كيميائية من أجل إنتاج عوامل احلرب الكيميائية      

ولذلك بدأ تشغيل برنامج األسلحة الكيميائية حتت واجهـة         .  واملوردين اخلارجيني  قاولنيمع امل 
 .“نتاج مبيدات اآلفاتإل العامة املنشأة”

نتاج جيل جديد من مبيدات اآلفات الزراعية مـن         إات والثمانينات، اتسق    ويف السبعين  -١٣٤
طلبــات إنتــاج عوامــل احلــرب  وثيــق مبتحيــث التكنولوجيــا واملعــدات واملــواد اخلــام اتــساقا جــد

 وفضال عن ذلك، فقد كان لدى العراق احتياجات مـشروعة ملبيـدات اآلفـات مـن                 .يةالكيميائ
 . فيه املتناميةأجل قطاع الزراع

وكــان . وعمومــا، فلــم يطــور العــراق طرقــه الذاتيــة إلنتــاج عوامــل احلــرب الكيميائيــة  -١٣٥
املفهــوم األساســي للربنــامج يف بدايتــه هــو أن يكــرر، علــى نطــاق صــناعي، الطــرق والتقنيــات   
األجنبيــة املعروفــة إلنتــاج عوامــل احلــرب الكيميائيــة باســتخدام التكنولوجيــا واملعــدات واملــواد  

على أن العراق استخدم عمليات معدلة تناسب قدراته، يف وقـت الحـق،             . رة جتاريا اخلام املتوف 
 ).VXمثل عامل  (إلنتاج بعض العوامل

ميائيــة ياملــصادر الرئيــسية للمعلومــات بــشأن تكنولوجيــا إنتــاج األســلحة الك  ت وكانــ -١٣٦
ت االختــراع ، وبــراءاالعلنيــةالتــدريب يف املؤســسات األجنبيــة، واملنــشورات  األساســية للعــراق

 ، أول مـا اختربهـا     ، وقد اخترب العـراق هـذه املعلومـات        .األجنبية، واملؤمترات واملنتديات الدولية   
على مستوى خمتربي من أجل حتديد وتعديل البارامترات غري املعروفة لتركيـب عوامـل احلـرب       

فعـال الكيميائيـة،   الكيميائية اليت مل ميكن العثور عليها يف املصادر العلنية، مثل حركيـة ردود األ            
 .اصفات املعدات وإجراءات التصعيدات املواد احلفازة، وموتركيبو
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وخالل احلرب بني إيران والعراق، مل يتمكن برنامج العـراق لألسـلحة الكيميائيـة مـن                 -١٣٧
. إنتاج أسلحة تتسم بقدر كاف مـن اجلـودة وميكـن ختزينـها كاحتيـاطي تـشغيلي واسـتراتيجي                  

ور، عقـب انتـهاء احلـرب، تركـز برنـامج العـراق لألسـلحة الكيميائيـة                 وللتغلب على هذا القـص    
علــى حتــسني العوامــل املنتجــة ســابقا وعلــى تطــوير عوامــل أكثــر قــوة وأفــضل جــودة وتناســب 

إنتـاج أسـلحة ثنائيـة العنـصر        ت تلك األنـشطة اجلهـود الراميـة إىل          ومشل. التخزين الطويل األمد  
عـددا مـن املـشاريع لبنـاء     أيضا بدأ العراق   ،  ١٩٨٨ وعقب عام . VXوعامل احلرب الكيميائية    

 علــى أن هــذه اجلهــود .احليويــةذات األمهيــة ميائيــة يقــدرات حمليــة إلنتــاج ســالئف احلــرب الك
 .١٩٩١توقفت بفعل حرب اخلليج عام 

، ١٩٩١  عـام   إىل ١٩٨١  عـام  العـراق، يف الفتـرة مـن      اليت أصـدرها    إلعالنات  لوطبقا   -١٣٨
من عوامل احلـرب الكيميائيـة   متريا  طنا ٣ ٨٥٠الكيميائية ما يقرب من    أنتج برنامج األسلحة    

 . أدناه٥الشكل ، على النحو املبني يف VXاخلردل، وتابون، وسارين، و 
 
 ٥شكل ال

 *ميائية املهلكة حسبما أعلن العراقيإنتاج عوامل احلرب الك  
                                                 

 .١٩٨٩عراق أنه مل حيدث إنتاج لألسلحة على نطاق كبري يف عام أعلن ال * 
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 استخدام عوامل احلرب الكيميائية يف األسلحة -باء  
ــراق ياعتمــدت جهــود اســتخدام عوامــل احلــرب الكيم    -١٣٩ ــة يف األســلحة يف الع ــيت ،ائي  ال

أساسـيا علـى تطويـع       اعتمـادا    ،منشأة املثىن العامة  املنشأة العامة إلنتاج مبيدات اآلفات و     بذلتها  
ويف معظم احلاالت، بذلت هـذه اجلهـود مـن     . الذخائر التقليدية لنشر عوامل احلرب الكيميائية     

ــسكرية    ــصناعية الع ــشآت ال ــة جانــب املن ــا  العراقي ــسقت معه وكانــت العناصــر  . األخــرى أو ن
ــة حتــسني        ــا الســتخدامات األســلحة الكيميائي ــذخائر مناســبة تقني ــة الــيت جعلــت هــذه ال احليوي

 وعناصر أخرى مثل حلقـات الغلـق احملكـم،          ،نطالق الشحنات ذات احلجم والشكل احملددين     ا
 . الكيميائية، وحاويات العواملوفتحات التعبئة

وحتقيقا لالعتماد على الـذات يف جمـال الـذخائر، أنـتج برنـامج األسـلحة الكيميائيـة يف                    -١٤٠
 ذلـك جمموعـة منوعـة مـن القنابـل           العراق أيضا علـى الـصعيد احمللـي مظـاريف للـذخائر، مبـا يف              

اجلوية، باستخدام مواد خـام إلنتـاج الـذخائر التقليديـة ومعـدات التـصنيع املقتنـاة مـن مـوردين                     
لـذخائر  ولقد ارتبط إنتاج ذخائر األسلحة الكيميائية ارتباطا مباشرا بتـصميم وإنتـاج ا            . أجانب

 .التقليدية بواسطة العراق
  يف اختيار الذخائر لربنـامج األسـلحة الكيميائيـة للعـراق           سيرئيوكان العامل احلاسم ال    -١٤١

 . وســيلة مــستدامة إليــصال األســلحة وذخــائر قــادرة علــى الوفــاء بأهــداف التــشغيل  هــو إجيــاد
ــا ــة          وفيم ــل احلربي ــشار العوام ــاءة انت ــى كف ــز عل ــراق يرك ــشغيل، كــان الع ــداف الت ــق بأه يتعل

خائر مل تكـن يف حـد ذاـا املعيـار األول            بيـد أن الكفـاءة القـصوى للـذ        . الكيميائية يف الـذخائر   
 .العوامل احلربية الكيميائيةمع الختيار الذخائر اليت تستخدم 

ة الكيميائيـة، اتبـع العـراق املبـادئ         ح اسـتخدام األسـل    “قواعـد ” وفيما يتعلـق بطـرق و      -١٤٢
ت ريوهات املعـارك الـيت أعـدا قـوات العـراق املـسلحة توقعـت عمليـا                اذلـك أن سـين    . املعروفة

دفاعية وهجومية على السواء، ومن مث مشلت متطلبـات ألنـواع خمتلفـة مـن الـذخائر الكيميائيـة               
، عمومـا، اسـتخدام املقـذوفات املدفعيـة         كان مـن املقـرر    ومن هنا   . لضمان املرونة يف العمليات   

  اخلردل، من أجل منع حترك قـوات        غاز ة بعامل احلرب الكيميائية الثابت،    عبأوالقنابل اجلوية امل  
ــة   ــاء العمليــات الدفاعي ــة  العــدو املهامجــة أثن ــاطق معين ــه من ــة دون دخول وقــد نــشرت  .  واحليلول

ة بعامل احلرب الكيميائية غري الثابت، سـارين، ضـد     عبأ م تراملي م ١٢٢صواريخ كيميائية عيار    
خط اجلبهة واستخدمت يف حتطيم دفاعات العدو، استعدادا للعمليـات          طول  مواقع العدو على    

وعقـب اهلجمـات الكيميائيـة، أمكـن للقـوات العراقيـة املهامجـة             . للهجمات املـضادة  اهلجومية و 
وأمكـن  . عبور املناطق اليت أطلقت عليها الـصواريخ الكيميائيـة الـيت حتـوي العامـل غـري الثابـت              

اســتخدام القنابــل اجلويــة الــيت حتمــل العوامــل الثابتــة وغــري الثابتــة معــاً، ضــد أهــداف متعــددة     
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لقــذائف التــسيارية يف ايــة لوقــد اســتحدثت رؤوس حربيــة كيميائيــة . بهــةوراء خــط اجل فيمــا
 .الربنامج واعتربت مبثابة أسلحة استراتيجية

ــلحة     -١٤٣ ــة الســـتخدام األسـ ــة مكرسـ ومل يكـــن لـــدى العـــراق وحـــدات عـــسكرية خاصـ
 أن حتصل وحدات القتال العسكري النظاميـة علـى األسـلحة الكيميائيـة وأن          تقررو. الكيميائية

صـدرت  التعليمات  ومن املرجح أن هذه     . خاصةوفقا لتعليمات    إذا اقتضى األمر،     ،ستخدمهات
 .اسم رئيس مجهورية العراقبأثناء احلرب بني إيران والعراق 

من عوامل احلـرب الكيميائيـة الـيت أُنتجـت، والبـالغ جمموعهـا حـوايل                وأفاد العراق أن     -١٤٤
ع أســلحة مــن أنــواع خمتلفــة مــن القنابــل   طــن يف صــن٣ ٣٠٠ طنــا، اســتخدم حــوايل ٣ ٨٥٠

 علـــى النحـــو املـــبني تفـــصيال يف    ،، وذخـــائر املدفعيـــة والـــرؤوس احلربيـــة للقـــذائف    اجلويـــة
 .أدناه ٦ الشكل

 
 ٦شكل ال

 استخدام عوامل احلرب الكيميائية املهلكة يف األسلحة حسبما أعلن العراق  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

لعوامـل احلـرب    علـى نطـاق كـبري       اسـتخدام    أو   أعلن العراق أنه مل حيدث إنتاج      *  
مـن املـرجح أن يكـون    ( وقـد أنـتج عـددا غـري معـروف مـن األسـلحة            .١٩٨٩يف عام   الكيميائية يف األسلحة    

 .١٩٨٢ و ١٩٨١يف عامي ) صغريا
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  الــذخائر الكيميائيــة الــيت  عــدد، بلــغ ١٩٩١عــام  إىل ١٩٨١ويف الفتــرة مــن عــام    - ١٤٥
وقـد اســتخدم منــها مـا يزيــد علــى   .  قطعــة١٣٠ ٠٠٠لحة حــوايل اسـتخدمها العــراق يف األسـ  

 . نفسها يف الفترة، طبقا ملا أعلنه العراق،يف القتالقطعة  ١٠١ ٠٠٠
 ذخـرية كيميائيـة ظلـت دون اسـتخدام يف العـراق             ٢٨ ٥٠٠وأعلن العراق أن حوايل      - ١٤٦

ة قطعـ  ٥ ٥٠٠ ك حوايل  فإن هنا  ،وطبقا ملا أعلنه العراق   . ١٩٩١يناير  /حىت شهر كانون الثاين   
العـراق  وأعلـن أن    . ١٩٩١أثناء احلـرب يف عـام       تحالف  ة من هذه الذخائر دمرا قوات ال      عبأم

وقد حتقـق مفتـشو األمـم املتحـدة جزئيـا           . بصورة انفرادية ة  عبأمأخرى  ذخرية  قطعة   ٥٠٠دمر  
ة، أذخرية معبـ  قطعة   ٢٢ ٠٠٠غري أن تدمري غالبية الذخائر، البالغة حنو        . من الرقمني األخريين  

يف الفتـرة  ) ١٩٩١ (٦٨٧حدث حتت إشراف مفتشي األمم املتحدة وفقا لقـرار جملـس األمـن       
، ١٩٩١وأثنــاء مجــع األســلحة الكيميائيــة لتــدمريها بعــد حــرب عــام . ١٩٩٤ إىل ١٩٩١مــن 

 .ذخرية كيميائيةقطعة  ٥٠٠حوايل العثور على ذكر العراق أنه مل يتمكن من 
 لكيميائية العراقية واملنتجات ذات الصلةتدمري األسلحة ا -جيم  

، دمــرت كميــات كــبرية مــن األســلحة     )١٩٩١ (٦٨٧طبقــا لقــرار جملــس األمــن     - ١٤٧
الكيميائية واملنتجات واملواد ذات الصلة اليت أعلن عنها العراق حتت إشراف األمـم املتحـدة يف               

، ةشأة املـثىن العامــ ، وذلـك أساسـا يف منـ   ١٩٩٤ إىل عــام ١٩٩١فتـرة قـصرية نـسبيا، مـن عـام      
 ذخــرية كيميائيــة ٢٢ ٠٠٠ومشــل هــذا التــدمري .  يف العــراقسابقالــجممــع األســلحة الكيميائيــة 

 طنـا مـن عوامـل احلـرب الكيميائيـة           ٦٩٠ ذخرية غري معبـأة، و       ١٦ ٠٠٠يزيد على    معبأة وما 
 طــن مــن الــسالئف  ٣ ٠٠٠، وأكثــر مــن )ســواءحــد الــسائبة واملــستخدمة يف أســلحة علــى  (

 . من املعدات الرئيسية إلنتاج األسلحة الكيميائية١٠٠يائية وما يزيد على الكيم
ولقد مثل اإلشراف على تدمري العـراق ألسـلحته الكيميائيـة أحـد املنجـزات الرئيـسية                  - ١٤٨

وكانت هذه أول عملية لتدمري األسـلحة الكيميائيـة         . اليت حققتها وكالة األمم املتحدة للتحقق     
 باسـتخدام أفـضل اخلـربات    ،قـادرة اصـة  لجنـة اخل الوهـي تثبـت أن      . ليةتشرف عليها منظمة دو   

 أفــضل إجــراءات التــشغيل، علــى ضــمان إجــراء هــذه العمليــة اخلطــرية بأســرع   اتبــاعاملتاحــة و
 .ميكن ما

 األمـم   لـى عمليـات التـدمري علـى حـضور مفتـشي           ومل يقتصر إشراف األمم املتحدة ع      - ١٤٩
 مشـل أيـضا تقـدير وتقيـيم طـرق التـدمري الـيت           بـل  ،عمليـات المراقبة  املتحدة موقع التدمري وعلى     

بشأن الـسالمة   ) ١٩٩١ (٦٨٧اقترحها العراق لتلبية املطالب اليت وردت يف قرار جملس األمن           
العامة أثناء التدمري، فضال عن توفري اخلربة التقنيـة والتوجيـه والـدعم الفعلـي للعـراقيني العـاملني            

 ضـم خـرباء دولـيني       ، للتـدمري  ا استـشاري  افريقاخلاصة  عت اللجنة   وحتقيقا لذلك، مج  . يف التدمري 
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كمــا مت تنــسيق .  للتــشاور بــشأن مجيــع جوانــب التــدمري،بــارزين يف جمــال األســلحة الكيميائيــة
 .مع برنامج األمم املتحدة للبيئةطرق التدمري املستهدفة أيضا 

ة والـــــسالئف  الكيميائيـــــوقـــــد اســـــتخدمت الوســـــائل التاليـــــة لتـــــدمري األســـــلحة  - ١٥٠
 :يةالعراق الكيميائية
 والــسالئف القابلــة لالشــتعال ، اخلــردل، غــازتــدمري عامــل احلــرب الكيميائيــة )أ( 

استخدام حمرقة بناهـا العـراق مـن أصـناف مـن املعـدات قـام بـشرائها واسـتخدامها يف املاضـي                       ب
بنـاء هـذه   دة  اخلاصـة لألمـم املتحـ     وقـد فوضـت اللجنـة       . برنامج األسلحة الكيميائيـة يف العـراق      

 احملرقة يف منشأة املثىن العامة؛
تدمري عاملي احلرب الكيميائية املؤثرة يف األعصاب، سارين وتـابون، وبعـض             )ب( 

اســتخدام تــسهيالت منــشأة املــثىن العامــة، يف ظــل ب عــن طريــق التحليــل املــائي ،اممــن ســالئفه
 ؛ اخلاصةاللجنة توجيه

ات شحن، عــن طريــق إطــالق الــ التــدمري، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة   )ج( 
. ١٩٩١ الكيميائية اليت دمرت أثنـاء حـرب اخللـيج عـام          ذخائروالقيام يف الوقت نفسه حبرق ال     

وقــد مثلــت هــذه الــذخائر أخطــارا مباشــرة علــى الــصحة والبيئــة ومل يكــن مــن املمكــن نقلــها    
ــلحة الكيمي       ــع األس ــني يف جمم ــدمري املع ــع الت ــسالمة إىل موق ــق بال ــارات تتعل ــسابق  العتب ــة ال ائي

 .العراق يف
، هـو فريـق تـدمري األسـلحة         اخلاصـة وقد أُرسل إىل العراق فريق متخصص تابع للجنة          - ١٥١

 لإلشراف علـى عمليـات التـدمري        ١٩٩٤ إىل عام    ١٩٩٢الكيميائية، حيث رابط فيها من عام       
 أيـضا تطهـريا     ووفر هذا الفريـق   . اليت قام ا العراق ورصدها، مبا يف ذلك الرصد البيئي املنتظم          

وعمـل مــا يزيـد علــى   . ودعمــا طبيـا لألفــراد العـراقيني الــضالعني بعمليـات التــدمري   مـن التلـوث   
ونظـرا لطـابع العمـل املتـسم        . فريـق أثنـاء فتـرة عملـه يف العـراق          ال بلـدا مـع      ٢٥ خبري من    ١٠٠

إىل بــاخلطورة واألخطــار الكامنــة يف منطقــة التــدمري، فقــد أُويل أقــصى اهتمــام ممكــن لإلقــالل    
. ســلحة الكيميائيــة ومكوناــا أقــصى حــد مــن اآلثــار الــصحية والبيئيــة املترتبــة علــى تــدمري األ   

وقـد أثبتـت   . يتعرض األفراد العاملون يف الفريق ألية إصابات خطرية أثناء عمليات التـدمري   ومل
دمري أنـه   النتـهاء مـن عمليـة التـ       لـدى ا  اخلاصـة   املعاينة والتحليل النهائيان اللذان أجرما اللجنـة        

 .توجد أية أخطار بيئية ذات شأن متصلة باألسلحة الكيميائية يف منشأة املثىن العامة ال
مجيع النفايات اخلطرة النامجة عن تدمري األسلحة الكيميائية يف عـدة مبـان        عزلت  وقد   - ١٥٢

طـاة  وأحكم بأمان غلقهـا باخلرسـانة وجبـدران مـن الطـوب مغ            ومناطق تابعة ملنشأة املثىن العامة      
 ١٩٩١يف عــام اجلــوي أحــدمها دمــر بالقــصف  ملجــآن حمــصنان، وكــان مــن بينــها  . بــالتراب
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معبـأة بعامـل سـارين      تـرا وذخـائر متبقيـة       مي مل ١٢٢واحتوى علـى صـواريخ مدفعيـة مـن عيـار            
وحفاظـا علـى األمـن والـسالمة، تعهـد العـراق، يف بروتوكـول موقـع مـع            . املؤثر يف األعـصاب   

ملباين املغلقة مرة واحدة على األقل كـل شـهر لـضمان إحكـام اإلغـالق                 ا فقد، بت  اخلاصة اللجنة
ــذير أو ت    ــات التحـ ــة عالمـ ــدم إزالـ ــا أو لفوعـ ــا  هـ ــث ـ ــن    العبـ ــس األمـ ــرار جملـ ــل قـ ــا ظـ طاملـ

 .نافذا) ١٩٩١( ٧١٥
 ألسـلحة الكيميائيـة حتـت إشـراف األمـم املتحـدة أمهيـة اسـتمرار               لعراق ل ويبني تدمري ا   - ١٥٣

وال ميكـن  . يف األمـد الطويـل   ة يف املوقـع والـتخلص مـن املـواد اخلطـرة        ترتيبات األمـن والـسالم    
بعـد انـسحاب    التحقـق مـن تنفيـذ الربوتوكـول         لجنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتـيش      ل

 .٢٠٠٣مارس /مفتشي األمم املتحدة من العراق، يف آذار
 التحقق بواسطة األمم املتحدة -دال  

الكيميائيـة يف العـراق     مـن القـضايا املتعلقـة بربنـامج األسـلحة           عددا  على الرغم من أن      - ١٥٤
ذا الرئيـسية هلـ   بـارامترات   التزال دون حل، فإن مفتشي األمم املتحدة قـد متكّنـوا مـن حتديـد                 ال

حـاول العـراق إخفاءهـا       ومشل ذلك عناصر الربنامج اليت    . الربنامج ونطاقه والنتائج اليت حتققت    
 واالحتفـاظ جبـزء مـن املعـدات         VXاج عامل احلـرب الكيميائيـة       عن املفتشني، مثل جهوده إلنت    

 .برنامج األسلحة الكيميائيةمن أجل واألدوات واملواد اليت اقتناها يف املاضي 
وتــبني جتربــة التحقــق مــن برنــامج األســلحة الكيميائيــة يف العــراق أنــه ال يقــدر علــى     - ١٥٥

حقـق يـشمل أدوات وتقنيـات شـىت         كشف النقـاب عـن أنـشطة غـري معلنـة إال نظـام متقـدم للت                
وقد كشف حتليل بيانات املشتريات عن شراء العراق ملنتجات ومواد حمـددة؛ وأسـفر              . للتحقق

التنقيــب عــن الوثــائق عــن اكتــشاف ســجالت ألنــشطة غــري معلنــة؛ وســاعدت املقــابالت الــيت  
 قــضايا يف إعالنــات العــراق عــنالثغــرات جــرت مــع العلمــاء والتقنــيني العــراقيني علــى حتديــد   

حمددة؛ وأدت عمليات استجواب املنـشقني إىل معلومـات إضـافية مل يكـن العـراق قـد أعلنـها؛                    
وســاعدت املعلومــات املتحــصل عليهــا مــن املــوردين الــسابقني إىل العــراق علــى توثيــق بيانــات  
ــا أدى،        ــة، مم ــواد غــري املعلن ــا امل ــد بقاي ــل إىل حتدي ــة والتحلي ــات املعاين ــشتريات؛ وأدت عملي امل

ال ميكـن    وجـود أنـشطة غـري معلنـة       الكـشف عـن     قتران مع عمليات التفتيش يف املوقـع، إىل         باال
وكانت اخلربة امعة داخل هيئة التحقـق التابعـة لألمـم املتحـدة حيويـة أيـضا لعمليـة          . اإنكاره

نظــام الرصــد والتحقــق املــستمرين قــدم  وإضــافة إىل ذلــك، فــإن .التحقــق والتقيــيم املوثــوق ــا
 وكـان رادعـا قويـا السـتئناف         ،١٩٩١األسلحة الكيميائية قد انتهى يف عـام        إنتاج  ن  توكيدا بأ 

 .بعد ذلكأنشطة حمظورة 
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وقــد جــرى تفكيــك امــع الرئيــسي لتطــوير وإنتــاج األســلحة الكيميائيــة يف العــراق    - ١٥٦
وحـدد املفتـشون املنـشآت األخـرى ذات         . وإغالقه حتت إشراف اللجنة اخلاصة لألمم املتحـدة       

وأحـرز تقـدم كـبري يف التحقـق مـن           . قدرات املزدوجة االستخدام الـيت وضـعت حتـت الرصـد          ال
، VXاألنــشطة غــري املعلنــة املتعلقــة باألســلحة الكيميائيــة، مثــل أنــشطة العــراق يف إنتــاج عامــل  

وجهوده للحفاظ على جزء من املعدات والـسالئف الكيميائيـة الـيت اقتناهـا يف املاضـي برناجمـه                   
 .ميائيةلألسلحة الكي

، فقــد أعلــن العــراق يف البدايــة أنــه مل جيــر علــى هــذا   VXوفيمــا يتعلــق مبــسألة عامــل   - ١٥٧
، كــشفت ١٩٩٥وحبلــول عــام . العامــل مــن عوامــل احلــرب الكيميائيــة ســوى أحبــاث خمتربيــة 

.  كـان أوسـع بكـثري   VXاللجنة اخلاصة النقاب عن أدلة تفيد بـأن نطـاق أنـشطة العـراق بـشأن          
 طنـا مـن     ٦٠، وإنتـاج    VX طن مـن عامـل       ٣,٩ عن إنتاج    ١٩٩٦عراق يف عام    وعليه، أعلن ال  

. VX طنـا مـن سـالئف أخـرى إلنتـاج عامـل              ٦٥٠ واقتنـاء حـوايل      VXسالئف رئيسية لعامل    
 عـن   VXواعترف العراق بأنه كـان قـد قـرر إخفـاء جوانـب شـىت مـن أنـشطته يف جمـال عامـل                         

 مـن جانـب واحـد كـل مـا لديـه مـن          ١٩٩١اللجنة اخلاصة، وأعلن أنـه كـان قـد دمـر يف عـام               
VX  وسالئفه الرئيسية فضال عن الوثائق والسجالت املتعلقة بعاملVX. 
وفيمــا يتعلــق جبهــود العــراق مــن أجــل االحتفــاظ باملعــدات واملــواد املتعلقــة باألســلحة  - ١٥٨

 بنــدا إضــافيا مــن ٣٢٥، وجــود ١٩٩٧الكيميائيــة، اكتــشف مفتــشو األمــم املتحــدة، يف عــام  
ــدا ــة و ١٢٥ت اإلنتــاج، و مع ــة الــيت اشــتراها      ٢٧٥ أداة حتليلي ــن الــسالئف الكيميائي  طنــا م

وقد مت حتديد هذه املـواد علـى أسـاس          . الربنامج السابق لألسلحة الكيميائية واحتفظ ا العراق      
 .أدلة متعددة مجعها املفتشون

مـم املتحـدة للرصـد      وتبني جتربة التحقق لدى اللجنة اخلاصـة لألمـم املتحـدة وجلنـة األ              - ١٥٩
ــة       ــة لعملي ــة بالغــة األمهي ــائق أي بلــد عــن براجمــه لألســلحة الكيميائي والتحقــق والتفتــيش أن وث

ويــؤدي إزالــة األدلــة الوثائقيــة أو إخفاؤهــا، . التحقــق، حيــث أن األدلــة املاديــة ميكــن أن تنــدثر
ه غمـوض   عمدا، إىل اإلقالل بـشدة مـن الثقـة يف الطـرف اخلاضـع للتفتـيش، ويفـضي إىل أوجـ                    

 .يتعذر دوما حلها بصورة مرضية
ونظرا إىل عدم وجود سجالت كاملـة لإلنتـاج والتخـزين والنـشر، ذكـر العـراق أـا                    - ١٦٠

مــرت بــصورة انفراديــة، فقــد تعــذر علــى مفتــشي األمــم املتحــدة التحقــق بــصورة كاملــة مــن  د
ملـستخدمة أو احملــتفظ  بيانـات العـراق بـصدد الكميـات الكليـة لألسـلحة الكيميائيـة املنتجـة أو ا        

وضاعف من صعوبة التحقق مـن البيانـات العراقيـة أن اجلـزء الرئيـسي مـن عوامـل احلـرب                     . ا
 أعـوام كـان قـد اسـتخدم يف     ١٠الكيميائية السائبة املنتجة والذخائر الكيميائية املعبأة إبان فترة       
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، يبـدو أن    ١٩٩١اق يف عـام     وفيما يتعلق بالعوامل والذخائر الكيميائيـة املتبقيـة يف العـر          . القتال
الغالبية الكربى منها قد أعلـن عنـها العـراق وحـددها املفتـشون ومت تـدمريها يف ظـل اإلشـراف                    

ــدويل ــوات       ،ال ــراق وال ق ــصاء يف الع ــق االستق ــم املتحــدة وال فري ــشو األم ــر مفت ــه مل يعث ــا أن  مب
الــيت أجراهــا علــى أن عمليــة التــدمري . التحــالف علــى أي خمــزون مــن هــذه الــذخائر والعوامــل 

 بـشأن أنـواع   نيالعراق مبفرده قـد أطالـت أمـد عمليـة التحقـق وتركـت حـاالت مـن عـدم الـيق                
 .دمرها وكميات األسلحة اليت

ويتبقى هناك أيضا قدر من عدم اليقني فيمـا يتعلـق بالـذخائر الكيميائيـة الـيت فقـدت،                    - ١٦١
ق االستقــصاء يف العــراق وأورد فريــ. ١٩٩١طبقــا ملــا يقولــه العــراق، بعــد حــرب اخللــيج عــام  

بيانات متضاربة ملسؤولني عـراقيني سـابقني، ذكـر أحـد املـسؤولني فيهـا أن العـراق أبقـى علـى                      
ــه مت   ١٥٥ قطعــة ذخــرية عيــار  ٥٠٠حــوايل  ــرا، بينمــا أصــر مــسؤولون آخــرون علــى أن  مليمت

 .تدمريها فعال
دين العمليـات،   وقد تلقت الوحدات العسكرية النظامية للعـراق واسـتخدمت، يف ميـا            - ١٦٢

ونظرا لسرعة نقل الكثري من هذه الوحـدات وضـلوع عـشرات            . أسلحة تقليدية وكيميائية معا   
ــد         ــة ق ــذخائر الكيميائي ــال ألن تكــون ال ــاك احتم ــة تلــك األســلحة، هن ــشآت يف مناول ــن املن م

وفـــضال عــن ذلـــك، فقـــد وســم بعـــض الـــذخائر   . اختلطــت دون قـــصد باألســلحة التقليديـــة  
أة بعوامل احلـرب الكيميائيـة بوصـفها أسـلحة تقليديـة عاديـة ممـا جعـل حتديـدها                 الكيميائية املعب 

كــذخائر كيميائيــة أمــرا صــعبا، لــيس فقــط بالنــسبة إىل مفتــشي األمــم املتحــدة مث ألفــراد فريــق  
 .أيضانفسه االستقصاء يف العراق الحقا، بل وللعراق 

ش، بنـاء علـى املعلومـات الـيت         وقد قدرت جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتـي         - ١٦٣
مجعها املفتشون يف العراق، أن بعض الذخائر الكيميائية، إذا كانت باقيـة يف العـراق، ميكـن أن                  
تكون ما زالت حاوية لعامل حرب كيميائية، مثل غـاز اخلـردل، علـى درجـة عاليـة نـسبيا مـن          

ا، وتــواريخ إنتاجهــا، النقــاء، رهنــا بــصنف الــذخرية، ونــوع املــواد الكيميائيــة املــستخدمة فيهــ   
ــها  ــها وختزين ــة     . وظــروف تعبئت وميكــن أن حتتــوي ذخــائر أخــرى علــى عوامــل حــرب كيميائي

 .مكونات ثنائية تدهورت أو على بقايا من تلك العوامل أو املكونات فقط أو
وأظهرت جتربة التحقق من الذخائر الكيميائية للعراق أيضا أن معرفة الطريقـة األريبـة              - ١٦٤

 لتحويــل الــذخائر التقليديــة إىل ذخــائر كيميائيــة تتطلــب فهمــا دقيقــا ملــواد الــذخائر املــستخدمة
وميثــل تفهــم مجيــع وســائل اإليــصال التقليديــة املتاحــة   . األصــلية وعمليــة تــصميمها وتــصنيعها 

ــا         ــة وأجزائهـ ــلحة الكيميائيـ ــن األسـ ــراق مـ ــائر العـ ــة ذخـ ــروريا ملعرفـ ــر ضـ ــاال آخـ ــراق جمـ للعـ
 .املميزة ومكوناا
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إن العـراق غـين بـاملوارد الطبيعيـة، مثـل الـنفط والغـاز الطبيعـي واملعـادن، مبـا يف ذلـك             - ١٦٥
وميكـن اسـتخدام النـواتج العرضـية النامجـة عـن معاجلـة هـذه             . الفوسفات الـصخري والكربيـت    

ومـن األمهيـة مبكـان لنظـام الرصـد،          . االحتياطيات يف تصنيع سالئف عوامل احلرب الكيميائيـة       
 لتحقيــق االعتمــاد علــى  ١٩٩١بان اجلهــود الــيت بــذهلا العــراق قبــل عــام   إذا وضــعت يف احلــس

الذات يف إنتاج السالئف احليوية لعوامـل احلـرب الكيميائيـة مـن املـواد املتـوفرة يف العـراق، أن                     
يغطـي أيــضا جــزءا مــن امــع العراقـي للــصناعات الكيميائيــة النفطيــة والتعــدين للحيلولــة دون   

 .كيميائية والقدرات املتاحة جتاريا يف أغراض حمظورةحتويل استخدام املواد ال
 

 برامج العراق املتعلقة بالقذائف -خامسا  
 من القذائف األجنبية املستوردة إىل مشاريع القذائف احمللية -ألف  

ــات مــن القــرن املاضــي،       - ١٦٦ ــسبعينات إىل أواخــر الثمانين ــع ال ــدة مــن مطل ــرة املمت يف الفت
ــد مــن نظــم القــذائف والــصواريخ    اشــترى العــراق، يف معــرض  ــه املــسلحة، العدي  حتــديث قوات

 سـطح مـن     -وقـد اشـتملت هـذه القـذائف والـصواريخ علـى نظـام للقـذائف سـطح                   . األجنبية
ز  سـطح مـن طـرا      - ونظـام للـصواريخ سـطح        كيلومتر، ٣٠٠ يصل مداها إىل     SCUD-Bطراز  

FROG-7     مـن طـراز    جـو  - ونظام للقذائف سـطح    يلومترا، ك ٧٠يصل مداها إىلSA-2 زيـد ي 
كأقــصى حــد بالنــسبة لألهــداف اجلويــة، وعــدة أنــواع مــن  يلــومترا  ك٤٠علــى مــداها الفعــال 

 .القذائف االنسيابية املضادة للسفن
 سطح، تلقـى العـراق أول دفعـة مـستوردة مـن             –وفيما خيص قدرات القذائف سطح       - ١٦٧

لــدعم األرضــي يف عــام    ومعــدات اوالوقــودالقــذائف والــرؤوس احلربيــة وأجهــزة اإلطــالق     
قــوة شــكلتا حجــر األســاس يف   وحــدتان للقــذائف ١٩٧٥ الحقــا يف عــام وأنــشئت. ١٩٧٤

، ٢٢٥، اليت عرفت فيما بعـد بلـواء القـذائف           ١٣٥وكانت وحدة القذائف    . القذائف العراقية 
 يــشغل نظمــا لقــذائف   ٢٢٤ يف حــني كــان لــواء القــذائف    FROGجمهــزة بــنظم الــصواريخ   

، بعد أن تلقى أفرادمهـا      ١٩٧٦حدتان تشغالن تشغيال كامال يف عام       وأضحت الو . “سكود”
  إعـدادها لإلطـالق    إجـراءات  و ، وصـيانتها  ،على مناولـة هـذه الـنظم      األسلحة  د  تدريبا من مور ، 

 . وأخريا استخدامها يف القتال الفعليها، وإطالق، وتصويب السالح،واختيار األهداف
ــصواريخ ع   - ١٦٨ ــران    وقــد اســتخدمت القــذائف وال ــان احلــرب بــني إي لــى نطــاق واســع إب

ومحلـت التجربـة القتاليـة يف اسـتخدام القـذائف والـصواريخ             . والعراق من جانب كـال البلـدين      
 ممـا أدى إىل  ،أثناء احلرب العراق على حتديـد املتطلبـات العـسكرية اإلضـافية يف جمـال القـذائف         

عـراق أثنـاء املرحلـة األوليـة للحـرب          وعليه، تبين ال  . ظهور عدة مشاريع لتصنيع القذائف احمللية     
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العراقية احلاجة إىل نظام تعبوي إضايف للصواريخ إلطالق النار علـى أهـداف العـدو     -اإليرانية  
ع العـراق حبلـول ايـة    ونتيجـة لـذلك، وقّـ   . قريبايلومترا ت ك٥٠ و ٣٠ضمن نطاق يتراوح بني    

علـى تطـوير وإنتـاج نظـام      عقدا مع شركة أجنبية بشأن العمـل علـى حنـو مـشترك            ١٩٨٠سنة  
. ٥٠ - ، يعـرف باسـم أبابيـل   ا مليمتـر ٢٦٢للصواريخ مـزود بـاثنيت عـشرة ماسـورة مـن عيـار        

 فإنـه ،  ٥٠ - ورغم أن العراق تلقـى الوثـائق التقنيـة واملعـدات الالزمـة إلنتـاج صـواريخ أبابيـل                  
 مـن  ٥٠ - مـن نظـم أبابيـل   حصل علـى عـدد   أنه على . حمليااملنظومة يكن قادرا على إنتاج    مل

 .إنتاج الشريك األجنيب
 مبثابة خطـوة هامـة حنـو تطـوير القـدرات      ٥٠-وكان العمل على نظام صواريخ أبابيل    - ١٦٩

فمـن خـالل اقتنـاء هـذا النظـام واملـشاركة الفعالـة يف تطـويره                 . العراقية يف جمال القذائف احملليـة     
كمـا أنـه حـصل      .  للقـذائف   اهلندسـية الالزمـة ملـشاريع أخـرى        اخلـربة وإنتاجه، اكتسب العراق    

فــع صــلب اعلــى املعــارف واآلالت املتعلقــة حتديــدا بتكنولوجيــا القــذائف الــيت تعمــل بوقــود د  
 .القاعدة ثنائي
 “سـكود ”وإبان احلرب بـني إيـران والعـراق، أطلـق كـل مـن إيـران والعـراق قـذائف                      - ١٧٠

اإليرانيـة قـادرة   غـري أنـه يف الوقـت الـذي كانـت فيـه القـذائف           . على أهداف صناعية وحضرية   
 كافيـا للوصـول إىل طهـران وغريهـا مـن            “سـكود ”على ضرب بغداد، مل يكـن مـدى قـذائف           

قـذائف  منظومة  وهذا ما محل العراق إىل السعي المتالك        . األهداف يف عمق األراضي اإليرانية    
 .لكن جهود الشراء اليت بذهلا العراق باءت بالفشل. أجنبية طويلة املدى

 للقـذائف يتجـاوز مـداها       منظومـة  أيضا يف تنفيذ مشاريع حمليـة لتطـوير          وشرع العراق  - ١٧١
ــي ك٥٠٠ ــدا مــع مــورد أجــنيب     . ومترل ــراق عق ــع الع ــاج  لالشــتراك يف ومــن مث، وق تطــوير وإنت

يف يلـومترا    ك ٧٥٠، و   يلـومترا  ك ٦٢٠األولية  رحلة  املأن يبلغ مداها يف     تقرر  للقذائف  منظومة  
وكـان املـورد األجـنيب مـسؤوال يف إطـار           . ٢٠٠٠ - بدراسم  باملشروع  عرف  و. اية املطاف 

تسليم دفعات للعـراق تـشمل عـددا مـن القـذائف الكاملـة واملـواد واملعـدات                  عن  هذا املشروع   
 .صلب يف العراقدافع اليت تعمل بوقود املرحلة األوىل واخلربة الالزمة إلنتاج حمركات 

ويف ايــة . صنيع للعــراق، ســلمت بعــض معــدات التــ١٩٨٨-١٩٨٥وخــالل الفتــرة  - ١٧٢
مـن القذيفـة يف ظـل       املرحلـة األوىل    ، شرع العـراق يف بنـاء ثـالث منـشآت إلنتـاج              ١٩٨٧عام  

فع الـصلب   اغـرض إنتـاج الوقـود الـد       لوشيدت املنـشأة األوىل     . اإلشراف التقين ملوردين أجانب   
. يكانيكيـة وشيدت املنشأة الثانية بغرض تـصنيع غـالف احملـرك وغـريه مـن األجـزاء امل                . املركب

 الثابـت شيدت املنشأة الثالثة من أجل عمليـة التجميـع األخـرية ومـن أجـل عمليـات االختبـار              و
، قـد   ١٩٨٨وطبقا ملا ذكـره العـراق، مل يكـن املـورد األجـنيب، حبلـول ايـة عـام                    . للمحركات



S/2006/420
 

64 06-39905 
 

أيـضا مـن    ومل يكـن    سلم أية قذائف فعلية ومل يكن قد انتهى مـن تـسليم معـدات اإلنتـاج، بـل                   
 العقـد الـذي كـان قـد أبرمـه      ١٩٨٩وعليه، أى العراق يف مطلـع سـنة   . تمل أن يفعل ذلك احمل

فع امـن الوقـود الـد     للمرحلة األوىل   مع هذا املورد وحاول إجناز املشروع املتعلق باإلنتاج احمللي          
الصلب بإبرام عقود مباشرة مع شركات أجنبية خمتلفة لتجاوز أوجه النقص يف املعـدات ونقـل                

 .ولوجيا اليت كانت ال تزال مطلوبةالتكن
املواقـع الثالثـة الـيت      أخذت مجيع   وقد  . وهلذا الغرض أنشئت منظمة جديدة يف العراق       - ١٧٣

جمتمعة كافـة اهلياكـل واملعـدات       ا   واليت كانت تتوفر     ٢٠٠٠ - شيدت يف إطار مشروع بدر    
معـدات  وهـي    -ركـب   فـع صـلب م    ااألساسية إلنتاج احملركات الصاروخية اليت تعمل بوقود د       

. الثابــت ومنــصات االختبــار التجفيــف،إنتــاج أغلفــة احملركــات، ومنــشآت اخللــط والــصب و  
، كـان   ١٩٩١وقبل عام   . مقررا إنتاج بعضها حمليا   ظل  واشتريت املواد اخلام من اخلارج، وإن       

فـع مركـب    امن املقرر ختصيص جزء مـن املـشروع املعـدل أيـضا لتطـوير قذيفـة تعمـل بوقـود د                    
 .١٩٩١غري أن املشروع مل يكد يبدأ قبل حرب اخلليج يف عام . دى أقصرذات م
، أنــشأت املؤســسة احلكوميــة للــصناعات التقنيــة فريقــا مــن اخلــرباء    ١٩٨٦ويف عــام  - ١٧٤

زيـادة  عاجـل ـدف   املدنيني والعسكريني بالتنسيق مـع وزارة الـدفاع العراقيـة إلجنـاز مـشروع          
. تطلبـات القـذائف البعيـدة املـدى علـى وجـه الـسرعة        السـتيفاء م  “ يب -سـكود   ”مدى قذيفة   

واسـتخدم  . ٥٠ - وضم الفريق مهندسني سبق هلم أن شاركوا يف تطوير نظام صواريخ أبابيل           
محولـة القذيفـة   الفريق مفهوما بسيطا نسبيا للتعديل لكنه يتـسم بـاجلرأة، وهـو يـستلزم ختفـيض             

وقـد أجنـزت    . ه القذيفـة والـتحكم فيهـا      فع وتعـديل نظـام توجيـ      اوزيادة احلمولة من الوقـود الـد      
ــة،     ــزة للغاي ــة وجي ــرة زمني ــة يف فت ــة     فاســتغرقت املهم ــق قذيف ــل أن حتق ــا قب ــنة واحــدة تقريب س

 .ترمولي ك٦٠٠ املعدلة مدى يتجاوز “احلسني”
 “ســـكود” ملواصـــلة التعـــديل الـــشامل لقـــذائف ١٤٤إثـــر ذلـــك املـــشروع نـــشئ وأ - ١٧٥

، كـان  ١٩٨٦وقبل عـام  . “احلسني”تاج احمللي لقذائف  واإلن “احلسني”لتحويلها إىل قذائف    
وملـا كـان التعـديل قائمـا علـى اسـتخدام            . “سـكود ” قذيفة من طراز     ٤٤١العراق قد استورد    

 مـن  “سـكود ”األمـر عـددا كـبريا مـن قـذائف      فقد تطلب   قطع من القذائف األجنبية األصلية،      
 ثـالث قـذائف مـن      أوقذيفتني  إىل   يف البداية ت هناك حاجة    وكان. أجل عملية التحويل اجلارية   

وعـالوة علـى ذلـك، اسـتهلك        . “احلـسني ” قذيفـة واحـدة مـن طـراز          إلنتـاج “ سـكود ”طراز  
ــاء  الثابتــة يف االختبــارات “ســكود” قذيفــة مــن طــراز  ٥٠أكثــر مــن   واختبــارات الطــريان أثن

تـرة   يف الف  “سـكود ” قذيفـة إضـافية مـن طـراز          ٣٧٨وبالتايل، اشـترى العـراق      . مرحلة التطوير 
 . بغرض دعم مشروع التعديل١٩٨٨ و ١٩٨٦بني عام  ما
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اشـترك   اكـبري مـشروعا    “احلـسني ” إىل قذائف    “ يب -سكود  ”وكان تعديل قذائف     - ١٧٦
كمــا اشــتمل علــى تعــديل أجهــزة متحركــة ومــستوردة إلطــالق   . فيــه عــدة منــشآت ومعامــل 

 وإنتـاج   ، األوىل  يف املرحلـة   األطـول مـدى    “احلـسني ” لتكييفهـا مـع قـذائف        “سكود”قذائف  
ويف . مركبات حمليـة للـتحكم يف املرحلـة التاليـة       إنتاج  أجهزة إطالق متحركة وحملية التصميم و     

 .شيدت العشرات من أجهزة إطالق القذائف املثبتة يف غرب العراقهذه األثناء، 
 األبعــد إىل قــذائف احلــسني ذات املــدى “ يب-ســكود ”وقــد أصــبح حتويــل قــذائف  - ١٧٧

أن حقـــق العـــراق املـــستوى األويل يف التكنولوجيـــا الـــذي كـــان يـــشمل املعـــارف ممكنـــا بعـــد 
وأثبتـت جتربـة    . العسكرية والـصناعية  احمللية  األساسية يف اهلندسة وعناصر من هياكله األساسية        

 أنـه مـن املمكـن مـن الناحيـة التقنيـة لبلـد تتـوفر لديـه                   “ يب -سكود  ”العراق يف حتويل قذائف     
ــصنيع األساســ  ــود د   قــدرات الت ــذائف تعمــل بوق ــام بتعــديل مــدى ق فــع ســائل مــستورد  اية القي

ميكــن حبكــم طبيعتــها   فــع ســائل،  اهيكــل القــذائف الــيت تعمــل بوقــود د    ذلــك أن . زيادتــهو
وميكـن زيـادة احلمولـة    . مكونات احملـرك أن يؤثر ذلك يف يف حدود، دون وتصميمها أن تعدل  

توردة وغريهـا مـن األجـزاء احلـساسة     فع كما ميكن استخدام كتل حمركـات مـس     امن الوقود الد  
وحتد قـوة دفـع احملـرك املوجـود وقدرتـه علـى اإلقـالع               . مع قطع منتجة حمليا من هيكل القذيفة      

القذيفـة لتعـويض    محولـة   فع، غري أنه مـن املمكـن ختفـيض          امن الزيادة يف احلمولة من الوقود الد      
 مـع   “احلـسني ” إىل قذائف    “ يب -سكود  ”بتعديل قذائف   أمكن  وعليه،  . فعازيادة الوقود الد  

احلد األقصى للمدى األصـلي     مضاعفة  الرأس احلريب،   خفض  فع و ازيادة احلمولة من الوقود الد    
 .ترمولي ك٣٠٠ الذي يبلغ “ يب-سكود ”لقذائف 
إىل قذيفــة احلــسني ذات املــدى املوســع كــان أهــم  “  يب-ســكود ” وحتويــل القذيفــة  - ١٧٨

 قذيفـة مـن   ١٨٩وصـار اسـتخدام   . ١٩٩١ العراق قبـل عـام   إجناز بالنسبة ملشاريع القذائف يف 
طراز احلسني ضد طهران واألهداف احلضرية األخرى يف إيران خالل فترة زمنية قـصرية، بـني                

وإطـالق العديـد مـن قـذائف        . ، يعـرف باسـم حـرب املـدن        ١٩٨٨أبريل  /فرباير ونيسان /شباط
وعلـى الـرغم    . لـروح املعنويـة   احلسني على طهران كانت له نتـائج هامـة، وخاصـة مـن حيـث ا               

 اخلاصة ا ضد بغـداد، فـإن العـراق اعتقـد أن           “ سكود”أن إيران قد استخدمت صواريخ       من
- كــان لــه أثــر كــبري علــى نتــائج احلــرب اإليرانيــة   ١٩٨٨اســتخدام قــذائف احلــسني يف عــام  

 . أغسطس من ذلك العام/اليت انتهت يف شهر آبالعراقية 
 

 القذائف احملليةالتوسع يف مشاريع  -باء  
 يعتــرب أن التطــوير النــاجح لقذيفــة احلــسني، الــذي كــان شــاهدا علــى تنــامي الثقــة يف    - ١٧٩

النفس وتزايد التوقعات فيما يتعلق بقدرات القـذائف الوطنيـة مـن جانـب القيـادة العراقيـة، قـد             
اضـطلع  “  يب-سـكود  ”فتح الطريق أمام مشاريع لقذائف حملية الحقة تـستند إىل تكنولوجيـا          



S/2006/420
 

66 06-39905 
 

وهذه املشاريع مشلت عدة تنويعات من قـذائف احلـسني          . ١٩٩٠-١٩٨٨ا العراق يف الفترة     
 . والعباس ومتوز والعابد

 ومــشروع العبــاس كــان يهــدف إىل إطالــة إضــافية يف مــدى قذيفــة احلــسني حــىت           - ١٨٠
 كيلــوغرام، مقارنــة بــالرأس احلــريب زنــة     ٢٠٠كيلــومترا، مــع محولــة فعالــة تــصل إىل      ٩٥٠
وبعـد عـدة اختبـارات حتليـق فاشـلة تقـرر أن يكـون للقذيفـة                . كيلوغرام لقذيفـة احلـسني     ٣٠٠

وبعد املزيد من اختبارات التحليـق الفاشـلة لقذيفـة العبـاس حتققـت أخـريا                . رأس حريب منفصل  
يونيـه  /نتيجة ناجحة للرأس احلريب القابـل لالنفـصال، وذلـك علـى قذيفـة احلـسني، يف حزيـران                  

ع متـوز، وهـو مـشروع أكثـر طموحـا، فكـان يتعلـق بقذيفـة مـن مـرحلتني                     أما مـشرو  . ١٩٩٠
حبيث تكون قذيفة احلسني هي املرحلة األوىل ويكـون القـسم اخلـاص بالداسـر الـسائل الـداعم                   

أمـا قذيفـة متـوز فإـا صـممت لتحمــل      . هـو املرحلـة الثانيـة    جـو  -أرض “ SA-2”مـن قذيفـة   
وآخـر مـشروع مـن      .  كيلـومتر  ٢ ٠٠٠يـصل إىل     كيلـوغرام ملـدى      ٢٠٠محولة فعالة مقدارها    

وكانـت النيـة تتجـه      . املشاريع اليت استندت إىل تكنولوجيا سكو فكـان مـشروع قذيفـة العابـد             
إىل جعل املشروع من ثالث مراحل، وصمم حبيث تستخدم القذيفـة كمركبـة إطـالق فـضائية       

ــدمج         ــث ي ــه حبي ــة األوىل ل ــشكل املرحل ــذائف احلــسني ت ــن ق ــع جمموعــات م ــع تطــويرات  م م
وقد جرى اإلطالق التجرييب األول ملركبـة اإلطـالق         . مشروعي العباس ومتوز استنادا إىل ذلك     

.  باسـتخدام منـاذج للمـرحلتني الثانيـة والثالثـة     ١٩٨٩ديـسمرب  /الفضائية العابد يف كانون األول    
 . ثانية٤٥واملرحلة األوىل لإلطالق كانت ناجحة، غري أن هيكل املركبة انفجر بعد 

 وهــذه املــشاريع املترابطــة، باســتثناء قذيفــة العبــاس، مل حتقــق تقــدما يتجــاوز التــصميم  - ١٨١
قبل وقفهـا   ) العابد(أو تطوير القليل من النماذج األولية واالختبارات الفاشلة         ) متوز(األساسي  

وقـد أوقـف العـراق مجيـع هـذه املـشاريع ألـا اعتـربت             . ١٩٩١بسبب حـرب اخللـيج يف عـام         
ومــع ذلــك فــإن العمــل يف هــذه ). ١٩٩١ (٦٨٧حمظــورة مبوجــب قــرار جملــس األمــن أنــشطة 

 .املشاريع مسح للعراق بزيادة معرفته اهلندسية وقدرته على تطوير القذائف
 وهناك عنصر آخر من عناصر توسع العراق يف أنشطته يف جمال القـذائف بعـد تطـوير                  - ١٨٢

وقـد أنـشئ هـذا املـشروع        . ١٧٢٨شروع  قذيفة احلسني، وهو تأسيس منظمة خمصصة هي املـ        
. من أجل إنتاج حمركات القذائف حمليـا مـن خـالل اهلندسـة العكـسية ألجـزاء القذيفـة سـكود                    

 وتـضمن إنـشاء عـدد مـن املـصانع           ١٤٤ عدة أجزاء مـن املـشروع        ١٧٢٨وقد تسلم املشروع    
شروع  كـان املـ    ١٩٨٩وحبلـول عـام     . واملعامل اجلديدة واحلصول علـى معـدات ومـواد أجنبيـة          

. يعمـل بـالوقود الـسائل   “ دسكو”قادرا على إنتاج عدد من األجزاء املصنعة حمليا حملرك قذيفة          
األوىل املـصنعة جزئيـا يف العــراق كانـت تتـألف مـن جمموعـة مــن       “ سـكود ”وحمركـات قذيفـة   
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ــا ومــستوردة     وقــد اختــربت هــذه  . القطــع املرتوعــة مــن حمركــات أخــرى وأخــرى منتجــة حملي
 .  ولو أن جناحها كان حمدودا١٩٩٠ للتحليق يف عام احملركات بالنسبة

 ويف أواخر الثمانينيـات مـن القـرن العـشرين، بـدأ العـراق أيـضا مـشاريع أطلـق عليهـا                       - ١٨٣
 جو كي تعمل كقـذائف      - أرض   SA-2لتعديل القذائف   “ ٥٠٠فهد  ”و  “ ٣٠٠ فهد”اسم  

ج مؤلــف مــن عــدة  خطــط العــراق لبنــاء جممــع كامــل لإلنتــا ١٩٨٧ويف عــام .  أرض-أرض 
جــرى التوقيــع مــع مــورد أجــنيب علــى عقــد لنقــل   “ SA-2”مرافــق لتــصنيع قــذائف مــن نــوع  

غري أن العراق ألغـى العقـد    . وقد استلم العراق الرسوم التخطيطية والوثائق التقنية      . التكنولوجيا
ــصعوبة الت     ١٩٨٩يف عــام  ــورد األجــنيب، وال ــها امل ــيت طلب ــة الكــبرية ال ــالغ املالي ــسبب املب ــة  ب قني

وعلـى الـرغم مـن    . للربنامج، وألن ذلك النظـام كـان قـد أصـبح قـدميا بالفعـل يف ذلـك الوقـت         
واملـدى  . “٥٠٠فهـد   ”و  “ ٣٠٠فهـد   ”ذلك فإن العراق واصل العمل يف مـشروعيه احمللـيني           

 اختبارا للتحليق أجراها العـراق      ٢٠ املعدلة الذي حتقق خالل حوايل       ٢ -األقصى لقذيفة سام    
لـذلك توقـف    . مترا، ولكن دون استقرار كاف أثناء الطريان ومع دقـة متدنيـة            كيلو ٢٧٠كان  

  . أرض-إىل قذائف أرض “ SA-2”التحويل اجلماعي لقذائف 
 كانــت هنــاك حمــاوالت لزيــادة ١٩٩١ ومــن بــني مــشاريع القــذائف احملليــة قبــل عــام   - ١٨٤

يعمــل حمركهــا  ضادة للــسفن الــيت  االنــسيابية املــ “ P-15”وقــذائف “ HY-2”مــدى قــذائف  
وبزيــادة محولــة احملــرك وخفــض وزن الــرأس احلــريب متكّــن العــراق مــن إطالــة  . بــالوقود الــسائل

املــدى األصــلي هلــذه القــذائف االنــسيابية، ولكنــه مل يــتمكن مــن إنتــاج نظــام توجيــه وســيطرة   
لـذلك فـإن    . مالئم، أو احلصول عليـه، بـسبب االفتقـار إىل مكونـات أساسـية يف ذلـك الوقـت                  

 .ملشروع مل يكتملهذا ا
ــه والــسيطرة جــزءا ال يتجــزأ مــن مــشاريع      - ١٨٥  وكانــت األعمــال املتعلقــة بأنظمــة التوجي

وكخطــوة أوىل يف تطــوير قذيفــة احلــسني، اضــطر العــراق إىل تعــديل  . العــراق للقــذائف احملليــة
ه وعنـدما حتققـت هـذ     . وحدة التوقيت لقذيفة سكود من أجل تفادي تفعيل آلية التدمري الذايت          

اخلطوة بنجاح، حاول العراق شـراء جمموعـات إضـافية مـن أنظمـة التوجيـه والـسيطرة، ولكـن                   
وجنح العراق يف أن ينتج حمليا بعض األجـزاء اخلاصـة بالتوجيـه مـا عـدا                 . هذه احملاوالت فشلت  

وتطـوير هـذه األجـزاء تطلـب معرفـة حمـددة مل يكـن               . أجهزة اجلريوسكوب ومقاييس التسارع   
وقـد بـذلت جهـود كـي        . اا من خالل اهلندسة العكسية للمكونات األجنبية      من املمكن اكتس  

تنــتج حمليــا أنظمــة التوجيــه والــسيطرة بالقــصور الــذايت، وذلــك باســتخدام مكونــات، ومــواد،   
 . أنتجتها عدة شركات أجنبية، عن طريق اهلندسة العكسية، بناء على طلب من العراق
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 قبـل   ١٧٢٨ واملـشروع    ١٤٤ الذي أحرزه املشروع      وعموما وعلى الرغم من التقدم     - ١٨٦
، مل يكن املستوى التكنولوجي الـذي حتقـق كافيـا ألن تنـتج حمليـا أجـزاء القذيفـة،                    ١٩٩١عام  

وقـد توقـف املزيـد مـن        . مثل احملركات الكاملة واملكونات الرئيسية ألنظمة التوجيـه والـسيطرة         
بعد ذلـك حظـرت أنـشطة العـراق         . ١٩٩١التطوير هلذه املشاريع بسبب حرب اخلليج يف عام         

 ). ١٩٩١ (٦٨٧يف جمال إنتاج هذه األجزاء مبوجب قرار جملس األمن 
 واألنــشطة األخــرى الــيت اضــطلع ــا العــراق يف جمــال القــذائف يف فتــرة مــا قبــل عــام   - ١٨٧

ــواع حمركــات         ١٩٩١ ــف أن ــي ملختل ــاج احملل ــود اإلنت ــا، جه ــد، والحق ــود التجدي ــت جه  مشل
ــن أ  ــذائف م ــذائف ســكود واحلــسني و   الق ــة يف جمــال   “ SA-2”جــل ق ــشطة املتنامي ــا لألن دعم

وبدأ العراق، يف حماولة للوصول إىل أنظمة إطالق أطول مدى، مشروع بابل، وهـو              . القذائف
 مـم إلطـالق مقـذوفات عـرب مئـات        ١٠٠٠من عيار   “ املدفع األعظم ”مشروع غريب لتطوير    

 مــم واختــرب يف ٣٥٠ج أويل ملــدفع مــن عيــار وقــد اكتمــل مــشروع إنتــاج منــوذ. الكيلــومترات
إطالق النار قبل أن تصادر إحدى دوائر اجلمارك األجنبية قطع االسطوانة للمـدفع الكـبري قبـل                 

 .تسليمها إىل العراق، وبذلك وضع حد للمشروع
 )١٩٩١ (٦٨٧ واعتماد قرار جملس األمن ١٩٩١حرب اخلليج يف عام  -جيم  

 العــراق ومــصانعة ومعاملــه الــيت كانــت هلــا صــلة باألنــشطة   تعرضــت غالبيــة منــشآت - ١٨٨
املتعلقة بالقذائف، أو كانت تدعمها، للـدمار أو التلـف وذلـك بالقـصف اجلـوي الـذي قامـت                   

ومـع ذلـك فـإن اجلـزء الرئيـسي مـن       . ١٩٩١به قوات التحـالف خـالل حـرب اخللـيج يف عـام       
ملتعلقــة بالقــذائف نقلــت مــن تلــك املعــدات الــيت كانــت تــستخدمها خمتلــف املــشاريع العراقيــة ا

ــضرر كــبري    وعمليــات القــصف الــيت قامــت ــا قــوات    . املرافــق قبــل اهلجمــات ومل تتعــرض ل
 .التحالف مل تدمر أيا من قذائف احلسني العاملة أو منصات اإلطالق املتنقلة

 ، فإن القذائف املتبقية يف العراق الـيت كـان         )١٩٩١ (٦٨٧ وعمال بقرار جملس األمن      - ١٨٩
 كيلــومترا، وكــذلك قطعهــا الرئيــسية  ١٥٠مــداها يتجــاوز احلــد الــذي وضــعه الــس، وهــو   

. ومرافق إصالحها وإنتاجها، خضعت للتـدمري أو النقـل أو أُبطـل مفعوهلـا حتـت إشـراف دويل                  
واحلسني املتبقية، ومنـصات إطالقهـا املتحركـة والثابتـة،       “  يب -سكود  ”وقد مشل هذا قذائف     
واد املرتبطــة ــا، مثــل مركبــات ومعــدات الــتحكم يف اإلطــالق ووقــود  وكــذلك املعــدات واملــ

القذائف، وكذلك معـدات اإلنتـاج واألدوات واألجـزاء واملـواد الـيت كـان العـراق يـستخدمها                   
 . كيلومترا١٥٠لتطوير صواريخ يزيد مداها عن 

، أعلـن العـراق عـن       )١٩٩١ (٦٨٧، ومبوجب أحكـام قـرار الـس         ١٩٩١ ويف عام    - ١٩٠
 ٣ منصات إطالق قتاليـة متنقلـة، ومنـصة إطـالق واحـدة للتـدريب، و            ٥ قذيفة، و    ٤٨جود  و



S/2006/420  
 

06-39905 69 
 

منصات إطـالق هـي منـاذج أوليـة مـصنوعة حمليـا، ومعـدات متنوعـة لإلطـالق والـسيطرة علـى                       
 طنا من وقود القذائف، وعـشرات مـن بنـود           ٧٠اإلطالق، ومواقع إطالق ثابتة، وما يزيد عن        

إنتاج احملركات املركبة اليت تعمل بالوقود الصلب واملرتبطـة مبـشروع           املعدات اليت تستخدم يف     
وقد دمـر العـراق مجيـع األعتـدة املعلـن      . ، وكذلك املواقع واألماكن ذات الصلة    ٢٠٠٠ -بدر  

“ SA-2”وأعلــن العــراق أيــضا عــن عــدة قــذائف . عنــها حتــت إشــراف مفتــشي األمــم املتحــدة
، وقد دمـرت حتـت      “املدفع األعظم ” برنامج   وأجزاء من  أرض   -عدلت لتصبح قذائف أرض     

 . إشراف دويل
 بـأن جـزءا رئيـسيا مـن قـوة القـذائف مـن         ١٩٩٢ ومع ذلك فـإن العـراق أقـر يف عـام             - ١٩١

 منـصات إطـالق     ٦ منصات إطالق متنقلة، ومعـدات مـن         ٥ قذيفة، و    ٨٥نوع سكود يشمل    
وقـد دمـر   . ١٩٩١ عـام   طـن مـن وقـود القـذائف، مل يعلـن عنـها يف            ٥٠٠حملية، وما يزيد عن     

وهـذا  ). ١٩٩١ (٦٨٧العراق سرا هذه األصـناف يف انتـهاك اللتزاماتـه مبوجـب قـرار الـس                 
التــدمري مــن طــرف واحــد أطــال إىل حــد كــبري عمليــة التحقــق، وأدى إىل إزالــة الــدليل املــادي 

ع املطلــوب للتحقــق املقنــع، وقلــل مــن الثقــة يف إعالنــات العــراق، وتــرك عــددا مــن قــضايا نــز  
 .حل السالح دون

 أقر العراق بأنه أخفى عـن       ١٩٩٥ وبعد فرار الفريق حسني كامل من العراق يف عام           - ١٩٢
 يف جمال القذائف، مبا يف ذلـك املـشروع          ١٩٩١املفتشني عدة عناصر من أنشطته السابقة لعام        

دمري ووفقا ملـا ذكـره العـراق فقـد مت تـ     .  إلنتاج أجزاء ومكونات حمركات قذائف حملية  ١٧٢٨
، يف حـني مت اإلبقـاء علـى بنـود خمتلفـة مـن               ١٩٩١البنود املنتجة حمليا من طرف واحد يف عـام          

وفيما بعد حتقق مفتشو األمم املتحدة من هذه البنـود الـيت   . املعدات اليت استخدمت يف إنتاجها 
نـصة  مت اإلبقاء عليها واليت تتـألف مـن آالت لتـشكيل األجـزاء االنـسيابية، وأفـران خوائيـة، وم                   

وقد صدر أمر بتدمري بعـض البنـود، ببنمـا جـرى            . الختبار املضخات التوربينية، وآالت موازنة    
وضع عالمات على بنود أخرى وهي بنود جرى يف بعض احلاالت اسـتبعادها مـن االسـتخدام                 

 .يف أنشطة القذائف
 األمم املتحدة للتحققليات عم -دال  

ا العـراق إلخفـاء جوانـب خمتلفـة مـن أنـشطته يف               على الرغم من احملاوالت اليت قام ـ        - ١٩٣
جمال القذائف وتدمريه، من طرف واحد، لعدد كبري مـن القـذائف احملظـورة واملعـدات واملـواد                  

 .املرتبطة ا، متكن املفتشون من إحراز تقدم يف التحقق من نزع السالح
قـانوين لبقايـا    ومن خالل بعثات حتقق واسـعة النطـاق تتـضمن عمليـات حفـر وتقيـيم           - ١٩٤

القــذائف العاملــة املــدمرة مــن طــرف واحــد ومقارنــة أرقامهــا املسلــسلة باألرقــام املقدمــة مــن     
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 قذيفــة ٨١٩ قذيفــة مــن أصــل   ٨١٧ التعــرف علــى  ١٩٩٧الــسابق، أمكــن يف عــام    املــورد
يف العـراق يف عـام   االستقـصاء   وقـد دعـم هـذا بتقيـيم أجـراه فريـق             . عاملة مستوردة “ سكود”

 .إىل أن قذيفتني فقط مل يعرف مصريمها وخلُص ٢٠٠٤
 يظهــر تــاريخ األمــم املتحــدة بالنــسبة للتحقــق يف جمــال القــذائف أن تقييمــات األمــم      - ١٩٥

املتحدة لقدرات العراق يف جمال القـذائف، وهـي التقييمـات الـيت أجريـت علـى أسـاس أعمـال                     
بيانــات الــيت قــدمها املــوردون التفتــيش يف املواقــع، وتقيــيم البيانــات الــيت جمعــت يف العــراق وال

 .السابقون، كانت أكثر دقة من التقييمات األخرى
 وقد أوجد مفتشو األمـم املتحـدة معرفـة وفهمـا جيـدين مبـشاريع وأنـشطة العـراق يف                     - ١٩٦

جمال القذائف، وتبني هلم أن مشاريع العراق يف جمـال القـذائف كانـت تعتمـد، إىل حـد كـبري،                      
. عـدات والقطـع واملكونـات علـى اإلمـدادات واملـساعدات األجنبيـة             من حيث التكنولوجيا وامل   

ــة وخــربة           ــور معرف ــن أن يط ــساعدات م ــدادات وامل ــذه اإلم ــراق متكــن بواســطة ه ــري أن الع غ
 وقـــذائف ١٩٨٧جنـــم عنـــهما التطـــوير والنـــشر العمليـــايت لقـــذائف احلـــسني يف عـــام  حمليـــتني

 . ٢٠٠٢والفتح يف عام “ ٢ -الصمود ”
ــدمري        ومتكــن مف - ١٩٧ ــدابري مــن أجــل الت ــى اختــاذ ت ــشو األمــم املتحــدة مــن اإلشــراف عل ت
. واآلمن للقذائف احملظورة واملعدات واملواد املرتبطة ا ووضع ترتيبات يف هـذا الـشأن              السريع

ــدمري       ــى ت ــم املتحــدة عل ــة اخلاصــة لألم ــد أشــرفت اللجن ــة، و ٤٨وق ــا،  ٥٠ قذيف ــا حربي  رأس
ــة قتاليــة، و    ٥ و ــصات إطــالق متنقل ــصة إطــالق للتــدريب، و   من ــة ملنــصات   ٣من ــاذج أولي  من

إطالق، وعددا متنوعا من معـدات اإلطـالق والـسيطرة علـى اإلطـالق، ومواقـع إطـالق ثابتـة،                 
 .  طنا من وقود القذائف، وعددا من بنود املعدات٧٠وما يزيد عن 

قيامـه   كيلـومترا، و ١٥٠ وامتالك العراق ألنظمة القذائف ذات املدى الذي يقـل عـن          - ١٩٨
ــا خاضــعني للرصــد والتحقــق       ــهما كان بتطــوير تلــك األنظمــة، مل حيظرمهــا جملــس األمــن ولكن

وعلـى هـذا احـتفظ العـراق بعـد      . بشكل مستمر استنادا إىل خطـة الرصـد والتحقـق املـستمرين       
ونتيجـة  .  كيلومترا ١٥٠ بقدرات متكنه من أن يطور حمليا قذائف يصل مداها إىل            ١٩٩١عام  

. لعراق أيضا القدرة على تطـوير قـذائف ميكـن أن تتجـاوز املـدى احملظـور          لذلك، كانت لدى ا   
 .غري أن العراق مل يفعل ذلك خالل خضوعه للرصد والتحقق املستمرين

 
 الرصد املستمر لألنشطة املتعلقة بالقذائف يف العراق -هاء  

 حظــرت خطــة الرصــد والتحقــق املــستمرين أي منظومــة إطــالق بــدون طيــار تكــون    - ١٩٩
ــ ــة،    ١٥٠ادرة علــى الوصــول إىل مــدى يتجــاوز   ق ــة الفعال ــومترا بغــض النظــر عــن احلمول  كيل
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وعالوة على ذلك، فإن العراق قـد أُرغـم علـى اإلعـالن             . وكذلك أية أجزاء رئيسية ذات صلة     
ــها      ــتعمال، أو الـــيت ميكـــن تعديلـ ــه املـــصممة لالسـ ــودة لديـ ــذائف املوجـ ــة القـ عـــن كـــل أنظمـ

، بقـي يف حـوزة      ١٩٩١وبعـد عـام     .  كيلومترا ٥٠يد عن    سطح ملدى يز   -لالستعمال، سطح   
العــراق عــدد مــن منظومــات القــذائف، وواصــل العمــل يف جمــال تطــوير منظومــات القــذائف      

 . القصرية املدى اليت تعمل حمركاا بالوقود الصلب والسائل
الني  ويف حني أنه كان حمظورا على العراق القيام بأية أنشطة مرتبطة باألسـلحة يف اـ       - ٢٠٠

الكيميــائي والبيولــوجي فإنــه بالنــسبة ــال القــذائف كــان مــسموحا لــه بــأن ميتلــك القــذائف     
واهلياكــل األساســية واملرافــق واملعــدات واملــواد املرتبطــة مبنظومــات القــذائف يف حــدود املــدى   

وكـان ذلـك    . املسموح به، وكذلك بـأن حيـتفظ بأفرقـة املهندسـني والتقنـيني املختـصني بـذلك                
 كيلـومترا مثـل     ١٥٠يضا منظومات القذائف والصواريخ األجنبية اليت يقل مـداها عـن            يشمل أ 

”FROG-7 “ و”SA-2 “وأنواع خمتلفة من القذائف االنسيابية املضادة للسفن. 
 فــإن العــراق تــابع تطــوير ١٩٩١ وفيمــا يتعلــق مبــشاريع القــذائف املــستمرة بعــد عــام   - ٢٠١

 اليت تعمل بوقود دفع صـلب وسـائل والـيت يقـل مـداها         احمللية الصنع “ ١٠٠ -أبابيل  ”قذائف  
وقـد اسـتخدمت يف تطـوير وقـود الـدفع الـصلب اخلـربة الفنيـة الـيت               .  كيلومترا ١٥٠املعلن عن   

، بينما اعتماد تطـوير القذيفـة ذات   “٢٠٠٠ -بدر ”اكتسبها العراق خالل عمله يف مشروع    
 . “SA-2”وقود الدفع السائل على استخدام حمرك قذيفة 

 وقبِل العراق رمسيا أحكام خطة الرصد والتحقق املستمرين اليت اعتمدت وفقـا لقـرار               - ٢٠٢
وبعـــــد ذلـــــك، أنـــــشأت .  فقـــــط١٩٩٣ولكـــــن يف عـــــام ) ١٩٩١ (٧١٥جملـــــس األمـــــن 

علـى  املتحدة اخلاصة إجـراءات حمـددة لرصـد القـذائف، مبـا يـشمل وضـع عالمـات                    األمم جلنة
 والقذائف االنسيابية املضادة للـسفن الـيت بقيـت          SA-2 و   FROG-7و  “ ٥٠ - أبابيل”قذائف  

ومرافـق العـراق الـيت اسـتخدمت يف تطـوير قـذائف حمليـة الـصنع                 . منها أعداد كبرية يف العـراق     
املــدى املــسموح بــه خــضعت أيــضا للرصــد الــذي مشــل إعالنــات منتظمــة مــن جانــب    ضــمن 

ــارات الثاب   ــة االختبـ ــراق، وعمليـــات التفتـــيش يف املواقـــع ومراقبـ ــارات الطـــريان،  العـ ــة واختبـ تـ
واستخدام كامريات التسجيل من على بعد، ووضع عالمات علـى معـدات التـصنيع األساسـية                
اليت ميكن استخدامها إلنتاج أجزاء القذائف ومكوناا، مثـل األفـران اخلوائيـة وآالت تـشكيل                

 .األجزاء االنسيابية
 مـن املمكـن أن يـتم تقيـيم القـدرة             وقد فهم املفتشون أثناء قيامهم بأنشطة الرصد أنـه         - ٢٠٣

علـى أسـاس الوثـائق      ) هلـا محولـة فعالـة منوذجيـة معروفـة         (بالنسبة ملدى قذيفة مطـورة بالكامـل        
ومع ذلك فإن تقيـيم القـدرة بالنـسبة ألقـصى مـدى ملنظومـة القـذائف             . التقنية وجتارب الطريان  
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حليـق للقـذائف قيـد التطـوير أن     وميكن لنتائج اختبـارات الت . قيد التطوير كان أمرا أكثر تعقيدا   
تعتمـد علــى بــارامترات متعــددة، مثــل محولــة الوقــود واحلمولــة الفعالــة وتوقيــت إغــالق احملــرك  

ولـذلك فـإن مقـدار      . ، اليت ميكن تغيريها يف مرحلة الحقـة مبـا يـؤثر علـى املـدى               )وقت احلرق (
ر لـدى رصـد قذيفـة       املدى وحده ال يكفي كمعيار ميكـن أن حتـدد اسـتنادا إليـه أنـشطة التطـوي                 

واســتخدمت مقــاييس تقنيــة إضافيــــة ميكــن أن يــتم التحقــــق منــها عمليــا بأقــل  . قيــد التطويــــر
ــد أثبتــت أــا أدوات        ــستمرين، وق ــات الرصــد والتحقــق امل درجــة مــن الغمــوض خــالل عملي

ومنعــت العــراق مــن تطــوير قــذائف حمظــورة أثنــاء خــضوعه للتفتــيش مــن جانــب األمــم    فعالــة
 .املتحدة
، ١٩٩٤ وعلى هذا فإن اللجنة اخلاصة لألمم املتحـدة أدخلـت قيـودا إضـافية يف عـام                   - ٢٠٤

.  الـيت يعمـل حمركهـا بـالوقود الـسائل        “١٠٠ -أبابيـل   ”خالل رصدها لتطوير العراق لقذيفـة       
 ملليمتـر، وحظـر   ٦٠٠وهذه القيود مشلت وضع حد لقطر جـسم القذيفـة حبيـث ال يزيـد عـن       

 -تتعلــق بتحويلــها إىل قذيفــة أرض “ SA-2” القــذائف مــن طــراز تعــديالت علــىإدخــال أيــة 
، وبعـد تقيـيم أول منـوذج أويل لقذيفـة الـصمود             ١٩٩٧ وعالوة على ذلك فإنه يف عـام         .أرض

استندت إىل عمل العراق السابق على الطراز الذي يعمل بالوقود السائل من قذيفـة               ، اليت ١ -
 األصـلية أو    SA-2ا استخدام مكونات القذيفـة      ، حظرت اللجنة اخلاصة متام    “١٠٠ -أبابيل  ”

ويف حـني أن العـراق مل يقبـل رمسيـا هـذه القيـود               .  أرض -املعدلة يف أي برنامج قـذائف أرض        
، ١٩٩٨ديــسمرب /فإنــه امتنــع عــن إنتــاج منظومــات القــذائف الــيت ختالفهــا حــىت كــانون األول 

 . عندما انسحب مفتشو األمم املتحدة من العراق
 

 القيــود اإلضــافية أدخلتــها أيــضا اللجنــة اخلاصــة لألمــم املتحــدة، آخــذة يف          وهــذه - ٢٠٥
 قــد ١٩٩٣-١٩٩٢االعتبــــار إقــرار العــراق بعــد فــرار الفريــق حــسني كامــل، بأنــه يف الفتــرة   

ومشروع الرافـدين،   “ G-1”أخفـى عن املفتشني مشروعني لقذيفــة حملية الصنع، مها مشروع          
 . “SA-2”استنادا إىل قذيفة  أرض -تطوير قذيفة أرض ومها مشروعان كانا يهدفان إىل 

 وأحكـــام الرصـــد والتحقـــق املـــستمرين مشلـــت أيـــضا املركبـــات املوجهـــة عـــن بعـــد   - ٢٠٦
املركبات اجلوية دون طيـار وذلـك فيمـا يتعلـق حبظـر نظـم اإليـصال الـيت هلـا مـدى يزيـد عـن                و

 واصـل العـراق العمـل يف        ١٩٩١وبعـد عـام     .  كيلومترا بغض النظر عـن احلمولـة الفعالـة         ١٥٠
عدة مشاريع للمركبـات املوجهـة عـن بعـد واملركبـات اجلويـة بـدون طيـار ولتطـوير عـدد مـن                        

يونيــه /يف حزيــران. الطــائرات الــصغرى بــدون طيــار، ألغــراض التــدريب علــى الــدفاع اجلــوي 
ة  بدأ العمل يف مـشروع حتويـل طـائر         ١٩٩٥نوفمرب  /، أعلن العراق أنه يف تشرين الثاين      ١٩٩٧

صـغرى بـدون طيـار      إىل طـائرة    “ L-29”وهو مشروع يتضمن حتوير طائرة تدريب مـن طـراز           
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ووفقا إلعالنات العراق فـإن الطـائرة الـصغرية املوجهـة           . التدريب على الدفاع اجلوي   ألغراض  
 كيلومترا تقريبا، وهو مـا قررتـه احلـدود          ٨٠مة لتطري إىل مدى     كانت مصم “ L-29”عن بعد   

 . حكم عن بعد على األرضالفعالة حملطة الت
 وسجل الرصد والتحقق املستمرين يف جمال القذائف يظهـر أن أهـداف الرصـد ميكـن                 - ٢٠٧

حتقيقهــا عــن طريــق نظــام حتقــق يتــألف مــن إعالنــات منتظمــة مــن جانــب العــراق، وعمليــات   
 التفتــيش يف املواقــع ومراقبــة االختبــارات الثابتــة واختبــارات الطــريان، واســتخدام كــامريات        
التصوير عن بعد، وجرد املعدات واألدوات ذات الصلة، وتفتيش الوثـائق وأجهـزة احلاسـوب،            
ــد          ــة لرصــ ــع آليــ ــافة إىل وضــ ــذائف، إضــ ــة للقــ ــات املاديــ ــى املكونــ ــات علــ ــع عالمــ ووضــ

الواردات، وفرض قيود على إعادة اسـتخدام أجـزاء ومكونـات مـن قـذائف أخـرى        /الصادرات
 . داخل املدى املسموح به

 رة التوقف واستئناف أنشطة الرصد والتحقق املستمرين للقذائففت -واو  
ــامي        - ٢٠٨ ــرة بــني ع ــم املتحــدة يف الفت ــاب مفتــشي األم  حــدثت ٢٠٠٢ و ١٩٩٩ يف غي

، باإلضــافة إىل الــشراء غــري  SA-2انتــهاكات للقيــود املفروضــة علــى اســتخدام أجــزاء قــذائف   
ح هـذا، إىل جانـب املعرفـة واخلـربة     وقـد مسـ   . املشروع ألجزاء ومكونات هامة لقـذائف أجنبيـة       

ــق طفــرة يف جمــال القــذائف،        ــسابقة بتحقي ــسبتا مــن العمــل يف مــشاريع القــذائف ال اللــتني اكت
والفـتح، خـالل فتـرة زمنيـة قـصرية          “ ٢ -الـصمود   ”فطُورت قذيفتان حمليتان جديـدتان، مهـا        

 .نسبيا
 ٢ -قذيفة الصمود  - ١ 

ــصمود    -٢٠٩ ــة ال ــراق تطــوير قذيف ــدأ الع ــيش  ٢٠٠١يف عــام  ٢-ب ــات التفت ــاب عملي  يف غي
، ١٩٩٢وكان ذلك استمرارا ملشروعات العـراق الـسابقة الـيت نفـذها ابتـداء مـن عـام            . الدويل

، الـذي طـور فيمـا بعـد إىل قذيفـة      ١٠٠-مثل الطراز العامل بالوقود السائل من القذيفـة أبابيـل      
ــصمود ــة     ١-الـ ــسية للقذيفـ ــة العكـ ــسابقة للهندسـ ــاوالت الـ ــاSA-2، واحملـ ــذه .  ومكوناـ وهـ

 SA-2املشروعات املبكرة مل تكتمل بسبب القيود الـيت فرضـت علـى اسـتخدام أجـزاء القذيفـة                   
 .ومكوناا والرصد الدقيق للمرافق واملعدات املستخدمة

وهلـا أيـضا   .  ملليمتـرا، وهلـا هيكـل مـصنوع حمليـا       ٧٦٠،  ٢-ويبلغ قطر قذيفة الصمود    -٢١٠
ــسائ SA-2حمــرك  ــالوقود ال ل، مث عــدل ليعمــل مبولــد يــستخدم الغــاز امــد مــع نظــام     يعمــل ب

ويــــشبه نظــــام التوجيــــه والــــتحكم يف القذيفــــة، يف تــــصميمه، نظــــام التوجيــــه يف . للتوقــــف
ــة ــة      القذيف ــأجزاء القذيف ــنع أساســا ب ــد ص ــل اجلريوســكوبات،  SA-2ســكود، وإن كــان ق ، مث

أمـا الـرأس    . ليـل كميـة اهلـواء     والبطارية، واملشغالت، واسطوانات اهلـواء املـضغوط وأجهـزة تق         
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 قذيفـة مـن طـراز       ٩٧وقـد أُعلـن أن العـراق أنـتج          . احلريب ونظام الصمامات فكانت تنتج حمليا     
 مركبـات قيـادة، قبـل أن تقـرر          ٩ منـصات إطـالق، و       ٩ رأسا حربيا، و     ١١٢، و   ٢-الصمود

 ٢-الـصمود  أن قذيفـة     ٢٠٠٣فربايـر   /جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقـق والتفتـيش يف شـباط          
 .من منظومات القذائف احملظورة

ــه قذيفــة الــصمود    -٢١١ ــاء جتــارب التحليــق الــيت أجريــت   ٢-وكــان املــدى الــذي حققت  أثن
 كيلــومترا تقريبــا، وإن كــان قــد جتــاوز هــذه احلــدود يف عــدد مــن    ١٥٠لتطويرهــا يف حــدود 

املـدى الـذي يف     ولذا فقـد تطلـب األمـر تقييمـا وتقـديرا مـن جانـب اخلـرباء لتقـدير                    . املناسبات
قدرا أن حتققه، ألن نتائج جتارب التحليق ميكن أن تعتمد على ظروف بيئيـة معينـة ومقـاييس              

واستنادا إىل تقدير فريق من اخلرباء الـدوليني بـأن القذيفـة قـادرة علـى جتـاوز                  . خمتلفة للتجارب 
 قذيفـة  ٢-داملدى املسموح به، قـررت جلنـة الرصـد والتحقيـق والتفتـيش اعتبـار قذيفـة الـصمو               

 . ، وقررت تدمريها)١٩٩١ (٦٨٧حمظورة، مبوجب القرار 
/ وقبــل انــسحاب جلنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش مــن العــراق يف آذار -٢١٢

 رأســا حربيــا، ٧٤، و ٢- قذيفــة مــن طــراز الــصمود٧٢، أشــرفت علــى تــدمري ٢٠٠٣مــارس 
مل بالوقود الـسائل، باإلضـافة إىل        حمركات تع  ٥ مركبات قيادة، و     ٣ منصات إطالق، و     ٣ و

ومـن بـني    .  مصانع من مخسة مصانع كانت تعمل يف إنتاج هـذه القذيفـة            ٣معدات اإلنتاج يف    
 . حمركا٣٢٦ رأسا، و ٣٨ صاروخا، و ٢٥: األشياء األخرى املرتبطة ا واليت مت تدمريها

 
 قذيفة الفتح - ٢ 

ــدأ العــراق تطــوير قذيفــة   -٢١٣ ، بعــد انــسحاب مفتــشي األمــم  ١٩٩٩يف عــام “ الفــتح”ب
وكــان العمــل يف هــذه القذيفــة يقــوم علــى اجلهــود الــسابقة . املتحــدة مــن العــراق بوقــت قــصري

وصممت قذيفـة الفـتح كقذيفـة       .  يعمل بالوقود الصلب   ١٠٠-لتطوير طراز من القذيفة أبابيل    
 الـصلب،   كيلوغرام من الوقـود ٨٠٠ ملليمتر، وحتمل ٥٠٠مركبة تعمل بالوقود ويبلغ قطرها   

وأنـتج العـراق حمليـا      .  كيلـومترا  ١٤٥ كيلـوغرام، ويبلـغ مـداه        ٣٠٠وهلا رأس حـريب يـزن حنـو         
، وقـام بإصـالح غـرفيت صـب         “الفـتح ”عدة خالطـات للوقـود وغـرف صـب لتعبئـة حمركـات              

، وتعرضــتا لتــدمري جزئــي بعــد ذلــك حتــت   ٢٠٠٠كــان قــد اشــترامها يف إطــار مــشروع بــدر   
 .١٩٩١املتحدة يف عام إشراف اللجنة اخلاصة لألمم 

 جتربة إطالق لقذيفة الفتح، وجتاوز مـدى القذيفـة يف           ٣٠وقد أجرى العراق أكثر من       -٢١٤
على أن العثـور علـى نظـام مناسـب للتوجيـه والـتحكم ظـل ميثـل                  .  كيلومترا ١٥٠عدة جتارب   

للتوصـل  وجرب العراق جني خمـتلفني   . املشكلة الكربى بالنسبة للعراق يف تطوير قذيفة الفتح       
إىل هذا النظام، فاستخدم أوال مكونات مشتراة من اخلارج، مث اسـتخدم ثانيـا أجـزاء مـصنوعة         
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. ومل يكتمـل هـذا اجلـزء مـن العمـل          . SA-2حمليا مع مكونـات نظـام التوجيـه اخلـاص بالقذيفـة             
.  قذيفة من طراز الفتح وزعت على اجليش دون أنظمة توجيـه وحتكـم             ٣٧ومع ذلك، قيل إن     

 ورد يف تقرير فريق االستقصاء يف العراق، فإن أكثر من اثنيت عشرة قذيفـة مـن طـراز                   وطبقا ملا 
 .٢٠٠٣الفتح أطلقت على قوات التحالف يف عام 

وكـــان مـــن املنتظـــر أن تتخـــذ جلنـــة األمـــم املتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش يف    -٢١٥
رة، انتظـارا ملعلومـات      قرارا عما إذا كانت قذيفة الفتح تعترب منظومة حمظو         ٢٠٠٣مارس  /آذار

وجــاء تقــدير فريــق االستقــصاء يف العــراق يف . إضــافية طلبتــها مــن العــراق بــشأن هــذه القذيفــة
غـري أن العـراق دمـر       .  أن هـذه القذيفـة منظومـة حمظـورة         ٢٠٠٤سـبتمرب   /تقريره املـؤرخ أيلـول    

حـدة  غرفيت الصب اللتني كان قد أصلحهما، وجرى ذلك حتت إشراف مفتشي جلنة األمم املت             
 .٢٠٠٣مارس /للرصد والتحقق والتفتيش قبل انسحام من العراق يف آذار

 أنشطة القذائف األخرى اليت نفذها العراق يف غياب املفتشني - ٣ 
 لتعـديل   ٢٠٠٢ إىل عـام     ١٩٩٩أعلن العراق أنه اسـتأنف جهـوده يف الفتـرة مـن عـام                -٢١٦

حــرك قذيفــة انــسيابية مــضادة   مبHY-2واســتبدل احملــرك األصــلي للــصاروخ  . HY-2الــصاروخ 
وأدخلـت حتـسينات    . ، وكـان متـوافرا أيـضا لـدى العـراق          C-611للسفن تطلـق جـوا مـن طـراز          

 املعدلة باستخدام أجزاء ومكونات مشتراة مـن        HY-2على نظام التوجيه والتحكم يف صواريخ       
حـــد وأجـــري اختبـــاران لتحليـــق القـــذائف املعدلـــة، وأعلـــن أن مـــداها بلـــغ، أثنـــاء أ. اخلـــارج

 . كيلومترا١٥٠االختبارين، 
 أخطــر العــراق أيــضا جلنــة الرصــد والتحقــق والتفتــيش بأنــه شــرع يف ٢٠٠٢ويف عــام  -٢١٧
ــار ــايو /أي ــة موجهــة مــن بعــد   ١٩٩٩م ــد ملركب ــار،   / يف مــشروع جدي ــدون طي ــة ب ــة جوي مركب

، وهـو املـشروع الـذي يهـدف إىل تـصميم وصـناعة طـائرة موجهـة مـن                ٢٠-والطائرة املوجهة 
وهنــاك  .  كيلــومتر وقــادرة علــى التحليــق ملــدة ســاعة     ١٠٠قابلــة للربجمــة يبلــغ مــداها    بعــد 

، ولكــن الطــائرة ٢٠٠٠، بــدأت بعــد عــام  ٣٠-أخــرى، مــن بينــها الطــائرة املوجهــة  مــشاريع
 هي الطائرة الوحيدة اليت دخلـت يف سلـسلة اإلنتـاج مـن بـني املركبـات املوجهـة                    ٢٠-املوجهة
وقــد اختــربت عــدة مــرات باســتخدام النظــام العــاملي  . طيــاراملركبــات اجلويــة بــدون /مــن بعــد

غـري أن التحليـق خـارج نطـاق الرؤيـة، أي خـارج              . لتحديد املواقع على متنها لتحلق يف دوائـر       
ــتحكم يف        ــستقلة للمالحــة وال ــة م ــاس مــن بعــد، يتطلــب آلي ــتحكم الســلكيا يف القي حــدود ال

لومــات املتــوافرة لــدى جلنــة الرصــد  وتــشري املع). لتــصبح بــذلك طــائرة بــدون طيــار (التحليــق 
الطــائرات بــدون طيــار، كــان  /والتحقــق والتفتــيش إىل أن مفهــوم املركبــات املوجهــة مــن بعــد 

. لألغراض العسكرية التقليدية من قبيل التدريب على الدفاع اجلوي، ومجع البيانات، واملراقبـة            
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ات املوجهـــة مـــن ومل جتـــد جلنـــة الرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش دلـــيال علـــى منظومـــات املركبـــ 
 .الطائرات بدون طيار يف العراق قد وصلت إىل املدى احملظور/بعد

ــه بالنــسبة لبلــد ميلــك بالفعــل      -٢١٨ ويــوحي اســتعراض مــشروعات القــذائف يف العــراق بأن
قذائف تعمل بالوقود السائل، فإن تلـك القـذائف هـي املرشـحة علـى األرجـح لتعـديل يهـدف                     

. كـن أن يتحقـق خبفـض محولتـها وزيـادة قـدرة الوقـود الـدافع                إىل زيادة مـداها، األمـر الـذي مي        
 يب إىل قذيفـة احلـسني ذي        -وميكن إيضاح ذلك مبا حدث من حتويل العـراق للقذيفـة سـكود              

ومـن الـسهل أيـضا اسـتخدام أجـزاء          . HY-2املدى األطـول، ومـشروع زيـادة مـدى الـصاروخ            
ــصواريخ جــو   ــات ال ــسائل يف  -ومكون ــالوقود ال ــيت تعمــل ب ــاج صــواريخ أرض   أرض ال  - إنت

 الــيت تعمــل بـالوقود الــسائل والـيت اســتخدمت يف القذيفــة   SA-2أرض، مثـل حمركــات القذيفـة   
 .٢-احملظورة الصمود

تـبني أنـه عنـد االضـطالع        “ الفـتح ”ومن ناحيـة أخـرى، فـإن صـناعة العـراق للقذيفـة               -٢١٩
. صلب االختيـار األرجـح    باستحداث قذيفة حملية جديـدة، متثـل القذيفـة الـيت تعمـل بـالوقود الـ                

وذلك ألن القذيفة اليت تعمل بالوقود الصلب أبسط يف صناعتها بالفعل من القذيفة اليت تعمـل                
ورغـم أن النجـاح يف إنتـاج قـذائف تعمـل بـالوقود الـصلب والـسائل كليهمـا                    . بالوقود السائل 

كثـر عـددا وتنوعـا،      ميثل حتديا تقنيا، فإن احملرك الذي يعمل بالوقود السائل يتكون من أجـزاء أ             
ومل يكن العراق قـادرا علـى أن        . وحيتاج بعضها يف صناعته إىل مستوى متقدم من التكنولوجيا        

 .ينتج حمليا حمركات كاملة تعمل بالوقود السائل
على أن األمثلة علـى مـشاريع إنتـاج قـذائف تعمـل بـالوقود الـسائل والـصلب كليهمـا                 -٢٢٠

التوجيــه والــتحكم أمــر حاســم للنجــاح يف إنتــاج أي تــبني، عمومــا، أن الــسيطرة علــى أجهــزة 
ففـي الوقـت الـذي كـان العـراق قـادرا فيـه علـى إنتـاج بعـض عناصـر نظـم                        . منظومة للقـذائف  

ــل         ــسه عناصــر مهمــة مث ــتج بنف ــوجي الكــايف لكــي ين ــستوى التكنول ــغ امل ــه مل يبل ــه، فإن التوجي
ذلـك علـى شـراء أجـزاء     اجلريوسكوبات، ومقاييس التسارع، واضـطر إىل أن يعتمـد بـدال مـن              

ومــن هنــا، فــإن مراقبــة الــصادرات مــن هــذه املكونــات أو اموعــات الكاملــة لــنظم    . أجنبيــة
 .التوجيه والتحكم ضرورية ملنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ

أوضحت جتربة الرصد أيضا، أنه إذا اقترب مدى أي قذيفـة مـن املـدى املـسموح بـه،                    -٢٢١
ديرا مــن جانــب اخلــرباء لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه القذيفــة    فــإن األمــر يتطلــب تقييمــا وتقــ  

ستتجاوز املدى املسموح به، حيث أن نتائج جتارب الطريان تتوقف على أوضاع معينـة تتعلـق                
وهو ما حدث بالفعـل عنـدما قـررت جلنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش           . بالبيئة والتجربة نفسها  
 .، حمظورة٢-اعتبار قذيفة الصمود
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شف أن تقيــيم وفهــم مجيــع جوانــب مــشاريع قــذائف العــراق يف املاضــي هــو  وقــد تكــ -٢٢٢
شرط أساسي لوضع نظام فعال للرصد ألن تطوير العـراق لقذائفـه فيمـا بعـد اسـتند إىل اخلـربة                     

 .املكتسبة من مشاريع القذائف السابقة
 

 برنامج أسلحة العراق البيولوجية -سادسا  
 يةتطوير برنامج األسلحة البيولوج -ألف  

كان برنامج العراق لألسلحة البيولوجية، من حيث حجمه ونطاقه، أصغر بكـثري مـن               - ٢٢٣
وقـد تبلـور الربنـامج،      . برناجمه لألسـلحة الكيميائيـة ومـن مـشاريعه املختلفـة اخلاصـة بالقـذائف              

الذي كان آخر ما بدأه العراق من جهود يف جمال أسلحة الدمار الـشامل، بعـد أن قـام العـراق                
األجنبيـة  املنظومـات   بتطوير ونشر أسـلحته الكيميائيـة وبعـد أن أحـرز تقـدما يف تطـوير                 بالفعل  

ــرامج العــراق األخــرى لألســلحة      . للقــذائف ــع ب ــر ســرية بــني مجي ــامج كــان األكث ولكــن الربن
 .التقليدية غري

 وعلى الرغم من أن العراق بـدأ العمـل البيولـوجي يف الـسبعينيات، فـإن العمـل يف تلـك                      - ٢٢٤
ة كان يركز على األحباث العامة يف املعايري واخلـصائص األساسـية للكائنـات احليـة الدقيقـة                  املرحل

املختلفة، ولكن مل يقتصر بصفة عامة على تلك الكائنات احلية الدقيقة املرتبطـة تقليـديا بـاحلرب                  
وكجزء من هذا الربنامج، شيد العراق مركزا مكرسا للبحوث، هو مركز ابن سينا،             . البيولوجية

 كيلـومترا   ٣٠الذي يقع على شبه جزيرة سلمان بالقرب من بلدة سلمان باك، على بعد حـوايل                
وأصبح مركز ابن سينا حتت رعاية هيئة مت تشكيلها حـديثا، هـي   . إىل اجلنوب الشرقي من بغداد    

. معهد احلسن بن اهليثم، الـذي كـان خيـضع بـدوره إىل وكـاالت األمـن واالسـتخبارات اخلاصـة                    
 ١٩٧٨هذه احملاولة األوىل إلنشاء برنامج لألسلحة البيولوجيـة يف العـراق يف عـام               ولكن توقفت   

 .عندما أغلق املعهد ألسباب أعلن أا تتمثل يف سوء النتائج اليت حققها
وال يتوفر أي دليل لدى جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقـق والتفتـيش عمـا إذا كـان                   - ٢٢٥

.  البيولوجية فـورا بعـد إغـالق معهـد احلـسن بـن اهليـثم               قد أجري أي عمل فيما يتصل باحلرب      
 أصـبح   ،ولكن من خالل إعالنـات العـراق ومـن املقـابالت الـيت أجريـت مـع العلمـاء العـراقيني                    

وقـد  .  األمـن واضحا أن بعض األنشطة البيولوجية استمرت يف سلمان باك حتـت رعايـة جهـاز      
لقمـح بغـرض إجيـاد تـدابري مناسـبة           حبثـا عـن سـناج ا       ١٩٨٤مشلت تلك األنشطة يف ايـة عـام         

 .لوقاية احملاصيل والتقصي أيضا عن هذا العامل كسالح حمتمل رمبا يسبب خسائر اقتصادية
ولقــد جــرى التعــبري ألول مــرة عــن االهتمامــات العــسكرية لتطــوير برنــامج األســلحة   - ٢٢٦

ولكـن مل تتخـذ     . ١٩٨٣البيولوجية بواسطة رئيس برنامج األسلحة الكيميائية العراقي يف عـام           



S/2006/420
 

78 06-39905 
 

 حني تشكلت جمموعـة بيولوجيـة صـغرية يف جممـع األسـلحة             ،١٩٨٥عام  حىت  خطوات عملية   
أصـبح يعـرف فيمـا بعـد مبنـشأة املـثىن العامـة،              (الكيميائية العراقي الرئيسي بالقرب من سـامراء        

، مت ١٩٨٥ويف أواخــر عــام ).  كيلــومتر مشــال غــريب بغــداد١٠٠وهــي تقــع علــى بعــد حــوايل 
 ومعدات ومواد اإلنتاج علـى نطـاق        ،لسالالت البكتريية واملعدات األساسية للمختربات    شراء ا 

اجلمــرة عــصيات واخــتري عــامالن، مهــا تكــسني البوتيولنيــوم و . جتــرييب مــن املــوردين األجانــب
وقـد تركـز العمـل علـى دراسـات      . اخلبيثة كعاملني مرشـحني مـن عوامـل األسـلحة البيولوجيـة      

رجـة الـسمية، كمـا تركـز علـى خـصائص تلـك العوامـل وطـرق إنتاجهـا                    القدرة اإلمراضـية ود   
ــة املوجــودة للمجمــع     . علــى نطــاق املختــرب  ــة التحتي ــها البني وقــد اســتخدمت اموعــة يف عمل

 .الكيميائي، ويشمل ذلك عددا من املختربات وحجرة استنشاق وحظرية للحيوانات
لوجي يف جممـع املـثىن بقـصد إنتـاج         ، مت رفع مستوى العمل البيو     ١٩٨٦ويف اية عام     - ٢٢٧

تكسني البوتيولنيوم علي نطاق جترييب، وقد اقترح إحلاق مرفق الـربوتني وحيـد اخلليـة بالتـاجي                 
، ١٩٨٧ويف عـام   . بربنـامج األسـلحة البيولوجيـة     )  كيلومترا إىل الشمال من بغداد     ٢٠حوايل  (

سـعة يف األنـشطة البيولوجيـة يف    رأى موظفو برنامج األسلحة الكيميائيـة العراقـي أن زيـادة التو         
وبنـاء عليـه نقلـت    . جممع املثىن لن يكون متوافقا مع األنشطة األخرى باملوقع ومع بنيته التحتية    

الفنيــة جمموعــة األســلحة البيولوجيــة إىل إدارة أحبــاث الطــب الــشرعي التابعــة ملركــز البحــوث    
لــك الوقــت رئيــسا وكــان الفريــق حــسني كامــل يف ذ. ١٩٨٧بــسلمان بــاك يف منتــصف عــام 

كــان قــد أنــشئ كفــرع تقــين الفنيــة ، ومبــا أن مركــز البحــوث يف العــراق جلهــاز األمــن اخلــاص
وفيمـا بعـد، عنـدما أصـبح     . ، فقد كان خيضع له مباشرة أيـضا     جلهاز املخابرات واألمن العراقي   

إىل هيئــة التــصنيع الفنيــة حــسني كامــل مــديرا هليئــة التــصنيع العــسكري، نقــل مركــز البحــوث  
 .رته وإشرافه املباشرينالعسكري وظل حتت إدا

. الفنيـة وقد توسع برنامج األسلحة البيولوجية بدرجة كبرية بعد نقله ملركز البحـوث              - ٢٢٨
 ومت شــراء كميــة أكــرب مــن معــدات ،التــاجييف لقــد متــت حيــازة مرفــق الــربوتني وحيــد اخلليــة 

بىن جديـد يف سـلمان بـاك إليـواء     وبـدأ تـشييد مـ   . ومواد املخترب وجرى تعيني موظفني إضافيني  
البوتيولنيـوم واجلمـرة اخلبيثـة باسـتخدام أجهـزة          تكـسني   وبـدأ إنتـاج     . جهاز ختمري جترييب كـبري    

ختمــري نقالــة واســتهلت التجــارب باســتخدام جمموعــة مــن احليوانــات لدراســة آثــار االستنــشاق 
 .والطرق األخرى للتعرض هلذين التكسينيني

توسـع العمـل يف برنـامج األسـلحة البيولوجيـة وأجريـت أحبـاث               ،  ١٩٨٧وبنهاية عام    - ٢٢٩
 (Clostridium prefringens)على عوامل بكتريية أخرى مثل تكسني الكلوستريديوم بوتيولنيـوم  

ويف عــام . (trichothecene mycotoxins)والتكـسينات الفطريــة مثــل تكــسني فطــر التريكــوثيني  
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ــاج تكــسني البوتيو  ١٩٨٨ ــدأ العــراق يف إنت ــدها يف مرفــق     ب ــد جتدي ــوم يف وحــدة ختمــري أعي لني
، بـدأ العـراق أيـضا التجـارب امليدانيــة     ١٩٨٨ويف أوائـل عــام  . الـربوتني وحيـد اخلليـة بالتـاجي    

مشلت تلك التجارب ذخائر وفرها برنـامج األسـلحة         . املتعلقة بنشر عوامل األسلحة البيولوجية    
ــاهلواء املــ   ــرذاذ ب ــة العراقــي وأداة لنــشر ال مــن أجــل خصيــصا ضغوط عــدل تــصميمها الكيميائي

وبعد برنامج أحباث وتطوير وإنتاج علي املستوى التجـرييب اتـسم           . برنامج األسلحة البيولوجية  
بالنجاح، رغم أنه أجري على عجل، حترك برنامج األسلحة البيولوجية حنـو اإلنتـاج بكميـات                

مان بـاك غـري مالئـم       واعتـرب موقـع سـل     . كبرية، وتطلب ذلك تشييد مرفق يكـرس هلـذا الغـرض          
 .لإلنتاج بكميات كبرية العتبارات أمنية بسبب قربه من بغداد

وبين مرفق احلكم، وهو املرفق العراقي الرئيسي إلنتـاج عوامـل األسـلحة البيولوجيـة،                 - ٢٣٠
، يف ) كيلــومترا إىل اجلنــوب واجلنــوب الغــريب مــن بغــداد٦٠علــى بعــد (مبوقــع صــحراوي نــاء 

ويبـدو أن   . ١٩٨٨ديـسمرب   /مـارس إىل كـانون األول     /لفترة مـن آذار   وقت قصري جدا، خالل ا    
العراق، أثناء إنشائه ملرفق احلكم، استفاد أيـضا مـن الـدروس اهلامـة الـيت تعلمهـا مـن مـشاريعه                      
السابقة لألسلحة، وعلى وجه اخلـصوص، مـن أداء جممعـة اخلـاص باألسـلحة الكيميائيـة مبوقـع                   

 شركات أجنبية إىل حد كـبري وبوجـود مقـاويل تلـك             سامراء، والذي كان قد صممته وشيدته     
وقد أدى ذلك إىل كشف الطبيعة احلقيقية هلذا املوقـع، كمـا أدى أيـضا إىل    . الشركات باملوقع 

وعلـى النقـيض مـن     . إدخال أنظمة التجارة الدولية اليت أثرت على برنامج األسـلحة الكيميائيـة           
. شـراك أي شـركات أو مقـاولني أجانـب    ذلك، فقد بين موقع احلكـم بـسرية تامـة ومـن دون إ             

وصنفت املعلومات بشأن موقعه اجلغرايف والغرض منه وتبعيته ملركز البحوث التقنيـة علـى أـا                
وحـىت عقـود احلـصول علـى املعـدات واملـواد ذات الـصلة ملرفـق احلكـم                   . سرية بدرجـة صـارمة    

إنـه مل يـتم     وبفـضل هـذه الـسرية، ف      . أصدرت حتـت غطـاء منظمـات ووكـاالت عراقيـة أخـرى            
التعــرف علــى موقــع احلكــم علــى أنــه مرفــق لألســلحة البيولوجيــة قبــل حــرب اخللــيج يف عــام    

وقـد جـرى البحـث     . ، وبالتايل فإنه مل يتعرض للقصف اجلوي من قبل قوات التحـالف           ١٩٩١
. ١٩٨٨عن معدات التخمري لإلنتاج بكميات كبرية ملرفق احلكم من موردين أجانب يف عـام               

لــشراء فــشلت، حيــث أن املــوردين احملــتملني مل يتمكنــوا مــن احلــصول علــى  ولكــن حمــاوالت ا
وفــشلت أيــضا حمــاوالت احلــصول علــى  . رخــص التــصدير مــن الــسلطات الوطنيــة يف بلــدام 

ــسبب     ــنفس ال ــالرذاذ ل ــف ب ــة للتجفي ــزة معين ــتخمري     . أجه ــزة ال ــن أجه ــل خــط م وجــرى حتوي
عرفـت فيمـا بعـد باسـم شـركة الكنـدي            (واملعدات الداعمة هلا من خمتـربات األحبـاث البيطريـة           

ــة   ــة البيطري ــاج اللقاحــات واألدوي ــأبو) إلنت ــداد  ١٥(غريــب  ب ــومترا غــرب بغ ــق )  كيل إىل مرف
 .احلكم، إضافة إىل معدات من مرفق الربوتني وحيد اخللية بالتاجي
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 بدأ إنتاج تكسني البوتيولنيوم مبرفـق احلكـم بينمـا بـدأ اإلنتـاج               ١٩٨٩ويف أوائل عام     - ٢٣١
وبـدأ إنتـاج اجلمـرة      .  يف سـلمان بـاك     (Aflatoxin)لتجرييب للجمرة اخلبيثة والتكـسني الفطـري        ا

  املــستوىومشلــت األحبــاث جتــارب علــى. ١٩٩٠اخلبيثــة يف مرفــق احلكــم فيمــا بعــد، يف عــام  
ــة    ــق بتجفيــف اجلمــرة اخلبيث ــزة     . املخــربي تتعل ــى أجه ــتم احلــصول عل ــه مل ي ولكــن، حيــث أن

وبــدأ برنــامج األســلحة .  حــسبما ذكــر العــراق،ذا العمــل مل يتقــدمالتجفيــف اخلاصــة، فــإن هــ
البيولوجية أيضا إجراء أحباث على عوامـل أخـرى، مبـا فيهـا تكـسني الرايـسني وأبـواغ تكـسني          

 .(Clostridium botulinum)الكلوستريديوم بوتيولنيوم 
، زاد برنــــامج األســــلحة ١٩٩٠أغــــسطس /وبعــــد غــــزو العــــراق للكويــــت يف آب - ٢٣٢

. بيولوجية من إنتاج عوامل األسلحة البيولوجية بكميات كبرية وشرع يف تـصنيعها كأسـلحة            ال
مـرفقني جتـاريني إضـافيني،      الفنيـة   ولزيادة إنتاج العوامل بكميات كبرية، حـاز مركـز البحـوث            

ومركـز  ) يف الـضواحي اجلنوبيـة الغربيـة مـن بغـداد          (مها مـصنع لقـاح احلمـي القالعيـة بالـدورة            
 كيلـومترا   ١٥، ويقـع علـى بعـد حـوايل          الفـضلية يعرف باسـم    (املائية  وارد  املراعية و األحباث الز 
 ).بغداد مشال شرق

 وخالفا ملرفق احلكم الذي بين كمرفق مكرس للحرب البيولوجيـة، فـإن مـصنع الـدورة                 - ٢٣٣
شيد كمرفق شرعي، بنظام تسليم مفتاح، بواسطة شـركة أجنبيـة يف أواخـر الـسبعينيات وأوائـل                  

وعنـدما  . وصمم املصنع إلنتاج لقاح احلمي القالعية، وهو مرض متوطن يف العراق           . نينياتالثما
وقـد شـيدت عـدة      . ، توقـف إنتـاج اللقـاح      ١٩٩٠استغل املرفق إلنتاج تكسني البوتيولينـوم عـام         

جـدران مــن الطـوب لفــصل املنطقــة الـيت أنــشئت إلنتـاج األســلحة البيولوجيــة مـن منطقــة إنتــاج      
خدم املصنع أيضا، بعد حيازته من قبل برنامج األسلحة البيولوجية، يف األحبـاث           وقد است . اللقاح

. اخلاصة بثالثة فريوسات، هي فريوس جدري اجلمال والفـريوس املعـوِي والروتـافريوس البـشري              
ومرفق الفضلية هو مرفـق مـدين شـرعي اسـتخدم إلنتـاج عامـل األفالتكـسني، وهـو مـن عوامـل                       

 .ون أي تعديل كبري يف البنية التحتية للمرفقاألسلحة البيولوجية، بد
 

  وعمليات التحقق اليت قامت ا األمم املتحدة١٩٩١حرب اخلليج عام  -باء  
، مــن بــني املواقــع  ١٩٩١مل تــستهدف قــوات التحــالف خــالل حــرب اخللــيج لعــام     - ٢٣٤

لبيولوجيـة، سـوى    واملشمولة يف برنامج العـراق لألسـلحة ا       الفنية  اخلمسة التابعة ملركز البحوث     
وعالوة على ذلك، طالت ضربات عسكرية موجهة ضـد املواقـع املـشبوهة    . مرافق سلمان باك  

وأحلق القصف اجلـوي أضـرارا      . غريب وشركة الكندي   األخرى مصنع حليب األطفال يف أبو     
 يف سـلمان الفنيـة  بليغة باملباين واهلياكل األساسية إلدارة الطب الشرعي التابعة ملركـز البحـوث      

باك واملستخدمة يف برنامج األسلحة البيولوجية، بينما مل تستهدف مرافق أخرى مثـل احلكـم،               
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، ومل تلحـــق ـــا بالتـــايل الفـــضلية يف الـــدورة ومـــصنع إنتـــاج لقـــاح مـــرض احلمـــى القالعيـــةو
 .أضرار أية

، أعلـن العـراق     ١٩٩١أبريـل   /نيسانيف  ) ١٩٩١ (٦٨٧وبعد اختاذ قرار جملس األمن       - ٢٣٥
مـن تلـك الـسنة،      مـايو   /أيـار ويف  .  ميتلك أي أسلحة بيولوجيـة أو أي معـدات متـصلة ـا             أنه ال 

جدد العراق عددا من املرافق البيولوجية اليت كانت تستخدم الكائنات احلية الدقيقة أو حتتـوى               
على جتهيـزات للـتخمري، مبـا فيهـا املرافـق األربعـة الـيت جـرى اإلقـرار يف وقـت الحـق مـن عـام                   

 .كانت تستخدم يف برنامج األسلحة البيولوجية اهلجومية بأا ١٩٩٥
ــع       - ٢٣٦ ــع املواق ــام العــراق بتنظيــف مجي ــوجي األول، ق ــيش البيول ــق التفت ــل وصــول فري وقب

املــشاركة يف إنتــاج عوامــل األســلحة البيولوجيــة، وإزالــة أي أدلــة علــى وجــود أنــشطة ســابقة، 
 وجتديد املبـاين    تطهريستخدام املعدات، و  يف ذلك الوثائق والسجالت ذات الصلة، وتعديل ا        مبا

 .والتركيبات، وإعداد قصص التغطية
املرافـق املعلـن   أحد ، أبلغ العراق مفتشي األمم املتحدة بأن       ١٩٩١أغسطس  /آبويف   - ٢٣٧

 يف برنامج البحوث العسكرية البيولوجية وأفاد بأنـه حـصل           ركعنها، وهي سلمان باك، قد شا     
 وأعطى تفاصـيل عـن      ؛ت املرجعية البكتريية من موردين أجانب      قنينات من السالال   ١٠٣على  

 ١٠٣ومــن بــني القنينــات الـــ . فــرادى األنــواع، وعــن املــصادر وســنوات االســترياد والكميــات
ــر العــراق باســتخدام    ــها، بينمــا ســلمت  ١٣املــستوردة، أق  إىل مفتــشي األمــم املتحــدة  ٩٠ من

 .فتحها قبل
بدايـة أنـشطة التحقـق الـيت اضـطلعت ـا يف العـراق،        وقد نفذت األمم املتحـدة، منـذ       - ٢٣٨

الـدول األعـضاء    بعـض   أشـارت ـا عليهـا       واملرافـق   عمليات تفتيش لتحديد طائفـة مـن املواقـع          
وكان بعض هذه املواقـع غـري       . لوجود مزاعم باشتراكها يف برنامج العراق لألسلحة البيولوجية       

بيـد أن  . تكون هلا هياكـل حتـت األرض     معلن عنه من جانب العراق، ومشل منشآت حيتمل أن          
من املرافق اليت جرى تفتيشها بناء علـى مثـل تلـك املعلومـات مل يثبـت اشـتراكه يف برنـامج                       أيا

إنتـاج لقـاح مـرض احلمـى        فلم يـرد ذكـر أي مـن منـشأة احلكـم ومـصنع               . األسلحة البيولوجية 
ا املفتـشون علمـا عـن طريـق         الـيت أُحـيط ـ     املـشتبه فيهـا     ضمن املواقع   الفضلية   ومنشأة   القالعية

 .االستخبارية املعلومات
ــاريف و - ٢٣٩ ــايو/أي ــا      ١٩٩١ م ــرة األوىل بوصــفها مرفق ــشأة احلكــم للم ــراق من ، حــدد الع

حيــة بيولوجيــا مــشروعا مــصمما إلنتــاج اللقاحــات أو غريهــا مــن املــواد الــيت تنتجهــا كائنــات  
ســبتمرب /للمــرة األوىل يف أيلــولاملرفــق وجــرى تفتــيش . حــادي اخلليــةاألمثــل الــربوتني دقيقــة 
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وقام معمل وطين خـارجي بتحليـل عـدة عينـات أخـذها املفتـشون مـن قطـع معـدات                     . ١٩٩١
 .خمتلفة يف منشأة احلكم، وصدر تقرير خبلوها من عوامل احلرب البيولوجية

عـرب املفتـشون عـن مـشاعر القلـق          أ،  ١٩٩١سبتمرب  /ويف تقرير التفتيش لشهر أيلول     - ٢٤٠
هــذه ومشلــت  . مســات غــري عاديــة للمرفــق واوالحظــ موقــع احلكــم  احلقيقــي مــنإزاء الغــرض

وجود وحدات دفاع جوي متعددة حـول حميطـه، واحلمايـة املعـززة لـه وهياكلـه الـيت        السمات  
،  مبــسافات كــبرية احملــصن، وعــزل املنــاطق املختلفــة يف املرفــق عــن بعــضها الــبعضلجــأتــشبه امل

 النـائي والـسرية     مكانـه شديدة لـذلك، و   الـ عجلـة   الن طـابع    والتشييد الـسريع للموقـع ممـا يـنم عـ          
أسـاس منطقـي اقتـصادي      عـدم وجـود     احملاط ا، ووجود معـدات نقلـت مـن مواقـع أخـرى، و             

 وقـد جـرت عمليـات تفتـيش        . واملبيدات احليويـة   حادي اخللية األلإلنتاج املزعوم للربوتني    قوي  
 ١٩٩٢حـدة يف العـام خـالل سـنيت          حمدودة النطـاق يف أجـزاء حمـددة مـن موقـع احلكـم مـرة وا                

 .١٩٩٤ املوقع سنة ا قبل أن تبدأ أنشطة الرصد املنتظم يف هذ١٩٩٣ و
ورغم أن االعتقاد نشأ لدى املفتشني بأن املرفق ميكن أن يكون قد خطـط لـه ليـصبح        - ٢٤١

ليـل   علـى د    يف تلـك الفتـرة      البيولوجيـة، مل يـتم العثـور       لحـرب املرحلة املقبلة يف برنامج العراق ل     
أن مـستوى   بـ  جـرى االفتـراض   و.  البيولوجيـة  لحـرب  اشتراكه الفعلي يف برنـامج العـراق ل        يثبت

خطـرة  االحتواء البيولوجي املتدين جدا يف املرفق حال دون استخدامه إلنتاج مسببات أمـراض              
 .وأن معداته ليست مناسبة لذلك اإلنتاج

 تعــرف مفتــشو  يف الــدورة،صنع إنتــاج لقــاح مــرض احلمــى القالعيــة وفيمــا يتعلــق مبــ - ٢٤٢
، ١٩٩٥ إىل عــام ١٩٩١سـبتمرب  /األمـم املتحـدة، عنـد زيــارام للمـصنع يف الفتـرة مــن أيلـول      

علــى قــدرات موجــودة يف املرفــق إلنتــاج عوامــل احلــرب البيولوجيــة، إال أــم خلــصوا إىل أن   
لــى ومل يعثــر ع.  تعــديالت علــى تــصميمه األصــلييالحــظ إدخــال مل إذاملوقــع مرفــق مــشروع 

دليل على مشاركة املصنع يف برنامج العراق لألسلحة البيولوجية حـىت أعلـن العـراق مـشاركته              
ونظرا ألنه مل تؤخذ عينات واسعة من املعدات املوجـودة          . ١٩٩٥ أغسطس/آبيف املاضي يف    

. ، فلم يكشف الدليل على اشـتراكه قبـل إعـالن العـراق عـن ذلـك             ١٩٩٥ذا املرفق قبل سنة     
يف برنـامج العـراق لألسـلحة البيولوجيـة،     الفضلية فتشون كذلك على علم باشتراك ومل يكن امل 

 .وبالتايل مل يقوموا بأخذ عينات وإجراء حتاليل خالل عمليات تفتيشهم لذلك املوقع
 مــا يكفــي مــن األدلــة الــيت تــشري إىل أن برنــامج ١٩٩٥ومجــع املفتــشون حبلــول ســنة  - ٢٤٣

 مقتصرا على أنشطة البحث، بـل مشـل أيـضا إنتـاج كميـات               العراق للحرب البيولوجية مل يكن    
ونتيجـة لـذلك، أقـر    . من عوامل احلـرب البيولوجيـة، ورمبـا حتويلـها إىل أسـلحة      عدد  كبرية من   

حتقيـق  ، حتت ضغط مفتشي األمم املتحـدة الـذين قـاموا بعمليـات              ١٩٩٥يوليه  /يف متوز العراق  
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لحـرب  لبإنتـاج عوامـل     املـستوردة،   نمـو   لوسـائط ال  مشلت، ضـمن مجلـة أمـور، الرصـيد املـادي            
 .يف منشأة احلكمبكميات كبرية البيولوجية يف السابق 

ومـا تبعـه   ، ١٩٩٥أغـسطس  /وبعد انشقاق حسني كامـل وفـراره مـن العـراق يف آب             - ٢٤٤
بإنتاج عوامل احلـرب البيولوجيـة      كذلك  أقر العراق   ،  “مزرعة الدواجن ”من كشف عن مواد     

. الفـضلية  يف الـدورة و    إنتاج لقاح مرض احلمـى القالعيـة       مها مصنع    ،يف مرفقني مدنيني آخرين   
وأعلن العراق أيضا أنه استخدم العوامل على نطاق واسع ألغراض التسلح لكنه قـام علـى حنـو      

وقـد مشلـت    .  بتدمري مجيـع تلـك العوامـل الـضخمة واألسـلحة البيولوجيـة             ١٩٩١انفرادي سنة   
 اجلويـة اململـوءة بعوامـل    R-400 157حلـسني وقنابـل   القذائف  رأسا حربية خاصة ٢٥األسلحة 

الـرؤوس احلربيـة   وفيما خيص االستخدام ألغراض التسلح، أعلن العـراق أن     . احلرب البيولوجية 
وقــدم .  اجلويــة قــد ملئــت بعوامــل احلــرب البيولوجيــة الــسائلة R-400احلــسني وقنابــل لقــذائف 

ويـة والعتـاد املـدفعي اسـتخدمت يف      العراق أيضا معلومـات عـن أنـواع أخـرى مـن الـذخائر اجل              
 .احملاكاةعوامل االختبارات امليدانية لعوامل احلرب البيولوجية أو 

ــدمري جممــع احلكــم      ١٩٩٦ويف ســنة  - ٢٤٥ ــام العــراق، حتــت إشــراف األمــم املتحــدة بت ، ق
بكاملــه، مبــا يف ذلــك مجيــع املبــاين، وهياكــل الــدعم، واملرافــق واملعــدات واملــواد، فــضال عــن     

دات واملــواد الــيت اســتخدمها العــراق ألغــراض احلــرب البيولوجيــة والــيت كانــت متبقيــة يف   املعــ
تعطيـل نظـام تنقيـة      بـصورة دائمـة     وإضـافة إىل هـذا، مت       . سلمان باك، والفضلية ومصنع الدورة    

 .اهلواء ملصنع اللقاحات بالدورة
بئتـها بعـصيات   وقد قُدم ما تبقـى مـن ذخـائر بيولوجيـة كـان العـراق قـد أعلـن عـن تع            - ٢٤٦

ــة، و  ــوم، واألفالتوكــسني يتكــسني البوتاجلمــرة اخلبيث ــها ولين ــشني للتحقــق من وحــدد .  إىل املفت
العراق، إضافة إىل هذا، األماكن اليت أقدم فيها انفراديا علـى تـدمري العوامـل الـسائبة، مبـا فيهـا                      

. األفالتوكـسني  و وكلوسـتريديوم بريفـرجنرت،   عصيات اجلمرة اخلبيثة، وتكـسينات البوتيولينـوم،        
وقــد مشلــت تلــك املواقــع مــوقعني إللقــاء النفايــات يف احلكــم ومواقــع تــدمري يف ميــدان الرمايــة  

علـــى بعـــد (وصـــحراء النبـــاعي )  كيلـــومترا جنـــوب شـــرقي بغـــداد٧٥علـــى بعـــد (بالعزيزيـــة 
 ).كيلومترا مشال غريب بغداد ٥٠

وإلقــاء تــصريف قــع  مواعينــات مــن بأخــذ ١٩٩٦قــام مفتــشو األمــم املتحــدة ســنة  و - ٢٤٧
  أن بعض املناطق يف املوقـع       العينات  على تلك  اليت أُجريت اليل   وبينت التح  النفايات يف احلكم،  

وكـذلك أظهـر أخـذ العينـات        .  على مستويات مرتفعة من عصيات اجلمـرة اخلبيثـة          فعال حتتوي
رادي، وجـود   والتحليل الذي أُجري لشظايا الذخائر البيولوجية اليت دمرها العراق على حنو انف           

بيـد أنـه بـالنظر      .  بوتيولينـوم  كلوسـتريديوم شظايا من احلمض النووي لعصيات اجلمرة اخلبيثة و       
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إىل نطاق التدمري الذي قام به العراق، واالفتقار إىل سجالت تتعلق بتلك األنشطة، فقـد تعـذّر                 
 حـصرا  حصر مجيع اجلوانب اليت ذكرها العراق بـشأن مـا قـام بـه مـن عمليـات تـدمري انفراديـة                    

 .كميا كامال، مبا يف ذلك كميات العوامل السائبة وأعداد الذخائر
شــظايا الــذخائر بفحــص ، ١٩٩٢ومــن اجلــدير بالــذكر أن املفتــشني قــاموا، يف ســنة    - ٢٤٨

بادئ األمر عندما ادعى العراق بأـا جـزء مـن           يف  البيولوجية املُدمرة، ولكنهم مل يتعرفوا عليها       
 إال بعـد أن أقـر       ؤخذ من تلك الشظايا دف حتليلها     أن أية عينات مل ت    بيد  . الذخائر الكيميائية 

وإضـافة إىل هـذا، بـادر مفتـشو         . العراق باستخدام عوامل احلرب البيولوجيـة ألغـراض التـسلح         
، ١٩٩١أكتـوبر  /األسلحة الكيميائيـة التـابعون لألمـم املتحـدة إىل اإلشـراف، يف تـشرين األول             

 كانــت قــد أُنتجــت ألغــراض احلــرب R-400رغــة مــن طــراز علــى تــدمري عــشرات القنابــل الفا
ومل يكــن املفتــشون يف ذلــك الوقــت قــد فهمــوا متامــا أو قيمــوا الــسمات املُحــددة  . البيولوجيــة
 . وخمتلف الطالءات الداخلية اليت وجدت يف بعض القنابل،اخلطوط السوداءو ،والعالمات

 املعبـأة بعوامـل احلـرب البيولوجيـة والـيت           وفيما يتعلق بالرؤوس احلربية لقذيفة احلسني      - ٢٤٩
 مـن أعـداد الـشظايا الـيت أعلـن      ١٩٩٢دمرها العراق انفراديا فيما بعد، حتقق املفتشون يف عـام        

ونظرا ألنه مل تكن هناك فـروق ماديـة مميـزة           . العراق أا أجزاء من الرؤوس احلربية الكيميائية      
ن وقتـها علـى علـم بأيـة أنـشطة           واملفتـش ومل يكـن    بني الـرؤوس احلربيـة الكيميائيـة والبيولوجيـة          

للتسلح بأسلحة احلرب البيولوجية، مل جيـر املزيـد مـن عمليـات التحقيـق بالنـسبة لـشظايا تلـك                     
لقـذائف   بتحميـل الـرؤوس احلربيـة        ١٩٩٥ويف أعقاب إقـرار العـراق يف سـنة          . الرؤوس احلربية 

ــدمريه االنفــرادي إ    ــة وبت ــام ١٩٩١ياهــا فيمــا بعــد ســنة   احلــسني بعوامــل احلــرب البيولوجي ، ق
املفتــشون بأخــذ عينــات مــن شــظايا الــرؤوس احلربيــة وحــصلوا علــى عينــات تــشري إىل محلــها    

 .للحمض النووي لعصيات اجلمرة اخلبيثة
 الــيت أُعلــن ١٥٧ البــالغ عــددها R-400وســعيا إىل حــصر القنابــل البيولوجيــة مــن طــراز  - ٢٥٠

تلـــف عوامـــل احلـــرب البيولوجيـــة، بـــادر العـــراق يف عنـــها، والـــيت قيـــل إـــا كانـــت معبـــأة مبخ
ــباط ــر /ش ــة    ٢٠٠٣فرباي ــة بالعزيزي ــدان الرماي ــتخراج القنابــل يف مي ــامج الس ــام العــراق  .  بربن وق

باستخراج البقايا اليت حتققت منها جلنة األمم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش، والـيت مشلـت                   
ــل ا     ــة مث ــل خمتلف ــات قناب ــل ســليمة ومكون ــذيول واملخروطــات   مثــاين قناب ــة، وال ــصفائح القاعدي ل

 قنبلـة يف   ٢٤وقد سبق للجنة اخلاصة لألمم املتحدة أن حتققت مـن           .  قنابل ١٠٤األمامية، مشلت   
 قنبلـة أعلـن أنـه       ١٥٧ قنبلة من أصـل      ١٢٨وهكذا، حتقق مفتشو األمم املتحدة من       . ذلك املوقع 

يتم حصرها موجودة يف املطار    ملتبقية اليت مل  وقيل إن القنابل ا   . مت تدمريها انفراديا يف ذلك املوقع     
وبينما استمر العراق يف التنقيـب حبثـا عـن مزيـد            . وإا يف حالة تشبه حالة القنابل اليت عثر عليها        
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من بقايا القنابل، مل يتم العثور على أي منها قبل تاريخ سحب مفتشي األمم املتحدة من العراق                 
 األمم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش، اسـتنادا إىل             وقد قدرت جلنة  . ٢٠٠٣مارس  /يف آذار 

نتائج العينات املأخوذة مـن القنابـل األخـرى، أنـه حـىت لـو بقيـت تلـك القنابـل سـليمة، فـإن أيـة                           
 .تعد فاعلة عوامل بيولوجية تكون قد احتوت عليها ستكون قد حتللت ومل

ــام مــا يف  ١٩٩٥وأعلــن العــراق، يف ســنة   - ٢٥١  لبحــث ١٩٩٠ ســنة ، عــن مــشروعني ق
ــائر  ــل ط ــيج  ةحتوي ــراز م ــن ط ــة م ــ٢١ -  مقاتل ــة ة إىل مركب ــار   جوي ــدون طي وحتــوير اخلــزان  ب

ــاطي يف طــائرة مــن طــراز مــرياج ف    ــة  ١ - االحتي ــشر عوامــل احلــرب البيولوجي ومل جيــد .  لن
. ١٩٩١مفتشو األمم املتحدة أي دليل يشري إىل استمرار العمل يف هذين املشروعني بعد سـنة                

لعراق أيضا أن مركز البحـوث التقنيـة قـد طـور مركبـات جويـة أصـغر جيـري الـتحكم                 وأعلن ا 
مفتـشي األمـم املتحـدة مـن الـصلة بـني       القلـق  وقـد سـاور   . أواخـر الثمانينـات  يف فيها عـن بعـد      

والـيت توجـه مـن بعـد وبـني      بـدون طيـار   اهليئات اليت أدارت ودعمـت بـرامج املركبـات اجلويـة            
 . للعراق برامج احلرب البيولوجيةاهليئات املشتركة رمسيا يف

 L-29 ومع أن مفتشي األمم املتحدة ساورهم بعض القلق إزاء كون مـشروع الطـائرة     - ٢٥٢
 إىل طائرات بدون طيـار،      ٢١ -قد يكون متابعة ملشروع حتويل طائرات ميج        ) أشري إليه آنفا  (

. الكيميائيـة والبيولوجيـة   بربنـامج احلـرب   L-29إال أنه مل يـتم العثـور علـى دليـل يـربط الطـائرة                
وقــد أشــارت املعلومــات الــيت مجعهــا املفتــشون إىل أن هــدف املــشاريع األصــغر حجمــا، وهــي 

يتـصل بالتطبيقـات   ) ٢٠ -مثـل مـشروع الطـائرة املوجهـة      (١٩٩٨حديثة ووضعت بعد سـنة   
ثـر  ومل يع . العسكرية التقليدية مثل التدريب علـى الـدفاع اجلـوي ومجـع البيانـات واالسـتطالع               
 .على أي دليل على أن العراق قد طور هذه النظم إليصال عوامل احلرب البيولوجية

مفتـشي األمـم املتحـدة الحتمـال أن يكـون      القلـق  وفيما يتعلق بإنتاج العوامل، سـاور      - ٢٥٣
إنتاج العوامل السائبة أكثر بكثري مما أعلن عنه العراق، وأن هذه العوامـل الـسائبة قـد ال تكـون          

وختزينـها يف ظــروف  إذا مــا مت حفظهـا  جــراثيم اجلمـرة اخلبيثـة   ف.  أُعلــن عـن ذلـك  دمـرت كمـا  
فــتح اــال أمــام احتمــال أن تكــون هــذه  يمثاليــة، ميكــن أن تظــل فاعلــة لــسنوات عديــدة، ممــا  

جلنـة  ومل تعثـر  . التجفيـف بـالرش  جمـال  العوامل قد جففت بالنظر إىل حتسن قدرات العـراق يف          
علـى أيـة قـرائن تـوحي بـأن العوامـل الـسائبة قـد خزنـت علـى حنـو                       الرصد والتحقـق والتفتـيش    

ويف الوقت الذي عثـر فيـه مفتـشو األمـم املتحـدة علـى بعـض الـدالئل الـيت          . مغاير ملا أعلن عنه  
فاق الكميات املعلن عنها، يبدو أن مجيـع العوامـل الـسائبة قـد دمـرت      رمبا تشري إىل أن اإلنتاج  

ــر مفتــش . ١٩٩١يف عــام  و األمــم املتحــدة علــى أي دليــل يــشري إىل أن العــراق ميتلــك    ومل يعث
 الــذي تقــوده الواليــات يف العــراقاالستقــصاء فريــق وتوصــل . عوامــل جمففــة بكميــات كــبرية 
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املتحدة واملكلف بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية إىل نتائج مماثلة مع إضـافة بيانـات         
بيثــة قــرب أحــد القــصور الرئاســية يف الرضــوانية  عــن تــدمري اجلمــرة اخلقــدمها علمــاء عراقيــون 

 .١٩٩١ببغداد، سنة 
وتأكد املفتشون أيضا من أن املرافق والتجهيزات واملواد اليت من املعـروف أن العـراق              - ٢٥٤

إشـراف  أبطـل مفعوهلـا حتـت       استخدمها يف املاضي يف برناجمه للحرب البيولوجية قد دمرت أو           
ات الرصــد والتحقــق الــيت قامــت ــا األمــم املتحــدة ألنــشطة   األمــم املتحــدة، ومل تــسفر عمليــ 

العراق البيولوجية عن أية أدلـة علـى اسـتئناف أيـة أنـشطة حمظـورة يف جمـال احلـرب البيولوجيـة                     
 قــد ،إىل اجلــزاءات املفروضــةباإلضــافة وقــد يكــون مفتــشو األمــم املتحــدة، . ١٩٩١بعــد ســنة 

 .ب البيولوجيةلعراق عن مواصلة برناجمه للحرشكلوا رادعا ل
ــن        - ٢٥٥ ــدا م ــر تعقي ــا أكث ــا يف جوهره ــوجي بكو ــق يف اــال البيول ــة التحق ــز عملي وتتمي

هــو االهتمــام ، حيــث يكــون حمــط القــذائفعمليــات التحقــق يف اــال الكيميــائي أو يف جمــال 
ــسالئف أو     ــسائبة وال ــل ال ــدمري األســلحة والعوام ــذائف  ت ــات الق ــامنظوم ــد أن . أو مكونا بي

وكـون  تتكـاثر ذاتيـا   التحقق يف اال البيولوجي يشمل أيضا كـون العوامـل البيولوجيـة      مفهوم  
ــة واحــدة مــن      ــتج مــن قنين ــسائبة ميكــن أن تن .  أصــل املــستنبت كميــات كــبرية مــن العوامــل ال

ــإن الثقــة   ــايل، ف ــة التحقــق تتوقــف إىل حــد كــبري علــى حــصر الــسالالت     يف وبالت جممــل عملي
 .لكائنات احلية الدقيقة مستنبتات اأصولاملرجعية و

وقــد متكــن مفتــشو األمــم املتحــدة مــن التحقــق مــن بعــض جوانــب اإلعالنــات بــشأن  - ٢٥٦
بيـد أـم الحظـوا      . وتدمريها فيما بعـد   التشغيلية  املستنبتات الرئيسية و  ألصول  استخدام العراق   
د يكـون  هـو أمـر يكـا    املستنبتات املتحصل عليهـا مـن القنينـات املفتوحـة           أصول  أن حصر مجيع    

مـستنبتات ثانويـة يف   كأصـول  ، حيث ميكن أن تكون قـد وزعـت علـى نطـاق واسـع       مستحيال
بقـي  تهـذه املـسألة جـزءا مـن عـدم الـيقني الـذي               مـا زالـت     ونتيجـة لـذلك،     . مجيع أحناء العراق  

ــق باحتمــال اســتمرار وجــود    فيمــا ــةمــستنبتاتأصــول يتعل ــستخدم   ثانوي ــالعراق ميكــن أن ت  ب
وإضــافة إىل ذلــك، فــإن مجيــع معــدات ومــواد  . وامــل احلــرب البيولوجيــة مــستقبال يف إنتــاج ع

مزدوجة االسـتخدام، وال توجـد، بالتـايل، أيـة مسـات            بطبيعتها  اإلنتاج يف اال البيولوجي هي      
وميكــن التــصدي هلــذه . أو عالمــات فريــدة تــدل بــشكل ال لُــبس فيــه علــى األنــشطة احملظــورة  

د مـن أجـل الكـشف، ضـمن مجلـة أمـور، عـن أيـة              املسائل علـى أفـضل وجـه عـن طريـق الرصـ            
أنشطة يف املـستقبل حيتمـل أن تكـون هلـا عالقـة بإنتـاج عوامـل األسـلحة البيولوجيـة أو وجـود                        

ويف القــذائف ويف املقابــل، توجــد يف جمــال . أنــشطة حبــث خمربيــة مهمــة ذات صــلة باملوضــوع 
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الـيت  أو أنـواع مـن املعـدات        القـذائف   اال الكيميائي بعض الـسالئف الكيميائيـة أو مكونـات           
 .لألغراض احملظورة من الواضح أا ال تستخدم إال

إىل أن بـدأت     ١٩٩١أبريـل   /يف نيـسان  ) ١٩٩١ (٦٨٧جملس األمـن    ومنذ اختاذ قرار     - ٢٥٧
لعراق ما يكفي مـن الوقـت       دى ا ، كان ل  ١٩٩١أغسطس  /جي يف آب  عمليات التفتيش البيولو  

أنــشطته املاضــية يف املرافــق املــستخدمة يف برنــامج أســلحته  إلزالــة معظــم األدلــة الــيت تــشري إىل 
وهكـذا، فـإن الـشروع الـسريع يف أنـشطة التفتـيش والتحقـق يف املرافـق الـيت أعلـن                      . البيولوجية

بالنــسبة لعمليــات التفتــيش   ال ســيما جوهريــا يعــد أمــرا  ،  حــديثاعنــها أو مت التعــرف عليهــا  
 ومدربني ميكن نشرهم يف مهلـة قـصرية، وتـوفري       ومن الالزم توفري مفتشني مؤهلني    . البيولوجي

ألخـذ العينـات وإجـراء التحاليـل، ضـمن فريـق التفتـيش ويف               راسـخة   قدرات ووضع إجراءات    
 .املختربات اخلارجية على حد سواء

التفتـيش، ال تقتـصر علـى اخلـرباء         أفرقـة   ومن الالزم أيضا توفري خربات متنوعة ضـمن          - ٢٥٨
لبيولوجية وحـسب، بـل تـشمل أيـضا أخـصائيني يف اـاالت العلميـة                املدربني يف جمال احلرب ا    

ــشأة احلكــم         ــراق يف من ــها الع ــن عن ــيت أعل ــك ال ــل تل ــشطة حمــددة مث ــصلة بأن ــة ذات ال . والتقني
، للتأكــد ممــا إذا حــادي اخلليــةاألالــربوتني وســتكون مثــة حاجــة إىل خــربة يف جمــال مثــل إنتــاج  

 مـن حيـث تـصميمها،    نياملركـز والغـرض املعلـن     كانت منشأة مثـل منـشأة احلكـم تتماشـى مـع             
 .وبناؤها، وجتهيزاا، ومالكها من املوظفني وميزانيتها

 وتتعلق اخلربات اإلضافية اليت اكتسبتها األمم املتحـدة بأخـذ العينـات والتحليـل، حيـث                 - ٢٥٩
 بيد أن نتائج    .تنطوي على فكرة احلجة العلمية وبالتايل فإن تأثريها يكون قويا يف التقييم النهائي            

أخذ العينات حتتاج إىل حتليل يتـسم بالتـأين حيـث ميكـن أن تقـع أخطـاء يف حتديـد النتـائج سـواء                    
وإضافة إىل هذا، فإن اسـتراتيجية أخـذ عينـات حمـدودة قـد يعتريهـا نقـص يف                   . املوجبة أو السالبة  

 مالئمـة يف  ورمبـا كـان وضـع سياسـة عامـة        . املعلومات ذات الصلة، وقد تكون هلا نتائج عكسية       
جمال أخذ العينـات، تـشمل جوانـب البيئـة واخللفيـة واجلوانـب املتـصلة بـالتحقيق يف املرافـق الـيت                       
يستخدمها العراق يف برناجمه للحرب البيولوجية، من شأنه أن يـؤدي إىل حتـسني فـرص الكـشف        

 مرجعـي   وعلى نفس املنوال، فإن اسـتخدام أكثـر مـن خمتـرب           . عن املواد احملظورة يف مرحلة مبكرة     
 .واحد يف التحليل من شأنه أن يعزز الثقة يف النتائج املتحصل عليها

بكفـاءة، ويلـزم تـوفري      اإلعـداد هلمـا     وحىت يكون أخذ العينات والتحليل فعالني، يلـزم          - ٢٦٠
وحىت نتائج أخـذ العينـات والتحليـل         .املفتشني املدربني واستكمال إجراءات التحليل باستمرار     

التقنيـة ألسـاليب التحليـل املتاحـة     ألوجـه القـصور يف   حمـدودة نظـرا   تكـون  على حنو مكثف قد  
احلاصـلة يف التكنولوجيـا   السريعة  وبالنظر إىل التطورات    . واملستخدمة يف وقت ما من األوقات     
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األحيائيــة، وال ســيما تقنيــات التــشخيص والتحليــل ذات الــصلة، فمــن املستحــسن االحتفــاظ    
 .سبا الستحداث أساليب حتليل أكثر دقةبعينات ملدة كافية من الوقت حت

ومثلــت االعتبــارات املتعلقــة بتــدين مــستوى االحتــواء البيولــوجي عوامــل رئيــسية يف     - ٢٦١
لعدم مالءمة منشآت العراق املخصصة إلنتاج األسلحة البيولوجيـة إلنتـاج           وهلة  اإلدراك ألول   

املتقدمـة يف جمـال     عـايري   املمارسـات و  املواستخلـصت تلـك االعتبـارات مـن          .مسببات األمراض 
ــوجي ــصنيع   امليكروبيول ــدان األســلحة     وجمــال الت ــذين كــانوا خــرباء يف مي ــشني ال ــة للمفت املألوف

 .البيولوجية
وتعززت االفتراضات بشأن عدم مالءمة منشآت العـراق املخصـصة إلنتـاج األسـلحة               - ٢٦٢

راق أحـرز تقـدما يتجـاوز       االفتقار إىل أدلـة يف ذلـك الوقـت تـشري إىل أن العـ              بسبب  البيولوجية  
ويف غياب مثل تلك األدلة الدامغـة، كـان         . عوامل احلرب البيولوجية  يف جمال   تطوير  البحث و ال

من الصعب تقييم ما إن كانت منشأة احلكم مرفقا إلنتاج األسلحة البيولوجيـة أو مـا إن كـان                   
ثلمـا أوضـح    وم. ١٩٩٥سـنة   حـىت   العراق قد أنـتج عوامـل سـائبة أو امتلـك أسـلحة بيولوجيـة                

سـائلة تتـسم مبـستوى متوسـط مـن        بكترييـة   العراق فيما بعد، فإنه أنتج عوامل حرب بيولوجية         
 .خطر تلوث اهلواء

ومل يعثر مفتشو األمم املتحدة على أية أدلـة تـشري إىل أن العـراق أنـتج عوامـل حـرب                      - ٢٦٣
التجفيـف  دات  التشخيصية مـن معـ    عينات  الأخذ  عمليات  كشف  تومل  . بكتريية بيولوجية جافة  

. عـن أي أثـر لعوامـل احلـرب البيولوجيـة     وحتليلها  ١٩٩٦الرذاذي املوجودة مبنشأة احلكم سنة     
وكانــت اففــات الرذاذيــة يف منــشأة احلكــم تفتقــر إىل الــسمات املطلوبــة يف ســالمة احملتــوى    

 إىل وإضـافة . البيولوجي اليت أقر العلماء العراقيون بأا شـرط ضـروري حلمايتـهم هـم أنفـسهم             
ومـع هـذا،   . هذا، مل يتم العثور على أية أدلة على وجود ذخائر بيولوجيـة معبـأة بعوامـل جافـة              

وبالنظر إىل أن العراق قام على حنو انفرادي بتدمري مجيع الذخائر البيولوجية دون إشـراف مـن                  
األمــم املتحــدة، فلــم يكــن ممكنــا معرفــة مــا إذا كانــت عوامــل احلــرب البيولوجيــة املــستخدمة    

ــة   ك ــشأن    . أســلحة كانــت يف شــكل ســائل أو مــادة جاف ومل خيفــف هــذا مــن قلــق املفتــشني ب
 اســتخراج ثــالث قنابــل معبــأة بتكــسني  ١٩٩٧املــستوى الــذي بلغــه العــراق حــىت مت يف ســنة   

السائل واملُعطّل كيمائيا من موقع التدمري الـذي أعلـن عنـه العـراق، وأُخـذت منـها                  البوتيولنيوم  
، استخراج قنابـل معبـأة بعـصيات اجلمـرة اخلبيثـة            ٢٠٠٣، مت، يف سنة     وإضافة إىل هذا  . عينات

عــاملني وجــود وهكــذا، أدى التحقــق مــن . الــسائلة املُعطلــة كيميائيــا، وأُخــذت منــها عينــات 
سائلني من عوامل احلرب البيولوجية عثر عليهما يف الذخائر إىل ختفيف حدة القلق جتـاه كـون                 

 .العراق قد أنتج عوامل جافة
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ويف غياب أخذ العينات والتحليل، كان مـن الـصعب العثـور علـى أدلـة تكـشف عـن                     - ٢٦٤
ــة   ــراق لألســلحة البيولوجي ــامج الع ــصعوبة مبكــان     . برن ــدا أن مــن ال ــى وجــه اخلــصوص، ب وعل

الكشف عن حتويل مرفق بيولوجي مشروع ألغراض احلـرب البيولوجيـة، نظـرا ألن مثـل تلـك         
 فحـسب، وأن املوقـع ال حيتـاج سـوى تعـديالت             األنشطة قد جرت خـالل مـدة زمنيـة وجيـزة          

ولئن كانـت تقنيـات التحليـل والكـشف     . طفيفة من أجل إنتاج أحد عوامل احلرب البيولوجية       
احلديثة قد تطورت بشكل كبري يف الـسنوات األخـرية، فـإن التقـدم التكنولـوجي قـد خطـا هـو          

ــشأن با        ــا هــو ال ــر صــعوبة، كم ــل الكــشف أكث ــا جيع ــة، مم ــات  اآلخــر خطــى حثيث ــسبة لتقني لن
، وهو ما يشكل حتديات جديـدة      ةواحدتستخدم ملرة    ونظم اإلنتاج اليت     “التنظيف يف املوقع  ”

 .يف املستقبل
ونظـــرا إىل أن العـــراق مل يقـــم بنـــشر نظـــم أســـلحة مـــصممة خصيـــصا لنـــشر هبـــاء    - ٢٦٥

ملتحـدة  بيولوجي، ومل يبادر باإلعالن عن وجود أية أسلحة بيولوجية، فلم يكن مفتشو األمـم ا              
 تستخدم كـذخائر إيـصال بيولوجيـة، كمـا مل يتعرفـوا             R-400Aعلى علم بأن القنابل من طراز       

منـشأة  وكان املفتشون يقبلون بيانات العراق بـأن القنابـل الفارغـة املوجـودة يف               . عليها كذلك 
ــة نظــرا ألن هــذه الــذخائر قــد جــرت      املــثىن العامــة  هــي جــزء مــن ترســانة األســلحة الكيميائي

ومل تكـن تلـك الـذخائر    . ها أساسا من برنامج العراق لألسلحة الكيميائية املوجود هناك      مواءمت
وهلــذا، . قــادرة، بــسبب تــصميمها وبنائهــا، علــى نــشر هبــاء جــوي بيولــوجي علــى حنــو فعــال  

 بـصفتها ذخـائر     ١٩٩١يتعرف املفتشون على تلك األسلحة اليت عاينوهـا أول مـرة يف سـنة                مل
بذخائر وأجهزة حمددة، يلـزم إجـراء تقيـيم شـامل جلميـع األسـلحة الـيت             وفيما يتعلق   . بيولوجية

ميكن مواءمتها ألغراض احلرب البيولوجية، من أجل التعرف على مـا حيتمـل أن يكـون ذخـائر              
بيولوجية عن طريق مساا وعالماا احملددة، مثـل الطـالء الـداخلي والعالمـات الـيت ومسـت ـا             

 .تفسريدون 
نــاك محلــة خــداع مكثفــة، فــإن احتمــال العثــور علــى أدلــة دامغــة عــن     وإذا كانــت ه - ٢٦٦

ــضاءل إىل أقــصى حــد     ــة تت ــاحلرب البيولوجي ــصلة ب ــشطة ذات ال ــة  . األن ــة هام ــاك أداة تقني وهن
والتحليـل  التشخيـصية  عينـات  الأمكنها أن تساعد على حتديد مثل تلك املرافـق وهـي أخـذ             رمبا

احتمـال أن يأخـذ املفتـشون عينـات، وحـاول           وكان العـراق علـى علـم تـام ب         . على حنو مكثف  
وميكـن يف املـستقبل أن تزيـد صـعوبة          . إزالة أي أثر للعوامل عن طريق التطهري الشامل للمرافـق         

. احلصول على أدلة عن طريق أخذ العينـات، رغـم التقـدم املُحـرز يف جمـال الكـشف والتحليـل                    
ال يقتـصر املفتـشون علـى األدلـة     وقد اتضح من خالل جتربة مفتشي األمـم املتحـدة أنـه ينبغـي أ           

ويف حالـة تـوفر املعلومـات، فمـن املمكـن أيـضا أن تـستمد                . الناجتة من أخـذ العينـات لوحـدها       
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مــن مــصادر ثانويــة أو مــن مــزيج مــن املقــابالت وفحــص املــستندات املاليــة، والوثــائق،   األدلــة 
 .وظيفيوسجالت املقتنيات، أو عن طريق دراسة االرتباطات الشخصية والتسلسل ال

ويشري وصف عمليات التحقـق الـيت قامـت ـا األمـم املتحـدة إىل أن العـراق مل يكـن                  - ٢٦٧
. البيولوجيـة لألسـلحة   شامل أن خيفـي برناجمـه       اقتحامي و  يف ظل نظام تفتيش دويل       ،قادرا متاما 

ورغم أنه تعـذر تقـدمي إجابـات شـافية بـشأن مجيـع املـسائل العالقـة الـيت ختـص برنـامج العـراق                          
 واسـتخدمت ألغـراض     ، البيولوجية، مثل اموع الكلي للعوامل السائبة اليت أنتجـت         سلحةألل

نطاقـا  التسلح، ودمرت، فإن املفتشني متكنوا من العثـور علـى أدلـة علـى وجـود برنـامج أوسـع                  
من وضع خطوط حتقيق قادت العـراق يف ايـة املطـاف إىل             أيضا  أعلن عنه العراق، ومتكنوا      مما

 .اجه لعوامل احلرب البيولوجية على نطاق واسعاإلقرار بإنت
 

  املعلوماتخالصة - سابعا 
خلالصــة اتــرد تفاصــيل تقنيــة حمــددة يف  بينمــا  عــن قــصد اعامــعرضــا املــوجز  عــرض - ٢٦٨

 وتـشمل التفاصـيل     . صفحة ١ ٥٠٠تضم  واليت  املؤلفة من مخسة جملدات     للمعلومات،  الكاملة  
ــصل بالتكنو    ــات حــساسة تت ــا،احملــددة معلوم ،  والبحــوث واملنتجــات، وأمســاء شــركات   لوجي

 . وأمساء بلدان وأمساء أفراد أجنبية،ومؤسسات ومصارف
ــة يف العمــل اجلــاري لوضــع      - ٢٦٩ وقــد اســتخدمت مجيــع مــصادر املعلومــات املتاحــة للجن

ومشلت هذه املصادر جمموعات خمتلفة من اإلعالنات املقدمـة مـن العـراق،              ، املعلومات خالصة
التفتــيش الــيت قامــت كــل مــن اللجنــة اخلاصــة لألمــم املتحــدة، وجلنــة األمــم   ليــاتوتقــارير عم

والتحقـق والتفتـيش ومـذكرات املناقـشات واملقـابالت مـع املـوظفني العـراقيني،                 املتحدة للرصد 
 خـالل عمليـات   اليت قـدمها العـراق وتلـك الـيت عثـر عليهـا املفتـشون بـصورة مـستقلة             والوثائق
ــائقمبــا فيهــا الو(، التفتــيش لــصور اوواملــوردين، ) مــن فحــص حمتويــات احلواســب  املــستمدة ث

 .املعلومات اليت قدمتها احلكومات إىل اللجنة اجلوية، فضال عن
العراق إىل األمم املتحـدة، فيمـا يتعلـق بإنتـاج           اليت قدمها   وقد ذكر أن معظم البيانات       - ٢٧٠

ة علــى معلومــات أخــرى مــن  العوامــل، والتــسليح، واالســتخدام هــي بيانــات تقديريــة أو مبنيــ  
كامـل ميكـن مـن     ‘‘تـوازن مـادي  ’’اتباع ج على هذه التيقن أوجه عدم   تساعد  وال  . الذاكرة

املــواد اخلــام، واملــدخالت واإلنتــاج مقابــل االســتخدام، والنفايــات، والتــدمري  مقارنــة كميــات 
قــدر مــن عــدم ’’قيقــة عــن اإلنتــاج والتــسليح إىل  وتقــود البيانــات غــري الد. واألرصــدة املتبقيــة

 . عمومايف نتائج التحقق‘‘ اليقني
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تنفيذ سياسـة التـدمري االنفـرادي الـيت     إىل وتعزى قلة املعلومات الدقيقة، وفقا للعراق،        - ٢٧١
وقـد   .الوثـائق الداعمـة   فـضال عـن     مشلت األدلة املادية لربامج أسـلحة الـدمار الـشامل الـسابقة،             

بيــد أن مفتــشي األمــم  .ــج التــوازن املــادي باســتخدامالتحقــق عمليــة أعاقــت هــذه الــسياسة 
املتحدة، متكنوا، بفضل استخدام عدد من التقنيـات الـوارد وصـفها يف املـوجز، مـن سـد كـثري                     

حلجـم بـرامج العـراق      بدرجـة معقولـة     من الثغرات والوصول إىل ما يعتقدون أنه صورة شـاملة           
 غـري معروفـة أو غـري مفهومـة           مـع أنـه ال تـزال هنـاك جوانـب           ،السابقة ألسلحة الدمار الـشامل    

 .على الوجه الكامل
سـلحة  املتعلقـة بأ  وتوفر اخلالصة وصـفا تقنيـا مفـصال وحتلـيال لـربامج العـراق الـسابقة                  - ٢٧٢

وتربز اخلالصة الـدروس املـستفادة      . ستكشف القضايا اليت يشوا عدم اليقني     تالدمار الشامل و  
أحجامهـا،  ختتلـف مـن حيـث    لـربامج الفرديـة      ومبـا أن ا    . هـذه  عن طريق عملية التفتيش الفريدة    

. وهياكلها، وإجنازاا، فإن الفصول املرتبطة ا يف اخلالصة بدورها تعكـس تلـك االختالفـات              
 .إتاحتها مستقبال على نطاق واسعويعتزم من اخلالصة منقحة وجيري إعداد نسخة 

 


