
הכיסיתהלחיתהתולדות
האסטרטגיתברמהלקחים

שנשלחבמכתבבלקההקולונלשלדבריועירעלאדיםהתקפתפעייתינינתאר"ברנשיכה
הכימיתהלוחמהאביהסר,פרופסוראלריאותמחלותהמכילהישובצפוף:בהלה,

התחושותאתרבהבמידהמשקפיםהגרמנית,מיניהחשאית,התושביםחרדתנוראות,

בסוגייתבציבורכיוםהרווחיםוהחששותשוניםמאדיםכתוצאהשוניםהרעלה

הכימי.הנשקכעבוררקתיגלהשפגיעתםכאלהובהם

המרחףאיוםהיאכימינשקשלמתקפהתבאנהאלושיטותשבועות.אוימים

עםמלחמהשתפרוץבמקרהישראל,עללציירם".יכולאדםאיןאשראסונות

כימית,יכולתלהןשישערבממדינותכמה1933('בלקה,הקולונל(

ומגווןשוניםמסוגיםגזיםשלמאגריםכגון
נשקפתהעיקריתהסכנהשיגור.יאמצעי

שלגדוליםמאגריםמפתחתסוריהמסוריה.ווקרגרטרודשלבמאמרמצוטטיםהדברים

אמצעילהוישעצבים,גזובהםכימינשקובקטריולוגית,בתוךספרוןמלחמהכימיתעל

קרקעקרקעיטייימטיסיםכגנזשיגידןהה:מב:ךןגךץ:םטךןמעף
למרכזילהגיעהמסוגלים8סקאדמדגםבשנתבעבריתלאורויצאבז'נווהלאומית

ישראל.נשלהאוכלוסייהמצפה.בהוצאת)1933(תרצ'ו

י4?*וע~ש;וו, שיש3]ק(ע%15אשק%
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נשקשלהימצאותומעצםמחריףהאיום
שהופעלנשקזהוערב.מדינותבידיכימי

בשנות-ובקרבתובאזורנופעמיםכמה
בריתעל-ידיבתימן,מצריםעל-ידיהששים

בצ'אד,לובעל-ידיבאפגניסטאן,המועצות

היססהלאעיראקאיראן-עיראק.במלחמתוכן

אזרחיהנגדגםכימיבנשקלהשתמש

מדינותחמשרקהיוהששיםבשנותהכורדים.

המעצמותאתלהוציאכימית,יכולתבעלות

15בידימצויההיאכיוםואילוהגדולות,
ובתדירותהכימיהנשקבתפוצתמדינות.'

סףירדכירושםליצורכדיישבוהשימוש
שלתהליךמסתמןוכיבוהשימוש

כלומר,הכימי.הנשקשלקונוונציונאליזציה
כליכללביןבינושווהגזירהלגזורנטייהיש

כןעלגרעיני.נשקלהוציאאחר,מודרנינשק

כימיבנשקשהשימושהטענההועלתהגם

המלחמהכלליאתשינההמפרץבמלחמת
התיכון.גבמזרח

בהםשנעשההמקריםאתלנתחברצוני
ומדועמתילבדוקרעילים,בגזיםצבאישימוש

נמנעוומדועכימיבנשקמדינותהשתמשו

ניתוחסמךעלאחרים.במקריםמהפעלתו

מלחמת-מאזהכימיהנשקהפעלתתולדות

ברמהלקחיםכמהיופקוהראשונה,העולם
האזמנםהישראלי:ובהקשרהאסטרטגית.

התרחשהוהאםהמשחקכלליהשתנו
הכימי.הנשקשלקונוונציונאליזציה""

נעשההראשונהבמלחמת-העולם

על-ידיכימיבנשקנרחבשימושלראשונה

הנשקכיהוכיחהזומלחמההצדדים.רוב
קרבותלהכריעהיכולאמצעיהואהכימי
לנשקואופרטיוויות.טקטיותהצלחותולהשיג
מורלעלפסיכולוגיותהשפעותגםהיוהכימי

לאאשרחייליםשגםכךכדיעדהחיילים,

נפגעיכשלרפואייםסימפטומיםפיתחונפגעו,

בדעתהצטיירהכימיהנשקכימית.נלחימה

נשקמכלבמהותוהשונהנורא,כנשקהקהל

אתלמנועשישדעיםתמימיהיווהכלאחר,
בעתיד.בוהשימוש

העולםמלחמותבין
בגזהשימושמןהקשיםהרשמיםבעקבות

חרדלגזכולל(הראשונהבמלחמת-העולם

המלחמה),סוףלקראתלשימוששהוכנס

עלהאוסרתג'נווהאמנתב-1925נחתמה
רובבקטריולוגי.אוכימיבנשקהשימוש
חלקןהיום,עדהאמנהעלחתמוהמדינות
ישראל,(ואחרותאלההסתייגויותבלוויית

סוריה,לאמנה.הצטרפוערבמדינותרובוכן

שאיןההסתייגותאתהוסיפוולובכוויית

בישראל,הכרהמשוםהאמנהעלבחתימתן

אוסרתהאמנהעמה).חוזהיחסייצירתאו

ביולוגיאוכימיבנשקשימושעלאמנם

אוייצורםעלאוסרתאינהאךלסוגיהם,

אתשמפרמיאתמענישההיאואיןהחזקתם

האמנהאתאישרהלאהבריתארצותהאמנה.

הביעשהסנאטמפניבעיקרב-1975,אלא

התוליעי.6לגביספקנות

אףעלחסרת-יסוד.אינהזוספקנות
השימושמןהכלל-עולמיתההסתייגות

עשרהאמנההופרהכימייםלחימהבחומרי
מדינותעל-ידישנחתמה,לאחרבלבדשנים

ל-79357בדצמברה-22ביןעליה.שחתמו

האיטלקיםהשתמשו1936,באפריל

חומריטוןכב.700באתיופיהבמלחמתם

אמצעישוםהיולאלאתיופיםכימיים.לחימה

50מתוךרבים:קורבנותסבלווהםמיגון

נפגעואלף15האתיופיהצבאקורבנותאלף
עלתתמואתיופיהוהןאיטליההןמגז.'

כלנקטלאהלאומיםחבראךז'נווה,אמנת
לחדולאיטליהאתלאלץכדיממשייםצעדים

השתמשהיפןגםהאסור.בנשקמהשימוש
מבוזרבאורחסיןנגדכימייםלחימהבחומרי
אמצעועד1937מאוגוסטטקטייםולצרכים

מאיעד-סינייםדיווחיםולפי1943,שנת

אךבמלואו,נחקרלאעודהעניין1945.
אמצעיכמעטהיולאלאתיופים,כמולסינים,

וככלמלחמה,להשיבאפשרותולאמיגון

היואלואםגםרבות,אבידותספגוהנראה

סיןגםבמלחמה.הנפגעיםמכללקטןחלק

תמיכהמאשרליותרזכתהלאאתיופיהכמו

העולם.'אומותמצדמוסרית

השנייהמלחמתשהעולם
חששוז'נווהאמנתשלאלוהפרותבעקבות
השנייה,מלחמת-העולםערברבות,מדינות

אךכימיים.לחימהבחומרינרחבמשימוש

השנייהובמלחמת-העולםהתבדו,החששות

צבאיות,למטרותהגזבנשקשימושנעשהלא

כימינשקלהפעילשהמשיכומהיפניםחוץ

באייבודדיםובמקרים1943,עדבסין,.

אלהחריגיםבמקריםהשקט.האוקיינוס

יחידותעל-ידיכימייםלחימהחומריהופעלו

שלכנשקבמצוקה,נתונותשהיומבודדות

מאוחרהאמריקאיים.הכוחותנגדאחרוןמוצא
חריגיםגםלמנועיפןממשלתדאגהיותר

בנשקלהשתמששלאוהתחייבהאלה
י0.ימיכ

למלחמה,הצדדיםכלכמעטנמנעומדוע
מתבררזזהבאמצעימשימושגרמניה,ובעיקר

הרתעההתקיימההשנייהבמלחמת-העולםכי
בשדרכימי.אימהמאזןמעיןאוהדדית

ב-1939לגרמניהבריטניהשהעבירההאחרון

הבטחהבריטניהדרשההמלחמהפרוץערב
כימיים.לחימהבחומריתשתמשלאשגרמניה

זוברוחהבטחההעבירהאכןגרמניה

בנאוםייבלונדון.השווייצריהשגרירבאמצעות

שיילחםמיכיהזהירלאחר-מכןהיטלרשנשא

באותהגרמניהלותשיבכימי,בנשק
לסמוךשאיןשידעהבריטניה,אךמטבע.ני

לפתחלנכוןמצאההיטלר,שלהבטחותיועל

הרתעהלקייםמנתעלהכימיתיכולתהאת
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בתחילתהיתהלבריטניהגרמניה.כלפיאמינה

רקאולםלמדי,טובהמיגוןיכולתהמלחמה
מספקתכמותצברה1941דצמברבאמצע

לגרמניהלגמולכדיכימייםלחימהחומרישל

חוץזה.בנשקאותהשתתקיףבמקרה
מבעלות-לאחתאףהיתהלאמבריטניה,

בפרוץהתקפיתכימיתיכולתהברית
המלחמה.ני

גרמניהשללכניעתהועדהמלחמהבשעת

גרמניותכוונותעלמודיעיניותידיעותנתקבלו

בדיעבדשברשותה.הכימיבנשקלהשתמש

מספרפעמיםשקלואכןשהגרמניםהתברר
בהם,חזרואךכימייםלחימהבחומרישימוש
היתהוממילאאפשרימגמולשחששומפני

שלחששותיהןעקבי4.ידמלמוגבלתיכולתם
המועצות,בריתשלובעיקרהברית,בעלות
צ'רצ'ילוינסטוןבריטניהממשלתראשהצהיר

אלאבגזתשתמשלאבריטניהכי1942במאי
צ'רצ'ילזה.בנשקגרמניהאותהתתקיףאם

אתבריטניהתנצלכזהבמקרהכיהזהיר
לעשותכדיבמערבהאוויריתעליונותה

מטרותנגדהכימיתבלוחמהנרחבשימוש
עלחזרצ'רצ'ילגרמניה.שלבשטחהצבאיות
להרתיעכדישוב1943,באפרילגםהאיום

כימיבנשקאפשרימשימושהגרמניםאת

עולהאלומהתבטאויותהמועצות.'יבריתנגד
הרתעהמדיניותאימצהבריטניהכיבבירור

מאסיווי.בגמולאיוםעלהמבוססת

בריטניהבעקבותהלכההבריתארצות

ראשונהתפעיללאכיהכריזה1942וביוני
להתשלםכייפןאתוהזהירהכימי,נשק

לחימהחומרילהפעילתמשיךאםכגמולה
ביונישנה,כעבורי6.ןיסבבמלחמתהכימיים

הפעםאותהוכיוונהאזהרתהעלחזרה1943,
תגובההבטיחהארה"בהציר.מדינותלכל

ויעדיםהיםנמליתחמושת,מרכזינגדכימית

מדינותשלשטחיהןבכלאחריםצבאיים
שימושכלכיהזהירהגםהבריתארצותהציר.

ייחשבמבעלות-הבריתאחתנגדכימיבנשק

כעבורעצמה.חארה"בעלהתקפהבעיניה

החליטהכיהבריתלארצותיפןמסרהקצרזמן

כימייםלחימהבחומריעודלהשתמששלא

בעלות-הבריתצבאותשגםבתנאישברשותה,

לארצותהייתהלאלמעשה,כמוה.ינהגו
ממשיתכימיתיכולתכלעתבאותההברית

כימיתליכולתלהגיעבידיהעלהב-1944ורק

המוצהרתמדיניותהעםאחדבקנהשעלתה
טוב.'יגמולכושרלהואיפשרה

הצירמדינותשלהארכיוניםנפתחוכאשר

להןידועהיהכיהתבררהמלחמה,לאחר

בעלות-שלהממשיתיכולתןעלמאודמעט

שישהאמינושהגרמניםהסתברהברית.

שלטובהורמהגבוההגמוליכולתלבריטניה
הסובייטית.מזובמעטאךהנופלתמיגון,

ניסיונםסמךעלהגרמנים,הניחוארטיבלגבי
שפעלהישכיהראשונה,במלחמת-העולם

שלההאווירחילוכיכימייםאמצעיםשל

העריכוהגרמניםטובה.גמוליכולתלהמקנה

שלהמיגוןכושראתביותרגבוהההערכה
מאמצעיהתרשמותםעקבבעלות-הברית,

י9.םהידילשנפלוהמיגון

המלחמהבתחילתהיתהעצמהלגרמניה
סופהלקראתאולםמצומצמת,כימיתיכולת

לחימהתומרישלגדוליםמאגריםצברה

גרמניהנזקקהלאהמלחמהבתחילתכימיים.

הצבאיותהצלחותיהעקבכימילנשק

בשלביםאחרים.בתחומיםועליונותה

המלחמה,סוףלקראתובעיקריותר,מאוחרים

בימינשקשלמהתקפהגרמניהחששה

האמינוהגרמניםועוד,זאתאיה.29בשטחיה

סוגיםבעלות-הבריתמפתחותלהם,בדומהכי

להםשאיןכימיים,לחימהחומרישלחדשים
נשקשלחדשיםסוגיםעלנגדם.יעילמיגון
לבעלות-נודעלאהגרמניםבידישהיוכימי

לאולמעשההמלחמה,לאחראלאהברית
שגוהגרמניםנגדם.יעילמיגוןבידיהןהיה

כימייםלחימהמחומריעיניםפגיעותעםאיראנים
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כימייםלחימהחומרימפגיעותבפניםכוויותעםאידשנו

יכולתןכיוסברושלהםהמודיעיןבהערכות

משלהם.גבוההבעלות-הבריתשלהכימית
הכימיתהלוחמהבתחוםהגרמניםהמומחים

פיתחובעלות-הבריתכילהיטלרדיווחואף

גורמיםהגרמני.ינהטבוןלגזהמקבילעצביתגו

מהפעלתנמנעושהגרמניםגרמוואחריםאלה
בשעהגםשבידיהם,הכימייםהלחימהחומרי
המלחמה.סוףלקראתבמצוקהשהיו
נגדכימינשקמהפעלתהיאגםנמנעהיפן

מכושרשחששהמפניהאמריקאייםהכוחות
ומפגיעותהארה"בשלהעדיףהייצור

החששהתעוררכאשראוויר.להתקפות

עליפעילויפניותצבאיחידותכיהמוצדק)(

נגדכימייםלחימהחומריעצמןדעת
מאגריכלאתלרכזדאגוהאמריקאים,

לקוויםולהעבירםהכימייםהחומרים

היפניםקיבלוב-1944רקזאת,עםהאחוריים.

החלטהז'נווה),אמנתעלחתומיםהיושלא(
מפחדכימיבנשקלהשתמששלאסופית

באופןוהבהירווסובייטית,אמריקאיתתגובה

זה.בנשקראשוניםישתמשולאכיברור
ארוו'בשלהצהרותעלסמכושהיפניםמעניין,

ספקהטילואךימיכ,11בנשקתשתמשלאכי
המלחמהובסוףהסובייטים,שלבכוונותיהם

ברשותםשהיההכימיהנשקרובאתריכזו
במנצ'וריה.(נקוואנטנגצבאבידי

במלחמת-הצדדיםכלשהפגינוהריסון

נבעהכימיתהלוחמהבתחוםהשנייההעולם

עלבעיקרשנשענההדדיתמהרתעהכןאם
תרמהדומים.באמצעיםלהגיבאמיןאיום

לחימהבחומריהשימושכיההערכהלזה

להישגיםלהביאכדיבואיןכימיים

הטקטי,ואףהאסטרטגיבתחוםמשמעותיים

יימצאכימיבנשקהשימוששלשכרווכי

והקובעהמרכזיהגורםמקום,מכלבהפסדו.
מיגוןלצדאמינהגמוליכולתשלדימויהיה

בקנהעלהלאזהדימויאםגםאפקטיווי.

והצדדיםההרתעהנשמדההמציאות,עםאחד

בנשקהשימושעלאיסוריםלכבדהמשיכו

הלוחמהבתחוםהצדדיםשהפגינוהריסוןזה.
היהמדוברשהרילציון,ראויהכימית

כלכמעטבהנשמרושלאכוללת,במלחמה

אטום.פצצתהוטלהאףובסופההגבלות

מלחמתשהעולםלאחר
השנייה

עתהועדהשנייהמלחמת-העולםתוםמאז

אתלהגבילממשייםצעדיםכלנעשולא
שהמאמציםמפניאולי(הכימיהחימוש

בתחוםרוכזוהחימושהגבלתבתחום
בחומריהשתמשומדינותכמההגרעיני).

בריתלוב,מצרים,ובכללןכימייםלחימה

אסיהמזרחבדרוםובעלות-בריתההמועצות

נגדבמלחמתהעיראקוכןובאפגניסטאן,
מגריםבגזיםהשתמשהארה"בגםאיראן.

לנוכחהעולםשלשתיקתובווייטנאם.
המדינותאתעודדההכימיבנשקהשימוש

להמשיךכימייםלחימהחומרישהפעילו

בהם.ולהשתמש

תימן

בנשקשהשתמשההראשונההיתהמצרים
במלחמתהשנייה.מלחמת-העולםלאחרכימי

השניםביןבתימןשהיתההאזרחים
לחימהבחומרימצריםהשתמשה1967-1963,

מגריםבגזיםהן-סובייטיתמתוצרתכימיים

חרדל)(כווייהבגזגםיותרומאוחרמדמיע)גז(
במאגרימקורומהגזשחלקייתכן(עצביםובגז

לאחרבמצריםשנותרובריטייםחרדלגז
דווחבעיתונותי4.(היינשהמלחמת-העולם

הגיעהערכותפיועללפחות,מקרים40על

כ900-1הרוגים400לכדיהנפגעיםמספר

ג~י~איווה*.

44

~31מערכות



הפצצהעלשדווחלאחרםישק.'2נפגעי-גז
מיהודיע1967,בינוארעצביםבגזאווירית
טאנט,אוהארם,שלהכלליהמזכירשהיה

הענייןעםבהתמודדותואוניםחסרהואבי
תודבועה.26אתורלחקאמצעיםבידיואיןשכן

מלחמת-העולם,לפניכמוזה,במקרהגם

צעדיםננקטולאשיבואו,במקריםוכמו
לסייענחלץלאהעולםמצרים.נגדכלשהם
שתיקהכיייתכןגונתה.לאאףומצריםלקורבן

יחסיהןאתלסכןשחששוהמדינותמצדזו
בנשקלהשתמשלנטייהתרמהמצריםעם
איראן-עיראק.במלחמתובפרטזה,

הימיםששתבמלחמתריסון

לחימהבחומרימצריםשעשתההשימוש

כבדיםחששותעוררתימןבמלחמתכימיים

שרת-החוץ,בהיותהמאיך,גולדהבישראל.

כימינשקלהפעילנכוןשהיהנאצר,כיאמרה

נגדלהפעילויהססלאהערבים,אחיונגד
בתקופתהימים,ששתמלחמתערבישראל.לנ

מןממשיתחרדהבציבורשררהההמתנה","

הכימיהנשקאתיפעילושהמצריםהאפשרות
במטופלגםדאגהעוררהענייןשברשותם.'נ

תימיכ.29ללוחמהערוכההיתהלאישראלשכן
לתפקידשהתמנהלאחרדיין,משהכשנשאל

תשתמשמצריםאםיהיהמההביטחון,שר

ריסוןהפגינוהמצריםשינסי'."נ"ענה:בגז,

כנראהשהתבססישראלי,מגמולחששמתוך

-הישראליתהיכולתשלהערכת-יתרעל

במלחמת-העולםשנשמרהלהרתעהבדומה

שלמוגזמותהערכותעלשהתבססההשנייה
גורסיםישהיריב.שלוהגמולהמיגוןיכולת

בידעהכימיבנשקמשימושנמנעהמצריםכי

היאשלהחיל-האווירשהושמדלאחרכי

מקום,מכלישראלי.גמולשללסכנהחשופה
המחירכיהעריכושהמצריםלהניחיש

שיפיקוהיתרונותעליעלהלשלםשיידרשו
להימנעהעדיפוכןועלכימי,בנשקמשימוש

וגםב-1967מפלהכשנחלוגםמלהפעילו

הכיפורים."יוםבמלחמת

אפגניסטאןקמבודיה,לאוס,

לוחמהשלזירההיתהאסיהמזרחדרום
הפעילהוייטנאםבמלחמתבין-גושית.כימית
המשמששונים,מסוגיםמדמיעגזארה"ב

להבריחמנתעלהפגנות,לפיזורכללבדרך

ארה"בממחבואיהם.הווייטקונגלוחמיאת

אתלרססכדיצמחייהבקוטליהשתמשהגם
לוחמימסתורמצאושבהםהיערות

חקלאייםביבוליםלפגועוכדיהווייטקונג,

כלעלשלהם.נ'המזוןאספקתאתולשבש
בגזיםהשתמשולאהאמריקאיםפנים,

דיווחיםהגיעו1976-1975בשניםממיתים.

לאוסשלהעממיהשחרורצבאכימלאוס

Army)LiberationsPeople's(Laoוכגתות
כימינשקבלאוסהפעילוצפון-וייטנאמיים

נגדכלומרכפרים,ונגדמתנגדיהםנגד
הגיעומ-1978החלאזרחית.אוכלוסייה

הפעילושבהמקמבודיה,גםדומיםדיווחים

נגדכימינשקהעממיתהרפובליקהכוחות
פליטיםRouge)~(Khmerרוז'החמרלוחמי

בווייטנאם,ח'א04"0)(המוננומשבטי

אוויריותהתקפותתיארולתאילנד,שנמלטו

תרסיס,ופיזרובאווירשהתפוצצוורקטות

לטיפותדמושחלקיקיולבן,אוצהובלרוב

שהיוומימתו,ההפצצהמנפגעיחלקגשם.

פיתחומורעלמזוןשאכלואומקוםבקרבת

הדיווחיםעל-פיפגיעה.שלשוניםסימפטומים

הווייטנאמייםהכוחותנקטומקמבודיה

וביןהכימיהחומרלפיזורשוניםאמצעים

מ"מ,120פגזימ"מ,60מרגמותהפעילוהיתר

מים.'נמקורותהרעילוואףמוקשיםרקטות,

דיווחיםמגיעיםהחלו1979משנתהחל
השתמשושבהמאפגניסטאן,גםדומים

חומרילפיזורדומיםבאמצעיםהסובייטים

שנאבקוהמוג'הדין,נגדכימייםלחימה

ןאטסינגפא.4'שלהקומוניסטיתבממשלתה

פנהבארה"באלהדיווחיםמשנתקבלו

ג'ימיאזעמדבראשו(האמריקאיהממשל

זכויותלעניינירבהחשיבותשייחסקארטר,

ובריתוייטנאםלאוס,לממשלותהאדם)

אתהכחישוהשלושכלאךהמועצות,

הכריזהאמריקאיתיוזמהבעקבותההאשמות.

1980בדצמברהאר'םשלהכלליתהעצרת

ההאשמות.אתלבדוקחקירהועדתכינוןעל

החוץומשרדהאו"םשניהלוהחקירותאולם
היהקשהשונים.בקשייםנתקלוהאמריקאי

שחלףלאחרבעיקרבגזהשימושאתלהוכיח

לאולפעמיםהבדיקה,לביןהדיווחביןזמן
בהיעדרבדיקה.צוותילשליחכללאפשרהיה

הממשלותיכלוראיותשלמוצקבסיס

מקריםעמדה."מנקיטתלחמוקבדברהנוגעות

ואישרושבוכימינשקהפעלתשלאלה

אומיגוןיכולתכלחסריריבנגדיעילותואת

אינןהעולםמדינותכיהוכיחוגםהםגמול.

נגדכלשהםאמצעיםלנקוטנכונות
האסור.בנשקהמשתמשים

קאריע8ןאריאמלוזמת

עיראקהשתמשהאיראן-עיראקבמלחמת

ובאורחנרחבבהיקףשוניםמסוגיםמרעילבגז
וביןואופרטיוויות,טקטיותלמטרותשיטתי

הכורדיםאזרחיהאתלהענישכדיהיתר

באיראן.תמיכתםעלחלבג'האזורתושבי

1983,בשנתכימינשקבהפעלתהחלהעיראק
היתההיאאיראניות.התקפותלסכלכדי

איןשלאיראןוהעריכהכבדבלחץאזנתונה

נשקעיראקהפעילה1987עדגמול.יכולת

עש"4אי41;%1.םא
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לשבירת-דפנסיוויותלמטרותכימי
מ-החלעיראק.בשטחאיראניותמתקפות

גםכימינשקבהפעלתעיראקהתחילה1987
עיראק,בשטחאיראנייםמאחזיםלחסלכדי
האיראנים.שלהכנותיהםאתלשבשוכדי
כימינשקמהפעלתעיראקנמנעהזאת,עם

האוכלוסייהתקיפתואתאיראן,שטחבתוך
האיראני,הספרובאזורבשטחה,הכורדית

עיתונאייםדיווחיםעל-פיכחריג."לראותיש
שוניםמסוגיםעצביםבגזעיראקהשתמשה

נפגעואיראנייםמקורותלפיחרדל.ל(ובגז
נ8891.1-ל1983ביןמרעילמגזאישאלףכ-50

אתלכאורההוכיחהעיראקשלהצלחתה
ועודדההכימי,הנשקשלהטקטיתיעילותו
תגובתוהפעלתו.אתולהרחיבלהמשיךאותה

עםעיראק.עלהקלההעולםשלהפושרת
כימיבנשקהשתמשהשעיראקהעובדהזאת,
מלמדתאיראן,שלבשטחהולאבשטחהרק
נ9.ימיכההנשקבהפעלתמסויםריסוןעל
הראשוןהשיטתיהצבאיבשימושמקום,מכל
הנשקשבהראשונהמלחמת-העולםמאז

לאאךטקטיככלייעילותואתוהוכיחהכימי
מלחמה.להכריעהיכולכנשק

לוב

שסופקהכימימהנשקידהמשכהלאלובגם
כמהועל-פיאיראן,על-ידיהנראהככללה

אךבצ'אדבמלחמתהבוהשתמשהידיעות
אלוהאשמותהכחישהלובהחלצה.49בלא
חד-פעמיבאופןלבדוקארי'באתהזמינהואף

כימי.נשקהחשדעל-פישייצרוהמפעליםאת
סיפקשאיןמפניההזמנה,אתדחתהארה"ב

שמפעללקבועכדיחד-פעמיתבבדיקה
לחימהחומרימייצראינומסויםכימיקלים
י.םיימיכ4

מסקנות
כימייםלחימהבחומריהשימושמסקירת
מלחמת-העולםמאזובעיקרהעשריםבמאה

חומריראשית,מסקנות.כמהעולותהשנייה,
בסכסוכיםורקאךהופעלוכימייםלחימה
המשתמשותבמועדוןכיאםהשלישי,בעולם

שתיגםאלאמתפתחותמדינותרקהיולא
דומה).באופןלאאםאף(מעצמות-העל

תמידהופעלוכימייםלחימהחומרישנית,
מפעילשליכולתוביןא-סימטריהשלבתנאים
המקריםבכלקורבנו.שלזולביןהכימיהנשק
בולטתעליונותכימינשקשהפעיללצדהיתה
הכימי:בתחוםרקלאולרוביריבופניעל

הלוחמהקורבנותשהיוולאתיופים,לסינים
כלהיולאוהאיטלקית,היפניתהכימית
לגמוליכולתשלאוכמובןמיגוןאמצעי
הדבריםאחרים.באמצעיםאודומהבמטבע
באפגניסטאן,בווייטנאם,בתימן,גםנכונים
הנשקאיראן-עיראק.במלחמתאובצ'אד
סדירים(צבאכוחותכנגדבעיקרהופעלהכימי

אךגרילה)לוחמי-למחצהצבאייםאו
אזרחיתאוכלוסייהנגדגםמקריםבכמה
ועיראק).קמבודיהלאוס,(

כללבדרךהופעלהכימיהנשקשלישית,
מאבקבמסגרתסדיריםצבאכוחותעל-ידי
איראן-עיראק,מלחמתלהוציאגרילה,בכוחות
נגדבשיטתיותהכימיהנשקהופעלשבה

הנשקנועדהנראהככלסדירים.צבאכוחות
אי-יכולתעלאוחולשהעללפצותהכימי
אחריםאמצעיםאפקטיוויביטוילידילהביא

הגרילה.בלוחמיההתמודדותבמסגרת
העולםמדינותגילוהמקריםבכלרביעית,

הנשקמפעילינגדאמצעיםלנקוטרצוןאי
בין-לאומייםוארגוניםהאריםוגםהכימי,
רקזה.בתחוםחסרי-אוניםהתגלואחרים
ההפעלהבעקבותהאחרונות,בשנים

עיראק,על-ידיכימינשקשלהמאסיווית

הגבלותמערב-אירופהומדינותארה"בהטילו
נשקלייצורהמשמשיםחומריםמכירתעל

לשערישישילשה.42בעולםלמדינותכימי
במלחמתבעיקרהכימי,בנשקשהשימוש

פירוקעלהשיחותאתזירזאיראן-עיראק,
מעצמות-העל.ביןהכימיהחימוש

המקריםברובהופעלכימינשקועוד,זאת
שלידהמהישגהמרוחקיםבאזורים

שהפעילוהמדינותעלשהקלמההתקשורת,
מדינותועלכפיהן,בניקיוןלרחוץכימינשק

מןקיטתלהימנעאולהתעלם-אחרות
נראואיראן-עיראקבמלחמתכאשרעמדה.

מרקעיעלהכימיהנשקהפעלתתוצאות
הקהלדעתהזדעזעהבעולם,הטלוויזיה

הבין-לאומי.היוםסדרעלעלהוהעניין
חומריהופעלולאהשנייהבמלחמת-העולם

כיהאמינוהצדדיםשכלמפניכימייםלחימה
הרתעהכאחד.ומיגוןגמוליכולתישליריב
במלחמתבאזורנו,גםכנראהפעלהזוהדדית
אף-הכיפורים.יוםובמלחמתהימיםששת
ישתומם,עדנחקרולאשהדבריםעל-פי
ישראלבידישישהעריכוהמצדיםכילהניח
גמול.יכולת

לגביהעברמניסיוןלגזורמותרהאם
ערב?למדינותישראלביןעתידיתמלחמה
חד-משמעית.ואינהברורהאינההתשובה
תמידהיוישראל-ערבמלחמותראשית,
מידההצדדיםהפגינושבהןמוגבלותמלחמות

יכולתעלשנשענההרתעהעקבריסוןשל
שהציבואילוציםועלולהענישלגמול

במלחמתשגםהעובדהמעצמות-העל.
השימושאתעיראקהגבילהאיראן-עיראק

ללמדאולייכולהבלבדלשטחההכימיבנשק
התיכון.במזרחהשתנולאהמלחמהכלליכי

הכימיהנשקשמקנההיתרונותשנית,
ומפתיעהראשונהמתקפהכיאםמוגבלים,
בשלביהיתרוןלתוקףלהקנותעשויה

זהבמקרהאולםהמלחמה.שלהראשונים

)/,".ן1ן11'ל"יג)47 ן5גזגו,,ק*,י1%%,,,4,,,
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סופיובחישובובהסלמה,בגמולהיוזםמסתנן
הנשקשלישית,גבוה.מחירלשלםיידרש
עללפצותכדיצבאייםלצרכיםשימשהכימי

בדרךהופעלולאאתרים,בתחומיםחולשה

מדינותרביעית,אזרחית.אוכלוסייהנגדכלל

נשקהכימיבנשקרואותאינןערב
מענה-לטענתםאלאקונוונציונאלי,

לדוגמה,סוריה,ישראל.שלהגרעיניתליכולת
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