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 عنوان البحث :

مشروعية أسلحة الدمار الشامل وفقا 
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ِحيمِ  ِن الرَّ ـٰ ْحَم  بِْسِم اللَّـِه الرَّ

 

 “واتقوا هللا واعلموا أن هللا موالكم نعم المولى ونعم 

 ( 40النصير” )األنفال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (أ )

 



 

 

 اهداء 

 

 واهداء هذا البحث إلى أمي وأبي والى اساتذتي 

 في البعثة . زمالئيالقسم وال جميع ورئيس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( ب)

 



 

 الشكر والتقدير

 

  منذ مجهوداتهم كل على والداي ثم وجل، عز هللا هو مشكور  أول

 . الحب أشد هللا في أحبكم شيء كل  أنتم  اللحظات، هذه إلى  والدتي

 أو وجهني  أو أرشدني أو نصحني  من لكل شكري أوجه أن يسرني

 والمصادر للمراجع بإيصالي  البحث هذا إعداد في معي ساهم

  الخصوص وجه على وأشكر مراحله، من مرحلة أي في المطلوبة

 مساندتي على (صدام عبدالحسين  د. ) الدكتور الفاضل استاذي

  والموضوع، العنوان اختيار وعلى والتصحيح بالنصح وإرشادي

ميسان كلية العلوم   جامعة) كليةال  إلدارة موجه شكري أن كما

  أساتذتنا  قبل من المبذولة  للمجهودات ودعمه والشكر( السياسية 

 السياسية   العلوم لتدريس بيئة  أفضل لتوفير الجامعة في الكرام

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( ت)



 خطة البحث 

الدمارالشامل وفقا لقواعد القانون  اسلحةمشروعية م/ 

  الدولي 

 المبحث األول 

 السلحة الدمار الشامل  االتطور التاريخي /األول  المطلب 

مفهوم وأنواع واستخدامات اسلحة  /الثاني  المطلب 

 الدمار الشامل  

 المبحث الثاني  

سلحة الدمار  االاتفاقيات ومعاهدات حول / المطلب األول

 الشامل  

 سلحة الدمار الشامل  مخاطراال /الثاني  المطلب 

 

 

 

 

 

  ( ث)

 



 مقدمه 

 

 مجريات في كبيرا انعطافا  الشامل الدمار اسلحة استخدامات احدثت

   لتسابق بداية وكانت..  االرضية الكرة على شنت التي الحروب

 دول  ليشمل توسع  ما سرعان عظيمتين وقوتين  قطبين بين محموم

   العالم من االخرئ

 المدني  بين زالتمي الى  تفتقد اسلحة الشامل الدمار اسلحةو

 على  تؤثر قد وهي الحية الكائنات  كل ضد وتصب والعسكري

   هو كما البشرية الجينات في لتوارثها البشري النسل من اجيال

   من الياباني نساناال  عانى اذ ١٩٤٥ عام بعد البابان في الحاصل

 هيروشيما مدينتي اكتسحت  التي النووية الضربة وتداعياتترديات 

 وشامل  هائل  دمارا واحدثت  وناكازاكي

  ان بهد سريعا تطورا  النووية  ا تطورت الحين لكذ  ومنذ

   عابرة صواريخ على تحملها ان صنعتها التي الدول بمقدور اصبح

  العالم  من  قصية اماكن  الى تصل للقارات

 التسلح سباق من الحد الدولي والمجتمع المتحدة  مماال  وحاولت

  عبر

 اسلحة  هذه استخدام انعكاسات لدرء والمواثيق المؤتمرات عقد

 

 

  ( ج)



 المبحث األول 

 المطلب األول  

 السلحة الدمار الشامل ا التطور التاريخي 

   الثانية العالمية الحرب مع اقترنت الشامل الدمار اسلحة ان الواضح من

 يقترن  فما بعيدة  عصور  الى  تمتد  انها نرى  التاريخ مجريات الى النظر لكن

 ان  الى يشير  القديم التاريخ ان غير  الذرية االسلحة الى ينسب بحداثتها 

   بجثث   دائهمع لبترا مياه بتلويث قاموا الرومانية االمبراطورية جنود

   الجنود بين الذعر لبث السامة الثعابين القرطاجيون استعمل كما لموتىا

   ضحايا  جثث بقذف   التتار وقام الحربية سفنهم  اسطح  على القوها حيث

 القرم جزيرة بشبه  منطقة  في كافي مدينة فوق الطاعون

   بطانيات البريطاني  الجيش من  ضباطا استخدم فقد الحديث العصر في اما

 كما الشمالية امريكا في االصليين السكان الحمر الهنود  ضد ملوثة

 االمريكية  االهلية  الحرب ابان الوسيلة نفس استخدموا

   وليس لحربية العمليات على  بجديد ليس كبيرة عدادبأ البشر قتل كان واذا

   الزمن تقلل الشامل الدمار اسلحة فان الحالي العصر على مقصورا

 اصبح  حيث  لذلك  المطلوب الجهد تقلل  مثلما التدمير اثر الحداث المطبوب

 في  حجر من تحتويه وبما بشر  من فيها بمن  بكاملها  مدن تدمير لمكانبا

  يستغرق ذلك  كان ان  بعد الشامل الدمار اسلحة باستخدام  ساعات  غضون

 العادية  لحةساال باستخدام عدة سنوات او اشخرا

 

 ..    غيليس ميليسا اعداد من..  أساسي دليل السالح نزع.١

 ٢٠ نيويورك المتحدة األمم/  الثالثة الطبعة

1.  

 



 مدينة  مهاجمة بها  تمت التي  الحارقة فالقنابل نسبي مصطلح السامل فالدمار

 نحو  مقتل الى ادت الثانية العالمية الحرب اثناء في  االلمانية ديرسدن

   وبالمقابل..يومين  مدار على بالطائرات غارة١٤٠٠ في شخص الف ٢٠٠

   نهاية  في  اليابانية هيروشيما  على اطلقت التي  الوحيدة الذرية القنبلة فان

 واصابت  الحال في شخص الف ٦٨  نحو  قتلت الثانية العالمية الحرب

  اخرين شخص الف ٧٦

  فقد الشامل الدمار اسلحة في الكبير االنعطاف  هي النووية االسلحة وتعد

  الكبرى الدول بين  محموم  سباق الى الهجومية  األسلحة هذه تعزيز ادى

 األمريكية  المتحدة  الواليات العظيمتين فالقوتين النووي  السالح لتطوير

   بينها فيما  نووي سالح الف ٧٠ من اكثر امتلكا السابق السوفيتي واالتحاد 

 النهج  هذا بتتبع  اخرى دول بدأت بينما الباردة الحرب ذروة خالل

والباكستان   والهند والصين وفرنسا  بريطانيا مثل النووي  السالح على والحصول

 ١.. واسرائيل

   حيث  المختلفة بأنواعها األسلحة هذه عرفته الذي الرهيب التطور فمع

   زاد كما  الحيه الكائنات ب  الفتك  في وقدراتها  التدميرية إمكاناتها زادت

  المستخدمة والمعدات  استخدامها أساليب وتطورت لها المنتجة الدول عدد

 إلنتاجها   ومعارض مؤيد  بين  شديدا الجدل اصبح_ قذفها او إطالقها في

 ٢..  انتشاراَ  أكثر أصبحت أنها إال الدولية  المعاهدات ورغم واستخدامها

 األمم /  الثالثة الطبعة..   غيليس ميليسا اعداد من..  أساسي دليل السالح نزع.١

 ٢٠١٣ نيويورك المتحدة

  في أحكامها  و  الشامل الدمار أسلحة"  الصالحين، محمود المجيد عبد. د٢

 األول   ربيع ،23 العدد القانون، والشريعة   مجلة ،

 "اإلسالمي  الفقه

 1 ص  ، 2005 مايو ه  1426

2.  

 



   التمييز عدم على   العادة جرت  وقد.  عليها الحصول وتيسر قبل ذي

   تأثيرات بين كبير اختالف  وجود من  الرغم على الشامل الدمار اسلحة بين

 ( ٢( الشامل الدمار اسلحة انواع من  نوع كل وقدرات

 الوقت ففي الضحايا من  الماليين خلفت الشامل الدمار اسلحة تطور ان

 الجنود من قتيل مليون٥،٨ حوالي االولى العالمية الحرب خلفت الذي

   يزيد  ما فيها سقط الثانية العالمية الحرب  فان المدنيين من قتيل مليون١٠و

   الكيميائية األسلحة هذه انواع جميع واستخدمت شخص  مليون٥٥ عن

 التقليدية االسلحة الى اضافة والنووية والبيولوجية

 التحرر وحروب بالوكالة حروبا الثانية العالمية الحرب بعد العالم شهد وقد

   جماعية ابادة وعمليات اهلية وحروب الدول داخل وصراعات الوطني

 في.. ضحية مليون١٠٠ب الضحايا عدد قدر حتى مستمرة انسانية وازمات

 الحرب نهاية بين ما الفترة في دوالر مليار١٠٠٠ الدول تنفق المقابل

   احداث على قادرة ترسانات لبناء الثمانينات ومنتصف الثانية العالمية

   المعمورة من مكان اي في الشامل الدمار

   الدولتين  بين التوترات حدة خفت١٩٨٩ عام برلين جدار سقوط ومع

 العسكرية الميزانيات وبدأت  السوفيتي واالتحاد المتحدة الواليات  الكبيرتين

   اعوام بين العسكري االنفاق زاد اذ طويال يستمر لم الحال لكنب الهبوط 

 سنويا  المائة في١،٥ الى تصل  بنسبة  ٢٠٠٩ وعام٢٠٠١

  األمم/  الثالثة الطبعة..   غيليس ميليسا اعداد من..  أساسي دليل السالح نزع.١

 سابق مصدر  ٢٠١٣ نيويورك المتحدة

 

 

 

3.  

 



 المطلب الثاني 

 مفهوم وأنواع واستخدامات اسلحة الدمار الشامل 

 شباط  ١٣ في الدولي مناال مجلس قرار بموجب تشكلت التي جانلا وفقا

 الدمار اسلحة عنختالفها وا  العادية األسلحة  شان في ١٩٤٧ عام فبراير

   تتضمن لتيا الشامل

 والجرثومية البكترولوجية األسلحة تتضمن والتي البيولوجية االسلحة

   فايروسات من الحية الكائنات فيها تستخدم التي األسلحة وهي والفايروسية

 القدرة اضعاف او الوفاة الحداث وذلك سمومها او وفطريات وبكتريا

 ضد او الحربية العمليات مسرح في الزراعية او الحيوانية او البشرية

   الجمرة مثل الضارة والبكتريا المعدية األمراض وتنشر الداخلية الجبهة

   والجدري الخبيثة

 فتكا اكثر اصبحت حيث اخطرها من الوراثية الهندسة تطورات زادت وقد

   التركيب ذات اسلحة وهي)..والخانقة الحربية الغازات(الكيمائية االسلحة

   لملوثة او القاتلة او الضارة بأثارها المتنوعة المادة اشكال في الكيميائي

   والبيئة واألفراد الحية للكائنات

   الحاق في الكيميائية للمواد السامة للخواص الكيماوية االسلحة وتوظف

 نطاق  على استخدامه جرى الذي الخردل غاز بينها ومن بالبشر الذى

  اعداد..  الجنائية العدالة قسم العليا الدراسات كلية األمنية العربية نايف جامعة.١

   ه١٤٢٥..  الرياض بسواق المدني محمد. د اشراف..  عبدهللا حاج شيزا ماهؤ

 م ٤٠٠٢_ 

 

 

4.  



 وغاز ١٩٨٨ الى١٩٨٠ بين للفترةوايران  العراق بين الحرب في واسع

 التنفسي الجهاز وفشل العصبي الجهاز تلف يسبب الذي السارين

   الذرية النووية االسلحة

   احداث في الذرة نواة وتحديدا الذرة فيها تستخدم التي االسلحة تلك وهي

 او هيدروجينية او ذرية تكون ان االسلحة لهذه ويمكن الشامل التدمير

   ونووية وبيلوجية كيماوية من الشامل الدمار اسلحة فان وبالتالي نترونية

 كوسيلة حرارية او اشعاعية او  تدميرية قوة على تحتوي التي االسلحة هي

 وتولد الحياة مظاهر وازالة الحية الكائنات تلويث او احراق او الخفاء

   التغيرات عن تنجم التي المتفجرة الطاقة من هائل قدرا النووية االسلحة

 والصدمات الحرارة ارتفاع وتسبب  المشعة المادة نواة تركيب في تقع التي

  واالشعاع االرضية

   الثانية العالمية الحرب مع اقترنت الشامل الدمار اسلحة ان الواضح من

 يقترن فما بعيدة عصور الى تمتد   انها نرى  التاريخ مجريات الى النظر لكن

 ان الى يشير القديم التاريخ ان غير الذرية االسلحة الى ينسب بحداثتها

   بجثث العدائهم االبتر مياه بتلويث قاموا الرومانية االمبراطورية جنود

   الجنود بين الذعر لبث السامة الثعابين القرطاجيون استعمل كما الموتى

   ضحايا جثث بقذف  التتار وقام الحربية سفنهم اسطح على القوها حيث

 القرم جزيرة بشبه منطقة في كافي مدينة فوق الطاعون

 بطانيات  البريطاني الجيش من ضباطا استخدم فقد الحديث العصر في اما

  اعداد..  الجنائية العدالة قسم العليا الدراسات كلية األمنية العربية نايف جامعة.١

   ه١٤٢٥..  الرياض بسواق المدني محمد. د اشراف..  عبدهللا حاج شيزا ماهو

 سابق مصدر م٤٠٠٢_ 

 

5.  



 

 كما الشمالية امريكا في االصليين السكان الحمر الهنود ضد ملوثة

  االمريكية االهلية الحرب ابان الوسيلة نفس استخدموا

   وليس لحربية العمليات على  بجديد ليس كبيرة بإعداد البشر قتل كان واذا

   الزمن تقلل الشامل الدمار اسلحة فان الحالي العصر على مقصورا

 اصبح حيث لذلك المطلوب الجهد تقلل مثلما التدمير اثر الحداث المطبوب

 في حجر من تحتويه وبما بشر  من فيها بمن ملهابكا مدن تدمير باالمكان

   ذلك كان ان بعد الشامل الدمار اسلحة باستخدام ساعات غضون

  العادية األسلحة باستخدام عدة سنوات او يستغرق شهرا

 مدينة مهاجمة بها تمت التي الحارقة فالقنابل نسبي مصطلح السامل فالدمار

 نحو مقتل الى ادت الثانية العالمية الحرب اثناء في االلمانية ديرسدن

  والمقابل يومين مدار على  بالطائرات غارة١٤٠٠ في شخص الف٢٠٠

   نهاية في اليابانية هيروشيما على اطلقت التي الوحيدة الذرية القنبلة فان

 واصابت الحال في شخص الف٦٨ نحو قتلت الثانية العالمية الحرب

   اخرين شخص الف٧٦

 فقد  الشامل الدمار اسلحة في الكبير االنعطاف هي النووية االسلحة وتعد

  اعداد..  الجنائية العدالة قسم العليا الدراسات كلية األمنية العربية نايف جامعة.١

   ه١٤٢٥..  الرياض بسواق المدني محمد. د اشراف..  عبدهللا حاج شيزا ماهو

 م ٤٠٠٢_ 

 

 

 

6.  

 

 



   الى الكيمياوي بالعامل  ثرتأ قد  يكون الذي الكيمياوي بالعامل المصاب وان

   الموت درجه

 الوطني  واجبه اداء في الفاعلية فقدان او نقص يعاني او المنطقة اخالء في

Aerosol  :وسط في صغيره دقائق شكل بس السائل او الصلب الجسم هو   

 غازي

   الكولونيا الشاطوروا والدخان الضباب مثل مرئي غير يكون ما وعاده

   اثناء الجسم يمتصه الذي الكيمياوي  العامل مقدار هي:  Dose الجرعة

 فتره تعرضه

   لعوامل الشخص تعرض زمن في التركيز ضرب حاصل وهي زمنيه

   الكيميائية

 (  32 /دقيقة.   ملغم) ضباب او بخار بشكل  اثارها يكون التي السامه

   من% 50 تقتل التي الجرعة هي و: Lethal Dose القاتلة الجرعة معدل

 الكيميائي العامل يتعرضون الذين او المعرضين االشخاص

   الواجب عن تعيق التي الجرعة: والعقل للحركة المنشطة الجرعة معدل

   من% 50

 المعرضين االشخاص

persistantgas :يتبخر الجو في ينتشر الذي الكيميائي العامل وهي   

 يعطي بسرعه

 طويال  يدوم ال او قصيره ولمده جدا كبيرا تركيزا

   ماضي. الساكت  محمد منيب/  النووي. البيولوجية_  الكيمياوية:  الشامل الدمار اسلحة

  ٢٠٠٩ زهران دار عمان _  صباريتي  عيسى غالب. الجغيفر توفيق

 سابق  مصدر( ٤٨٨٧/١١/٢٠٠٩( أ. ر

 

7.  



   الكبرى الدول بين محموم سباق الى الهجومية األسلحة هذه تعزيز  ادى

 األمريكية  المتحدة الواليات العظيمتين فالقوتين النووي  السالح لتطوير

   بينها  فيما نووي سالح الف٧٠ من اكثر امتلكا السابق السوفيتي واالتحاد

 النهج هذا بتتبع اخرى دول بدأت بينما الباردة الحرب ذروة خالل

 والهند   والصين وفرنسا  بريطانيا مثل النووي السالح على والحصول

 والجدري الخبيثة الجمرة من. من ايصال جر عات واسرائيل والباكستان

 ما أطلقت من العالم ومتى االخر  النصف الى

 السيطرة  المستحيل من سيكون البيولوجية  السموم هذه طلقتال 

 واالبراء  مهاتواال العاديين المواطنين من الضحايا وسيكون عليها 

  المعارك  في اصال يشتركوا لم الذين واألطفال

 الوقت ففي الضحايا من  الماليين خلفت الشامل الدمار اسلحة تطور ان

 الجنود من قتيل مليون٥،٨ حوالي األولى العالمية الحرب خلفت الذي

   يزيد  ما فيها سقط الثانية العالمية الحرب  فان المدنيين من قتيل مليون١٠و

   الكيميائية األسلحة هذه انواع  جميع واستخدمت شخص مليون٥٥ عن

 التقليدية االسلحة الى اضافة والنووية والبايلوجية

 التحرر وحروب بالوكالة حروبا الثانية العالمية الحرب بعد العالم شهد وقد

   جماعية ابادة وعمليات اهلية وحروب الدول داخل وصراعات الوطني

 في.. ضحية مليون١٠٠ب الضحايا عدد قدر حتى مستمرة انسانية وازمات

 الحرب  نهاية  بين ما الفترة في  الردوالر  مليار١٠٠٠ الدول تنفق المقابل

   احداث على قادرة ترسانات لبناء الثمانينات ومنتصف الثانية العالمية

 المعمورة  من مكان اي في الشامل الدمار

  اعداد..  الجنائية العدالة قسم العليا الدراسات كلية األمنية العربية نايف جامعة.١

 . ٨      م٤٠٠٢    ه١٤٢٥..   الرياض بسواق المدني محمد.  د اشراف.. - عبدهللا حاج شيزا ماهو



 المبحث الثاني

 المطلب األول 

 اتفاقيات ومعاهدات حول اسلحة الدمار الشامل 

 الشامل الدمار سلحةبأ المتعلقة قليميةواال الدولية والمعاهدات االتفاقيات اهم

 االنتشار  ومنع

 The Antarctic Treaty 1959 سنة الجنوبي القطب معاهدة. ١

   في ،1959 سنة ديسمبر أول في دولة، عشرة أثنتا المعاهدة هذه وقع

 . واشنطن

 أجل من فقط الجنوبي القطب  استخدام على المعاهدة أطراف واتفقت

 األغراض 

   كل يشمل بما عسكرية، طبيعة ذات إجراءات أي تحريم وعلى السلمية،

 أنواع

 وعدم نووية، تفجيرات أي تحريم على المعاهدة نصت كما. األسلحة 

 من التخلص

 [. 1]الجنوبي القطب في المشعة المواد فضالت

 في الحق أطرافها المعاهدة، منحت بأحكامها، خاللاأل عدم ولضمان

 إرسال
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٩. 



Rvers 

 الجنوبي بما  القطب مناطق من منطقة أي وفي وقت، أي في. للتفتيش 

 والطائرات، السفن، جميع تفتيش وكذلك. ومعدات ومنشآت، محطات، فيها

   نطاق في

 .  الجنوبي للقطب والمغادرة الوصول

   منطقة أول وتخلق النووية،  التجارب رم تح معاهدة أول المعاهدة هذه عد

 .  النووية األسلحة من خاليةفي العالم  

  الخارجي الفضاء وفي الجو في النووية األسلحة تجارب حضر معاهدة.٢

 1963 لعام الماء وتحت

   السوفييتي االتحاد األمريكية  المتحدة الواليات من كل المعاهدات على وقع

   نضما 1993 اكتوبر10 من ابتدأ النفاذ حيز دخلت المتحدة والمملكة السابق

   حد وضع الى المعاهدات هذه وتهدف دولة مائة من أكثر بعد ما في إليها

   وقف تحقيق نحو اولى كخطوة  المشعة بالمواد البشري المحيط لتلوث

   نزع وهو اساسي هدف  وتحقيق نهائيا  النووية األسلحة تفجير تجارب

  لكي المفاوضات مواصلة على العزم األطراف الدول تعلن كما السالح

 ٢. النووية األسلحةعل  تجرئ التي التفجيرات كل األبد الى تمنع

١ ..https:// www. Unorg 
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   سابق مصدر المتحدة   األمم_ 1540 اللجنة

  مطبعة. السالح لنزع المتحدة األمم جهود إسماعيل،  محمد الفتاح عبد. ٢

 ٢٨  ،ص١٩٧٢ القاهرة العربي، العالم دار

١٠. 

 

 



 . Treaty Test Ban (T T B) اختصار المعاهدة على ويطلق. ة

   استخدام اكتشاف ميدان في الدول لنشاط المنظمة المبادئ معاهدة. 3

   الفضاء

 سنة خرى،اال السماوية جرامواال القمر ذلك في بما الخارجي،

 Treaty Principles Governing the Activities of States in 

the 

Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon   

 and 

Other Celestial Bodies 

   آخر نوع أي أو نووية، أسلحة أية وضع تحريم على المعاهدة هذه نصت

 أسلحة من

   في أو السماوية، جراماال على أو رض،اال حول مدار  في الشامل، الدمار

   الفضاء

  في األخرى السماوية جرامواال القمر استخدام ويقصر. الخارجي

  األغراض

 .السلمية

  تالتيلولكو معاهدة) الالتينية أمريكا في النووية األسلحة حظر معاهدة. 4

 سنه

1967 ) 
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١١. 

 



 

 

Treaty for the Prohibitation of Nuclear Weapons in Latin 

America (The Tlatelolco Treaty) 

   برمت

   أمريكا جعل إلى وتهدف ،1967 سنة فبراير 14 في المعاهدة هذه أ

   الالتينية

   بأي القيام أطرافها على رم تح وهي.  النووي السالح من خالية منطقة

 في نشاط

   على النووية الطاقة استخدام وتقصر النووية، األسلحة مجال في أقاليمها

 األغراض 

 .فقط السلمية

   آهلة العالم، في منطقة أول  المعاهدة لهذه وفقا   ،الالتينية  أمريكا وتعد

   خالية بالسكان

   الوكالة ضمانات تطبيق تتيح المعاهدة هذه وأن.  النووية األسلحة من

   للطاقة الدولية

 األغراض  إلى النووية للطاقة السلمية ستخداماتاال تحويل لمنع الذرية،

 العسكرية 

 ..https:// www. unorg 
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 المطلب الثاني 

 مخاطر اسلحة الدمار الشامل  

 :   البيئية على الشامل الدمار أسلحة مخاطر: الثاني المحور

 الخطورة متفاوتة أضرار أنواعها بمختلف الشامل الدمار أسلحة تحدرث

  البيئة على وخيمة أثار من تخلفه ما خالل من البيئي، التوازنعلى 

 والمصطنعة الطبيعية

 ضد يستعملها والذي نفسهاإلنسان  فيها بما  وعناصرها، مكوناتها بمختلف

 من غيره

 البيئة  على األسلحة هذه من نوع كل أثار على التركيز سيتم وعليه البشر،

   من انطالقأ

األضرار  نماذج تقديم خالل من أو مكوناتها تنتجها التي اآلثار احتمالية

  لتيا

 . الماضي في تجاربها و لتهااستعمالأحدثتها  

 :  البيئة على البيولوجية األسلحة أثار -)أ

   دقيقة جرثومية كائنات استعمال يعني وأشرنا سبق كما البيولوجي السالح

   للتأثير

   انتشار عمليات وتصاحبها  الموت، أو المرض فتسبب األحياء خاليا على

 األمراض  

   ٩:  المجلد واالقتصادية القانونية للدراسات االجتهاد مجلة

 . ١٣   .                              سابق مصدر ٢ سنة  ١:  العدد

 

 

 



 نتركسأ أبكتيري الجراثيمأشهر من أنواع عدة على الحتوائها وذلك

 العصوية

)Anthrax )لينيوم البوتيو وسموم الخبيثة الجمرة مرض وتسبب 

 )BotulinumToxins  ) 

 بعض وهناك ،األعصاب  شلل في تساهم البكتيريا من أنواع وتفرز

 التي تستخدم  األنواع 

 ما أو الطاعون مرض وتسبب( Pestis Yersinia) الطاعون بيكتيريا

 بالموتيسمى   

 بسرعة أعراضه وتظهر( Virus Ebola)يبوالاال فيروس ،األسود 

   تتراوح

 بين 2-9

   من) 21) أستخدم يمكن كما الجسم، فتحات كل من نزيف أعراضه ومن

  ال

   تاريخ حيث من أما. األسلحة  هذه مثل لصناعة البيكتيريا من أخرى أنواع

 يحددها بحيث قديمة فهي البيولوجية األسلحة هذه استخدام

 اإلشارات  من الكثير على عتمادباال الميالد قبل 266 عام إلى الباحثين

 

   ٩:  المجلد واالقتصادية القانونية للدراسات االجتهاد مجلة

 سابق مصدر ٢ سنة  ١:  العدد
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 ا والروايات

  في المياه مصادر كتلويث ،األسلحة  هذه من أنواع استخدام على تدل

 . ما  بين  الفترة

 حتى  الميالد قبل  266) 22)  قد اليونانيين، أن إلى الدراسات تشير بحيث ،

 عام

0102 

 يشرب التي المياه مصادر تلويث في الحيوانات بعض مخلفات استخدموا

 منها

 أعدائهم،

   بإيطاليا)   تورتونا(  مدينة في  معركة هناك كانت  0011 عام وفي

 (   واستخدم

   نفقت، التي الحيوانات من وأيضا الجنود، من الضحايا بارباروساجثث

   المياه لتلويث

 أعداؤه  منها.) 23)

   ٩:  المجلد واالقتصادية القانونية للدراسات االجتهاد مجلة

 سابق مصدر ٢ سنة  ١:  العدد
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 جزيرة على( Anthrax( الخبيثة  الجمرة بريطانيا القت 0229 عام وفي

 في استخدامها لتجربة الغربي، اسكتلندا ساحل من مقربة على ،)غرينارد(

   الحرب

 فماتت

 تم لذا مأمونة، غير جعلها خطير بشكل الجزيرة تلوثت و فيها البرية الحياة

   إغالقها،

 وقاموا

 .. للجزيرة الدخول من التحذير الفتات بنصب) 24)

 باال سلحه   مقارنة جدا قديم كان البيولوجية األسلحة استخدام فإن وعليه

   النووية

   نغفل أن يجب ال ولكن 0221 الثانية العالمية الحرب أثناء طورت والتي

 األسلحة   هذه أن

 . الماضية بالعقود مقارنة التكنولوجي التطور من باالستفادة طورت قد

 األسلحة  لنقل كوسائط الحروب أثناء الحيوانات تستعمل ما وغالبا

   ٩:  المجلد واالقتصادية القانونية للدراسات االجتهاد مجلة

 سابق مصدر ٢ سنة  ١:  العدد

 

 

 

١٦ . 

 

 

 



   البيولوجية

   والتنوع البيئة على  خطورتها مكمن ذلك وفي للبشر، الجرثومية

 فقد البيولوجي،

 أن لوحظ

 بونة لا الحيوانات منها خلت األسلحة هذه تجارب فيها أجريت التي المناطق

  يبين التالي والجدول جميعا نفقت بل واحد حيوان منها يبقى  لم بحيث

   النسبة

 المجربة المئوية

 .  الحيوانات من نقلها  ووسائط الجراثيم بهذه صابةاإل

 اإلنسان   نقلها ووسائط  الجرثومية اإلصابة نسبة:( 12(  رقم الجدول

   المئوية النسبة

 اإلصابة 

   العدوى واسطة الجرثوم

 األرانب  األمد   طويل مرض( Tularaemia( توالرميا% 0

 األبقار  المدى طويل مرض مالطية حمى( Brucella( البروسيال% 0

 والماعز

Pneumonic (Gerseniapestis) plague 066% الطاعون الرئوي 

 

   ٩:  المجلد واالقتصادية القانونية للدراسات االجتهاد مجلة

 سابق مصدر ٢ سنة  ١:  العدد
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 األمد   قصير مرض

 والفئران الجرذان

 المجترة الحيوانات األمد قصير مرض)Anthrax) الخبيثة الجمرة% 0

 والخيول

   المدى طويل مرض) RickettsiaAustralis) الند كوين  حمى% 0

   والبقار الخراف

 الماعز  األمد قصير مرض) Fever Scariet)القرمزية الحمى% 26

 والكالب

   الببغاء) ClamydiaPsittaciPsittacosis) الببغاء دار% 26

 مرض) UiralEncephalitis) الشوكي والنخاع الدماغ التهاب% 0

 الطيور

   ٢.داهما خطرا والبيولوجية والكيميائية  النووية الشامل الدمار اسلحة تشكل

   تمييز دون وتقتل والمنشئات البشر الى خطورتها تمتد حيث اإلنسانية يهدد

   السنين لعشرات والقاتلة المدمرة آثارها تمتد كما ومدنيين محاربين بين

   اسلحة فان القتال ساحة على اثرها يقتصر التي التقليدية األسلحة وبخالف

 القطارات ومحطات البيوت في البشر تصيب ان يمكنها الشامل الدمار

  سالحا تشكل إنها كما اثارها من يفاقم مما والرياح العدوى بفعل وتنتشر

 قليلة وتكلفة بسهوله تصنيعها المكانية نضرا اإلرهابيين أيدي في خفيفا

 مصدر سابق .. ٢..سنة ١العدد . ٩واالقتصادية : المجلد .مجلة االجتهاد للدراسات القانونية ١

 االلوندي رئيس التحرير د. سعيد :تأليف محمد عثمان. اشراف عام داليا محمد ابراهيم، .الموسوعة السياسية للشباب  ٢

 يوليو ٢٠٠٧/الطابعة 
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 خاتمه

   ذهنية في كبيرة  استفهام  عالمة الشامل الدمار اسلحة شكلت

 وكل المحك على  الكبرى  القوى جعلت اذ  العالمي العام الراي

 الباردة   الحرب شبح  وان للتسليح  تسابق   هناك ان  تجد ازمة

   الصين  او  المتحدة والواليات روسيا  بيم بالمواجهة  سواء يعاد

 المتحدة والواليات

   يكيل  اصبح العالم  كون من تتشكل  االستفهام وعالمات

   الذرية الطاقة منظمة  يكلف   الذي الوقت في فهو.. بمكيالين 

   انها  الغرب يراها التي الدول في النووية المنشآت  بتفتيش 

   من الفترة  في العراق مع  فعل ما مثل العالمي السالم تخترق

   في التفتيش  لجان وجالت صالت وقد..٢٠٠٣ ولغاية١٩٩٠

 والجوامع والمدارس المستشفيات  وفتشت العراقية  المنشآت

   لتفتيش الحد وصل  بل.. لزراعية  والمؤسسات والكنائس

 عن   بحثو..نومه وغرفة األسبق  العراقي الرئيس  قصور

   والحال. النووية  واألسلحة السامة الغازات  بخرائط  يسمى ما

   عقوبات فرض الغرب ومحاولة ايران  مع الواقع على  ينطبق

   بانها   ايران تصرح التي  النووية منشاتها  وتفتيش  ايران على

   والدول المتحدة الواليات تشكك بينما  السلمية ستخداماتاال



   اراك مفاعل في النووي حهاسال تطور  ايران  ان  من الغربية 

   وانتاج المركزي الطرد اجهزة تطور وهي.. وخورمشهر

   بتفتيش  الذرية الطاقة منظمة التفكر بينما ..  البالستية  االسلحة

   المنظومة  تلك طورت  التي وهي اسرائيل في األسلحة تلك

القرن    سبعينيات منذ النقب صحراء  في ديمونة مفاعالت  عبر

 سالمية اال الدول تمتلك ان  اسرائيل ترفض بينما  لماضي

   العراقي النووي  المفاعل وضربت السالح  هذا والعربية 

 ..  ١٩٨١ في تموز

   مصير في القلق  على يبعث  الشامل الدمار اسلحة تطوير  ان

   المرات اللف ا تطورت  األسلحة تلك ان  السيما الكوكب هذا

   الثانية  العالمية الحرب نهاية في صنعت  التي األسلحة عن

   ان  صاروخ  على محمول نووي  راس بمقدور واصبح ..

   كبيرة بقاع في الحياة  وجود يلغي  انه بل هائل دمارا يحدث

 ..   نووية  كونية حرب نشوب حال في العالم من

   نوعية   و تاريخية  على  الضوء يسلط  البحث هذا ان

   الدولي  للمجتمع يمكن وكيف  الفتاك  السالح هذا واستخدامات

 األسلحة   تلك  بتدمير الدول تلك  الزام عبر انتشاره من  يحد ان


