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  تعبر اآلراء الواردة في هذا املقال عن وجهة نظر الكاتبني وال تعكس بالضرورة وجهة نظر اللجنة الدولية للصليب األحمر.   النص األصلي للمقال باللغة 

اإلجنليزية بعنوان:

«Who will assist the victims of use of nuclear, radiological, biological or chemical weapons – and how?»
املجلد 89-العدد 866 يونيو/حزيران 2007 من الصفحة 329 إلى 344

مـن سيقدم املساعدة إلى ضحايا األسلحة 
أو  البيولوجية  أو  اإلشعاعية  أو  النوويـة 

الكيمائية وكيـف؟

بقلم: دومينيك لوي وروبني كوبــالند

دومينيك لوي هو املستشار الفني ومساعد رئيس وحدة السالح

 روبني كوبـالند يعمل بنفس الوحدة كمستشار طبي متخصص في مجال العنف

املسلح واآلثار الناجمة عن استعمال األسلحة

املجلد 89 - العدد 866 - يونيو/حزيران 2007
خمتـــــــــــــــــــارات من 
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ملخــص

ليس من املؤكد معرفة من سيقدم العون – إذا ما اقتضى األمر تنظيم عمل على املستوى الدولي – إلى 

ضحايا حادث ناجم عن استخدام أسلحة نووية أو إشعاعية أو بيولوجية أو كيمائية. وليس من املؤكد 

معرفة كيفية تقدمي تلك املعونة دون تعريض من يقدمها ملخاطر ال ضرورة لها. كما ميكن اعتبار أن 

استعمال تلك األسلحة )أو انتشاراملواد املكونة لها( ميثل خطرا موحدا. فهناك طيف من املخاطر، 

ولكل منها انعكاساته على طريقة إغاثة األشخاص املتضررين وعلى صحة من يقدمون العون وعلى 

التي  الصعوبات  املختصر  املقال  هذا  ويوضح  ومعقدة.  خطيرة  السياسية  فاالنعكاسات  سالمتهم. 

تعترض أي عمل يرمي إلى تقدمي املساعدة إلى ضحايا استعمال األسلحة النووية أو اإلشعاعية أو  

البيولوجية أو الكيمائية، أو الضحايا احملتمل سقوطهم من جراء استعمالها.

******
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1- ُيقصد مبصطلح «سالح نووي أو إشعاعي أو بيولوجي أو كيمائي» أي سالح أو أي جهاز ُيستعمل كسالح يستخدم االنشطار أو االنصهار  النووي أو 
النشاط اإلشعاعي مع إمكانية إحلاق ضرر بصحة اإلنسان، أو املواد الكيمائية أو املواد البيولوجية. وينطبق تعبير «حادث ناجم عن استعمال األسلحة النووية 

أو اإلشعاعية أو البيولوجية أو الكيمائية» على أي استخدام لسالح نووي أو إشعاعي أو بيولوجي أو كيمائي.  كما ينطبق على وضع يتزايد فيه احتمال اللجوء 

إلى استخدام هذا النوع من األسلحة . ويشمل أيضًا هذا التعبير االدعاء باستعمال تلك األسلحة وذلك باإلضافة إلى انتشار املواد النووية أو اإلشعاعية أو 

البيولوجية أو الكيمائية بصورة عارضة في حالة تعرض منشأة نووية أو إشعاعية أو بيولوجية أو كيمائية لهجوم بأسلحة تقليدية.

2- ُيقصد «بالعناصر الفاعلة على الصعيد الدولي» ، املنظمات احلكومية أو العسكرية، األمم املتحدة، اللجنة الدولية للصليب األحمر وغيرها من مكونات حركة 
الصليب األحمر والهالل األحمر أو املنظمات غير احلكومية التي من احملتمل إشراكها في تنظيم املساعدة الدولية لصالح ضحايا احلوادث الناجمة عن 

استعمال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية.

بالرغم من أن اللجنة الدولية للصليب األحمر لم تضع من قبل خططا محددة لتقدمي املساعدة لضحايا 

حوادث استعمال األسلحة النووية أو اإلشعاعية أو البيولوجية أو الكيمائية1، إال أنها تدخلت مرات 

عديدة خالل القرن العشرين في نزاعات مسلحة استخدمت فيها األسلحة النووية أو البيولوجية أو 

الكيمائية، أو زعم استخدامها.

لألشخاص  العون  تقدمي  عملية  اعترضت  التي  العقبات  املناسبات عن  تلك  في  وقد كشفت جتربتها 

املتضررين، وصعوبات ضمان سالمة العاملني في اللجنة الدولية للصليب األحمر.  كما أثارت جتربتها 

وبذلك أصبحت إشكالية  والدبلوماسي.   والسياسي  القانوني  الطابع  املعقدة ذات  التساؤالت  بعض 

تقدمي املساعدة إلى ضحايا حادث ناجم عن استعمال األسلحة النووية أو اإلشعاعية أو البيولوجية أو 

الكيمائية أكثر صعوبة وتعقيدًا.

هناك حوار متزايد دائر بني العناصر الفاعلة على الصعيد الدولي2 حول مخاطر قيام دول أو كيانات 

من الدول باستعمال أسلحة نووية أو إشعاعية أو بيولوجية أو كيمائية. وزاد هذا احلوار بسبب مخاوف 

السارين،  بغاز  اعتداء  1995 حملاولة  عام  في  طوكيو  مترو  تعرض  األحداث:   من  عدد  إلى  ترجع 

تعرض الواليات املتحدة في عام 2001 لهجمات باجلمرة اخلبيثة )إرسال رسائل حتتوى على اجلمرة 

اخلبيثة(، استخدام أحد مشتقات الفينتانيل في إنهاء عملية أخذ رهائن داخل أحد مسارح موسكو 

في عام 2002، ادعاء وجود أسلحة نووية أو إشعاعية أو بيولوجية أو كيمائية في العراق قبل عام 

عام  لندن  في  ارتكبت  اغتيال  جرمية  في   210 للبولونيوم  2003، حتقيق حول االستخدام احملتمل 
2006 وأخيرًا استخدام «قنابل الكلور» في العراق في بداية عام 2007. وينظر كل عنصر من العناصر 
الدولية بطبيعة احلال إلى مخاطر استعمال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية وفقًا 

ملصلحته الشخصية أو واليته احملددة.  وبالتالي هناك شواغل أخرى تتمثل في أنه نظرًا ألن والية 

اللجنة الدولية للصليب األحمر تكمن في تقدمي العون واحلماية جلميع ضحايا النزاعات املسلحة وأعمال 

العنف، فقد ُيطلب منها مرة أخرى – كما حدث في املاضي – أن تقدم املساعدة إلى هؤالء الضحايا 

قدر إمكاناتها. ومما ال شك فيه أنه سيترتب على محاولتها النهوض بتلك الوالية آثار عميقة على صحة 

وأمن العاملني في اللجنة الدولية للصليب األحمر.  كما أنه من املمكن أن تكون اللجنة الدولية للصليب 

األحمر موجودة في منطقة النزاع لدى وقوع حادث ناجم عن استخدام أسلحة نووية أو إشعاعية أو 

بيولوجية أو كيمائية.
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3- يشمل تعبير «عمل من أجل تقدمي املساعدة لضحايا حادث ناجم عن استعمال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية» إمكانية « تقدمي املساعدة 
إلى الضحايا» وأيضًا «أمن العاملني». فهو يتضمن اإلستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من استعمال تلك األسلحة أو الوقاية من تكرار استعمالها. وهى 

استراتيجيات ميكن أن يترتب عليها حوار مع السلطات بشأن التزاماتها مبوجب القانون الدولي؛ كما يشمل بعض اجلوانب املتعلقة باحلوار الدبلوماسي 

واإلعالم. ويقصد «بتقدمي املساعدة إلى الضحايا» املساعدة املتخصصة واملساعدة العادية التي ُتقدم إلى األشخاص املتضررين، ويقصد بها أيضًا توفير 

اإلمكانيات العامة واملتخصصة لتأمني حماية الضحايا احملتملني من التعرض آلثار األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية.  واملقصود «بأمن 

العاملني» هو أن يوضع في االعتبار كافة اجلوانب األمنية والصحية اخلاصة بالعاملني )األجانب أو احملليني( وذلك بهدف الوقاية من كل من آثار التعرض 

الستعمال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية واآلالم واملعاناة املترتبة على آثار استخدامها.

ولتفادي إغفال مثل تلك الشواغل، قمنا أواًل بدراسة ما أجنزته اللجنة الدولية للصليب األحمر حتى 

اآلن من عمل له صلة باستعمال األسلحة النووية أو اإلشعاعية أو البيولوجية أو الكيمائية؛ ثم قمنا 

في ما بعد بتحليل كل املواد املتاحة التي تسمح في املستقبل بتحديد مخاطر استخدام هذا النوع من 

السالح.

وال يعتمد تقييمنا للمخاطر على منهجية رسمية ولكن يستند إلى ما قمنا به من حتليل للمعلومات التي 

وردت إلينا من مصادر مختلفة كاخلبراء احلكوميني واملستقلني أو تلك التي استقيناها من قراءاتنا 

من خالل   – لنا  ُأتيحت  وقد  املفكرين.  املؤمترات وجماعات  العديد من  العديدة ومن مشاركاتنا في 

عملنا – فرصة مقابلة غالبية بل جميع العناصر الرئيسية الفاعلة على الساحة الدولية،  مما يسمح لنا 

بأن نلمس ما لديهم من قدرات والدور الذي ميكن أن يضطلعوا به. وقد تركز احلوار الذي أجريناه مع 

متحدثينا على نظرتهم للمخاطر احملتملة ومفهومهم لها، وعلى السؤال الرئيسي الوارد في عنوان هذا 

املقال أال وهو: من سيقدم العون إلى ضحايا استعمال األسلحة النووية أو اإلشعاعية أو البيولوجية 

أو الكيمائية وكيف؟  وذلك في حالة وقوع حوادث ناجمة عن استعمال األسلحة النووية أو اإلشعاعية 

أو البيولوجية أو الكيمائية يتمخض عنها خسائر بشرية كبيرة مما يتطلب القيام بعمل على الصعيد 

الدولي. ويزداد تعقد هذا السؤال – وهو سؤال معقد أصاًل من وجهة نظر كافة العناصر الفاعلة – إذا 

امتد البحث ليشمل طريقة العناية وأسلوب رعاية ضحايا كافة احلوادث الناجمة عن استعمال األسلحة 

النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية3. إذ تناولنا بالتحليل في عجالة هذه املجموعة األكثر اتساعًا 

من املخاطر.

ويستعرض هذا املقال بصورة موجزة العمل الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب األحمر في احلوادث 

من  في ظروف  أو  الكيمائية  أو  البيولوجية  أو  اإلشعاعية  أو  النووية  األسلحة  فيها  استخدمت  التي 

احملتمل أن تكون قد استعملت خاللها تلك األسلحة. ثم ننتقل إلى تقييم مخاطر استعمال األسلحة 

ويتطلب  املختلفة.  املخاطر  من  نوعًا  عشر  أحد  ونحدد  والكيمائية،  والبيولوجية  واإلشعاعية  النووية 

اجراء تقييم غير متجانس للمخاطر االستناد إلى نهج غير متجانس أيضًا سواء تعلق األمر باملساعدة 

املقدمة إلى الضحايا أو بأمن وسالمة العاملني. ولذلك حرصنا على أن نقدم بيانات واقعية عن «التكلفة 

البشرية» التي من املتوقع أن تنجم عن األحد عشر خطرًا.  كما نتساءل عن أسلوب تقييم كافة العناصر 

الدولية الفاعلة لتلك املخاطر املتوقعة ولن نذكر أي حكومة أو أي منظمة بالتحديد.  وقد تسهم النتائج 

املستخلصة من تلك الدراسة في تطوير أسلوب تفكير العناصر الدولية الفاعلة حول هذه اإلشكالية 

املعقدة للغاية.
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4- نداء موجه في شهر فبراير/ شباط 1918 إلى األطراف املتحاربة بعدم استعمال الغازات السامة.
1982. انظر أيضًا « القوة في  جنيف –  5- انظر «املقاتل الثالث Le troisième combattant» بقلم مارسيل جونو- اللجنة الدولية للصليب األحمر – 
مواجهة القانون La force contre le droit» اللجنة الدولية للصليب األحمر واحلرب الكيمائية في الصراع اإليطالي اإلثيوبي 1935 – 1936 بقلم راينر 

بودينديستيل – املجلة الدولية للصليب األحمر – العدد 829 )مارس / آذار 1998( الصفحات من 85 –  110 .

العدد رقم  املجلة الدولية للصليب األحمر –  6- انظر فرانسوا بونيون «اللجنة الدولية للصليب األحمر: من هيروشيما حتى فجر القرن احلادي والعشرين» – 
859 )سبتمبر/ أيلول 2005( الصفحات 511 – 524.

ولن نتناول في هذه الدراسة األنشطة املتعلقة باجلانب القانوني،  وذلك سواء كانت أنشطة قانونية أو 

وقائية؛  إذ إنها من اختصاص مجموعة مختلفة من العناصر الدولية الفاعلة تعمل في إطار مجموعة 

من الصكوك مثل : معاهدة عدم االنتشار النووي )1968(، بروتوكول جنيف اخلاص بحظر االستعمال 

احلربي للغازات اخلانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية )1925(،  االتفاقية اخلاصة 

 1540 والقرار رقم   ،)1993( الكيمائية  باألسلحة  االتفاقية اخلاصة   ،)1972( البيولوجية  باألسلحة 

الوقائية املتخذة لصالح  البحث أيضًا األنشطة  نتناول في هذا  لم  الصادر عن مجلس األمن.  كما 

العلماء الذين يعملون في اجلامعات وقطاع الصناعة.

ليست إشكالية جديدة على اللجنة الدولية للصليب األحمر استعمال األسلحة النووية واإلشعاعية 

والبيولوجية والكيمائيـة:

مناقشات متت  خالل  ومن  املاضية،  عامًا  السبعني  خالل  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  قامت  لقد 

على املستوى الداخلي، بتحديد عدد كبير من املوضوعات واألسئلة الشائكة املطروحة حاليًا واملتعلقة 

باملساعدة املقدمة إلى ضحايا احلوادث الناجمة عن استعمال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية 

والكيمائية واخلاصة أيضًا بأمن العاملني وسالمتهم. وميكن أن نستخلص من جتربة اللجنة الدولية 

للصليب األحمر في مجال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية، عددًا من اإلشكاليات 

تبرر في نظر أي عنصر دولي فاعل صياغة مجموعة من املبادئ التوجيهية احملددة.

عقب استعمال الغازات خالل احلرب العاملية األولى، وجهت اللجنة الدولية للصليب األحمر نداء مدويًا 

النهاية إلى قيام الدول بإبرام  إلى كافة األطراف املتحاربة.4  وكان هذا النداء دفعة قوية أدت في 

بروتوكول جنيف لعام 1925.

تناول أحد العاملني السابقني في اللجنة الدولية للصليب األحمر في مذكراته األنشطة التي قامت بها 

اللجنة خالل احلرب بني إيطاليا وإثيوبيا واملتعلقة باستعمال األسلحة الكيمائية في احلبشة. وقد انتقدت 

بشدة تلك األنشطة نتيجة لدراسات بحثية أرشيفية أجريت في ما بعد.5

بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما عام 1945 6، شاركت اللجنة الدولية للصليب األحمر في تزويد 

املستشفيات هناك باإلمدادات الطبية.
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7- الواليات املتحدة األمريكية: مشروع قرار مقدم بتاريخ 20 يونيو/حزيران 1952 بعنوان «طلب إجراء حتقيق حول اللجوء املزعوم إلى السالح البكتيري» 
. s/2671 وثيقة األمم املتحدة

8- خلص املعهد الدولي ألبحاث السالم بستوكهولم ، بعد حتليل اجلوانب السياسية واإلعالمية لالدعاءات، إلى أنه يتوافر حلادثني فقط من بني خمسني حادثًا 
 The problem of chemical and biological warfare )SIPRI( ناجما عن االستخدام املزعوم للغازات في اليمن، كم ال بأس به من الدالئل املوثقة

1971  ستوكهولم – املجلد 1 - الصفحات 38 – 225.
9- املرجع نفسه.

10-البيان الصحفي رقم 1481 صادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر «اجلرحى الذين سقطوا خالل احلرب بني العراق وإيران: نداء موجه من اللجنة الدولية 
اإليراني: اللجنة  للصليب األحمر» – 7 مارس/آذار 1984 ؛ البيان الصحفي رقم 1567 صادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر « النزاع العراقي – 

الدولية للصليب األحمر تدين استعمال األسلحة الكيمائية» ، 23 مارس/آذار 1988.

الدولية  اللجنة  1952 تقدمت الواليات املتحدة األمريكية مبقترح إلى مجلس األمن تدعو فيه  في عام 

للصليب األحمر بإجراء حتقيق حول االستعمال املزعوم ألسلحة بيولوجية خالل احلرب الكورية، إال أنه 

لم يتم إجراء مثل هذا التحقيق أبدا.7

إن بعض املشكالت األكثر صعوبة التي من شأن اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تواجهها اليوم 

لكي تنظم عملية املساعدة،  أصبحت واضحة منذ الصراع في اليمن الذي استعملت فيه األسلحة 

الكيمائية عام 1967 8.وقد توجه فريق من العاملني في اللجنة الدولية للصليب األحمر مبن فيهم الفريق 

الطبي إلى املناطق التي تعرضت لالستعمال املزعوم لألسلحة الكيمائية وأثارت تلك الزيارة العديد من 

التساؤالت املعقدة مثل:  هل يتعني على اللجنة الدولية للصليب األحمر أن توزع على السكان املدنيني 

باللجنة  العاملني  توكيدًا لصحة االدعاءات(؟  ومخاطر تعرض  األقنعة  توزيع  يعتبر  )إذ  واقية  أقنعة 

الدولية للصليب األحمر ملواد كيمائية وإمكانية تعرضهم لهجمات ملنعهم من الشهادة على اآلثار الناجمة 

عن استعمال األسلحة الكيمائية؛ وأخيرًا معرفة ما إذا كان يتعني على أعضاء الفريق الذي يقدم اإلغاثة 

للضحايا بأن يقوم في الوقت نفسه بإجراء حتريات علمية من أجل التحقق من صحة االدعاءات. وقد 

أصبحت مسألة قيام اللجنة الدولية للصليب األحمر بنشرالتقارير محورًا لتبادل اآلراء على الصعيد 

الدبلوماسي وفي وسائل اإلعالم.9

للصليب  الدولية  اللجنة  عن  الصادرة  الرسمية  والبيانات  التصريحات  إلى  فقط  هنا  اإلشارة  ميكن 

الصحفية  فالبيانات  وإيران:   العراق  بني  احلرب  خالل  الكيمائية  األسلحة  استخدام  حول  األحمر 

التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في الفترة ما بني 1984 – 1988 تشير إلى أن العراق 

استخدمها بالفعل.10 

وميكن للجنة الدولية للصليب األحمر أن تستخلص مجموعة من الدروس املستفادة من جتربة مشاركتها 

السابقة في هذا املوضوع:

التساؤالت  من  مجموعة  تلقائيا  يثير  املساعدة، مما  تلك  تقدمي  وكيفية  املساعدة  تقدمي  مالءمة  مدى 

املتعلقة بتأكيد االستخدام املزعوم.

التصريحات الرسمية حول حادث استخدام أسلحة نووية أو إشعاعية أو بيولوجية أو كيمائية والصادرة 

عن منظمة مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الدول.
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11- إن الغرض من تلك التعريفات الواردة هنا هو املساعدة على تقييم املخاطر وهي تستند إلى مصطلحات مستقاة من اتفاقيات نزع السالح.

املساعدة والشجب مسألتان ميكن اخللط بينهما بسهولة على مستوى امليدان.

في حالة عدم التحقق من االدعاءات، يتصدر احلوار السياسي الساحة بسرعة منحيًا جانبًا االهتمام 

مبصير الضحايا. ويتم التالعب باملعلومات اخلاصة بالتحقق من تلك االدعاءات بل وقد يتعرض للخطر 

كل من يكون في وضع يسمح له بالتحقق من االستخدام املزعوم لتلك األسلحة.

إن قيام دولة ما باستعمال أو باالستعمال املزعوم ألسلحة كيمائية، يجعل من الصعب للغاية اتخاذ 

أي قرارات داخل مؤسسة مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر، ألن األمر يتجاوز املشكالت املتعلقة 

مبجرد تقدمي العون للضحايا وضمان أمن العاملني إلى انعكاسات خطيرة على الصعيد السياسي 

والدبلوماسي.

القبور  نبش  عملية  تنطوي  أن  كما ميكن  الشائكة،  املشكالت  من  كثيرا  العاملني  وسالمة  أمن  يثير 

إلخراج اجلثث وفحصها وأخذ عينات منها وإجراء حتاليل الحقة، على مخاطر كبيرة.

خماطر استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيامئيـة

هناك تعريف علمي لكلمة «اخلطـر»؛ فاخلطر يتباين وفقًا لعنصرين مختلفني أال وهما:  مدى احتمال 

وقوع حادث ناجم عن استعمال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية من جانب واآلثار 

الناجمة عن مثل هذا احلادث من جانب آخر، ولذلك يتناول هذا اجلزء من الدراسة االستعمال احملتمل 

ملختلف أنواع األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية، بينما يتناول اجلزء التالي اآلثار 

الناجمة عن استعمالها. )املقصود بكلمة «آثـار»، «التكلفة البشرية» وبخاصة عدد األشخاص الذين 

لقوا مصرعهم أو أصيبوا بجراح من جراء االستعمال املباشر لتلك األسلحة(.

ونحن نضع في االعتبار لدى تقييمنا للمخاطر، مسألة االستعمال احملتمل واآلثار الناجمة عن األحد 

عشر استعمااًل لألسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية وذلك في أي مكان في العالم.11 

وهذا ما يجعل هذه النوعية من التقييم تختلف عن تقييم مخاطر جميع احلوادث املمكنة الناجمة عن 

استعمال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية، ألننا نعتقد أنه سيثبت أن أي محاولة 

إلجراء مثل هذا النوع من التقييم ال معنى لها.  وقد وضعنا لكل من األحد عشر خطرًا درجة تعكس 

االستعمال احملتمل )مرتفع، متوسط، أو ضعيف( وذلك باإلضافة إلى إجراء مقارنات بينهم. ولذلك 

فقد اعتمدنا على التحليل االسترجاعي لعدة عناصر: تواتر استخدام بعض األسلحة خالل املائة عام 

للتفاعل بني مختلف  مفهومنا  وأخيرًا  تلك األسلحة  تقييم اخلبراء حاليًا إلمكانية استعمال  األخيرة؛ 

االعتبارات الفنية والتكتيكية والسياسية. وال ينبغي بالتأكيد أن ُينظر إلى هذا التقييم على أنه تقييم 

جامد، ألن درجة اخلطر قد تتغير بسرعة فائقة، على سبيل املثال إذا ما قامت دولة ما بالتهديد لضربة 

نووية.  ويتعلق تقييمنا للمخاطر باستعمال مختلف العناصر التالية:
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•أسلحة نووية )ضعيف(. 	

•أجهزة نووية يدوية الصنع )ضعيف(. 	

•جهاز إشعاعي )متوسط(. 	

•مواد بيولوجية مُمرضة ومواد بيولوجية ُمعدية ومضادة لإلنسان يترتب عليها آثار على الصعيد  	
العاملي )ضعيف(.

•مواد بكتيرية ُمعدية ميكن معاجلة اآلثار الناجمة عنها، كما ميكن التحكم في عملية انتقالها من  	
إنسان إلى إنسان آخر )ضعيف(.

•مواد غير ُمعديـة )متوسط(. 	

•مواد ُمعدية ومُمرضة ُتستخدم ضد احليوان والنبات )متوسط(. 	

•حرب كيمائيـة )ضعيف(. 	

•استخدام محدود وفي نطاق ضيق لألسلحة الكيمائية )مرتفـع(. 	

•أسلحة كيمائية «جديدة» )متوسط(. 	

•املواد املستخدمة في مكافحة الشغب )مرتفع(. 	

وفي ما يتعلق بهذا التقييم، هناك نقطة هامة تكُمن في أنه من املمكن أن تتأثر إمكانية وقوع املخاطر 

إلى  اإلرهابيني  إلى جلوء  ُينظر   ، املثال  على سبيل  اإلرهاب».   «باحلرب ضد  اخلاصة  بالتصورات 

استخدام بعض األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية على أنه عمل ينطوي على احتمال 

أكبر لوقوع املخاطر باملقارنة باستعمال الدول حتما لتلك األسلحة نفسها.

التقييم  يتأثر  عندما  آخر  مبعنى  أي  يصعب حتديده؛  سياسيًا  بعدًا  حتما  املخاطر  تقييم  ويتضمن 

باالعتبارات السياسية، فإن املنظور اخلاص باحتمال وقوع حادث ميكن أن يختلف متامًا عن االحتمال 

احلقيقي. ففي حالة النزاع املسلح، يرتفع احتمال وقوع حادث مرتبط باألسلحة النووية واإلشعاعية 

والبيولوجية والكيمائية ال ينطوى على استخدام مؤكد لتلك األسلحة وذلك أكثر من احتمال االستخدام 

املؤكد لها.
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12- ُيقصد بتعبير «أسلحة نووية» تلك األسلحة النووية التي أنتجتها دولة ما والتي يتولد عن ارتكاساتها النووية )عن طريق االنصهار  أو االنشطار( طاقة 
تدميرية. وميكن أن تتراوح قوة السالح النووي بني كيلو طن وعشرة ميغا طن )أي ما يساوي عشرة آالف كيلو طن(.  وليس من املستبعد أن تتمكن 

كيانات أخرى بخالف الدول من حيازتها؛ إال أنه تقل إمكانية حدوث ذلك إلى أدنى مستوى ممكن،  وال سيما إذا ما ُقورن بحيازة أو تصنيع أجهزة نووية 

يدوية الصنع.

والكيامئية  والبيولوجية  واإلشعاعية  النووية  األسلحة  استعامل  عن  النامجة  اآلثار 
البرشية«(: )»التكلفة 

بالنسبة لألحد عشر نوعًا من املخاطر سابقة الذكر، فإن حتديد اآلثار الناجمة عن استخدام سالح 

نووي أو إشعاعي أو بيولوجي، أو كيمائي يستند أساسًا على فهمنا لآلثار املباشرة املرجحة.  وتتمثل 

املباشرة فهي عديدة مثل  اآلثار غير  )أما  القتلى واجلرحى واملرضى؛  املباشرة في عدد  اآلثار  تلك 

حدوث اضطرابات في املجتمع أو في الصناعة أو تأُثر صحة املواطنني على املدى الطويل أو غيرها من 

التأثيرات على البيئة(.  وسنعرض في هذا اجلزء اخلطوط العريضة لآلثار احملتملة وما يترتب عليها من 

مساعدة الناجني وضمان أمن العاملني.  ولن نتناول هنا موضوع االهتمام بجثث من لقوا حتفهم.

وقد يكون لتقدمي العون في مثل تلك الظروف أثر شديد على احلالة النفسية ألقارب الضحايا سواء كان 

الضحايا ممن جنوا أو ممن لقوا حتفهم.

استخدام األسلحـة النوويـة: 12

سيختلف عدد الضحايا اختالفًا كبيرًا وفقًا لعدد األسلحة النووية املستخدمة ووفقًا لقوة االنفجار )أو 

االنفجارات( وموقعه.  وبطبيعة احلال فإنه ينجم عن استخدام سالح نووي ضد هدف عسكري مختبئ 

بالسكان.   مأهولة  منطقة  في  استخدامه  أقل من  بشرية  تكلفة  البحر،   في عرض  أو  الصحراء  في 

أشكااًل  تأخذ  النووي  االنفجار  فيها  تسبب  التي  للجروح  املباشرة  األسباب  فإن  للبشر،  وبالنسبة 

مختلفة:  أواًل، إشعاع حراري ينجم عنه عواصف من النيران تنتشر على نطاق واسع وتتسبب في 

حروق وجروح خطيرة؛  ثانيًا، صدمات ناجمة عن تفريغ الهواء تواكبها رياح هوجاء تتسبب في جروح 

مشابهة لتلك التي تتسبب فيها املتفجرات التقليدية؛  ثالثًا، إشعاعات وما يترتب عليها من آثار إشعاعية 

تتسبب في مرض اإلشعاعات. 

وتتوقف فرص بقـاء املصابني على قيد احلياة على حجم ما تعرضوا له من حرارة أو صدمات ناجمة 

عن تفريغ الهواء أو نشاط إشعاعي.  بينما يعتمد حجم التعرض على قوة القنبلة ذاتها ومدى قرب 

الضحايا من مركز االنفجار.  ومن املرجح أن يتوفى عدد كبير من األشخاص بعد أيام أو أسابيع 

من تعرضهم لالنفجار، وذلك باإلضافة إلى ما يترتب عليه من آثار صحية على املدى الطويل.  كما 

بالسرطانات  اإلصابة  في  املتساقطـة  اإلشعاعية  واملواد  املتطايـرة  املُشعة  الذرات  تتسبب  أن  ميكن 

والتشوهات اخللقية.
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تلك القنابل التي تصنعها أساسًا كيانات من غيرالدول ويتولد عن ارتكاساتها النووية )عن طريق االنصهار أو  13- ُيقصد «بأجهزة نووية يدوية الصنع» – 
االنشطار( طاقة تدميرية.  إال أن تلك األجهزة النووية تعتبر بدائية إذا ما قورنت باألسلحة النووية. وتتراوح قوة التفجير املتوقعة بني كيلو طن وعشرين 

كيلو طن.

14- ُيقصد «بقنبلة إشعاعية»  أي قنبلة تعتمد على املواد املشعة لإلضرار باألفراد أو لكي تنتشر في البيئة الطبيعية:  ويتضمن ذلك الغازات والبارود والسوائل 
املشعة. وُيطلق بوجه عام تعبير «قنبلة قذرة» على املتفجرات املستخدمة لنشر املواد املشعة غير املستقاة من تفجير نووي.  وفي هذه احلالة، فإن املتفجرات 

ستتسبب في إصابة األفراد بجروح وفي وقوع أضرار مادية؛ بينما ستكون املواد املشعة وراء حدوث اضطرابات نظرًا آلثارها النفسية. وعلى املدى 

الطويل، هناك مخاطر أن تظهر مجموعة من املشاكل الصحية من الناحية النظرية.

إن هذا املقال ال يركز على كيفية العناية مبرض التعرض لإلشعاعات، فالعالج )الذي يعتمد مثاًل على 

حبوب اليود( أو معاجلة األشخاص الذين تعرضوا لإلشعاعات ليس له سوى أثر محدود على فرص 

بقائهم على قيد احلياة.  بل تواجه حتى املراكز الصحية األكثر تطورا صعوبة كبيرة في عالج عدد 

كبير من املرضى املصابني بحروق؛ كما أن عالج هذا النوع من املرضى مكلف للغايـة ويحتـاج إلى 

وقت طويل.  وهناك نوع من العالج األقل تطورًا ولكن أكثر فعالية يتمثل في استخدام الضمادات 

واملياه  املأوى  توفير  العون  من  النوعية  تتضمن هذه  كما  إلخ،   ..... واملسكنات  احليوية  واملضادات 

اخلالية من األمراض والطعام واملالبس.

ويتمثل اخلطر الرئيسي الذي ميكن أن يواجهه الشخص الذي يقدم املساعدة للناجني إثر استخدام 

سالح نووي، في التعرض ملواد ُمشعة مبعثرة في الغبار أو املياه أو الهواء.  وبالتالي ينبغي أن يكون 

الوقت الذي يقضيه أي شخص يقدم العون في منطقة ملوثة محدودًا للغاية.

األجهـزة النوويـة يدويـة الصنـع: 13

ميكن أن يؤدي استخدام سالح نووي يدوي الصنع إلى حادث فردي أو منعزل.  وفي حالة االنصهار أو 

االنشطار النووي،  تتشابه اآلثار الناجمة بتلك املترتبة عن استخدام سالح نووي أقل قوة.  وسيتوقف 

عدد الضحايا على وقوع االنفجار في منطقة آهلة بالسكان أم ال.  كما ال تختلف املساعدة املقدمة 

للضحايا وتأمني سالمة العاملني عما وصف آنفًا في اجلزء اخلاص باستخدام األسلحة النووية.

استعامل جهاز إشعاعي: 14

ميكن أن تتسبب املادة املُشعة من الناحية النظرية في اإلصابة مبرض اإلشعاعات، باإلضافة إلى ما 

ينجم عن اإلشعاعات من آثار على املدى الطويل.  ومن الصعب توقع تلك اآلثار أو حتديد حجمها. ومن 

املرجح أن تتضمن ظهور آثار أخرى على املدى الطويل؛ وترجع اآلثار الرئيسية الناجمة عن استخدام 

«قنبلة قذرة» إلى دوي انفجار جهاز التفجير التقليدي؛  إذ يؤدي عصف التفجير والشظايا املقذوفة 

إلى سقوط قتلى وجرحى.  ومن احملتمل أن يكون األثر الرئيسي الناجم عن املادة املشعة التي حتتويها 

القنبلة القذرة هو انتشار الذعر واالضطرابات االقتصادية وذلك وفقًا ملوقع حدوث االنفجار.  وتستلزم 

عملية التخلص من التلوث اإلشعاعي في مدينة ما حتى وإن تعلق األمر مبنطقة محدودة، إمكانات 

ضخمة وكثيرا من الوقت.  والسؤال الصعب من الناحية الفنية والسياسية يتمثل في حتديد مستوى 

النشاط اإلشعاعي الذي ال ميثل «خطرًا» بحيث ميكن السماح بعودة السكان مرة أخرى.  ومن األرجح 

أن يكون كيان من غير الدول هو املسؤول عن هذا الهجوم وعن توجيهه ضد منطقة سكنية.
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15- يغطي تعبير«سالح بيولوجي» كال من املادة البيولوجية ووسائل انتشارها. ويقصد مبادة بيولوجية كائن حي أو مادة سامة )ُسم ناجم عن جسم حي( 
مسببا ملرض يصيب اإلنسان أو احليوان أو النبات. وميكن أن تكون للمواد البيولوجية آثار على اإلنسان أو احليوان أو النبات، وميكن أن تكون ُمعدية أو 

غير ُمعدية. وميكن أن تنتشر تلك املواد في شكل سوائل أو أيروسوالت أو بودرة جافة. ومن احملتمل أن يتم أيضًا نشر تلك املواد البيولوجية عن طريق 

النظم العسكرية التقليدية املدفعية أو الطائرات أو بواسطة الوسائل البدائية )على سبيل املثال عن طريق بثها في شبكة اإلمداد باملياه أو عبر الرسائل 

البريدية( كما ميكن أن تتم باملصادفة.

الذين تعرضوا لهجوم بأحد املتفجرات  الفورية عن احتياجات هؤالء  الناجني  وال تختلف احتياجات 

التقليدية؛ إال أن التطهير وإزالة التلوث هما الشيء اإلضافي واحليوي الذي هم في حاجة إليه )لم 

تتناول من قبل مؤلفات علم اجلراحة اإلشكالية اخلاصة بوجود شظايا مشعة داخل جسم اإلنسان(. 

وميكن لألشخاص الذين لم يصابوا بجروح ولكن تعرضوا لُلغبار املُشع أن يغتسلوا فقط، ولكن بشرط 

اتخاذ بعض اإلجراءات اخلاصة وتلقي الفريق الطبي تدريبًا خاصًا.

إلى  العون  يقدم  أي شخص  يهدد  الذي  الرئيسي  اخلطر  فإن  إشعاعية،  قنبلة  استخدام  حالة  وفي 

الناجني يكُمن في تعرضه للنشاط اإلشعاعي.  إال أن مستويات النشاط اإلشعاعي الصادرة عنها ال 

ُتقارن بتلك املتمخضة عن االنفجار الناجم عن سالح نووي أو عن قنبلة نووية يدوية الصنع.

عىل  آثار  عليها  ويرتتب  وُمعدية  باملرض  اإلصابة  عالية  لإلنسان«  »مضادة  بيولوجية  مواد  استعامل 
الصعيد الدويل 15  

تعتبر عملية النشر املُتعمد لبعض املواد مثل فيروس اجلدري أو السارس )متالزمة اجلهازالتنفسي 

احلادة( أو احلمى، من أشد املخاطر من حيث حجم اآلثار باملقارنة باملخاطر األخرى الناجمة عن 

استعمال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية.  وفي الواقع أن اجتماع مجموعة من 

العناصر ميكن أن يقدم تفسيرًا ملدى حدة تلك اآلثار احملتملة:

أو  املستهدفني  السكان  أمام  ليس هناك سوى فرصة ضئيلة  )أي  الهجوم في اخلفاء  يتم  أن  ميكن 

السلطات لكي يعلموا بوقوع الهجوم(.

من املمكن أن تصل فترة احتضان املرض إلى ثالثة أسابيع بعد التعرض لإلشعاع.

ميكن أن ينتشر املرض بسرعة بسبب تعدد وسائل النقل اجلوي الدولي.

ميكن أن ترتفع بشدة نسبة الفتك التي تسببها األمراض الناجمة عن تلك املواد.

من املمكن أن ينتشر نوع من الذعر العام وينهار االقتصاد.

وقد أثبت ظهور مرض السارس عام 2003 كانتشار طبيعي حجم األضرار التي ميكن أن تلحقها 

آخر  مرض  بشأن  اخلبراء  توقعات  تؤكدها  أضرار  وهي  واالقتصاد،  بالصحة  الظاهرة  هذه  مثل 

يتمثل في حتول فيروس أنفلونزا الطيور H5N1  إلى ساللة قابلة لالنتقال من إنسان إلى إنسان 

التحكم  ميكن  ال  وبصورة  اجلدري  لوباء  النطاق  واسع  انتشار  عن  حتمًا  يترتب  قد  أنه  كما  آخر، 

العامة واالقتصاد.  ومما ال شك فيه أن ظهور مرض السارس  بالنسبة للصحة  فيها، كارثة عاملية 
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واملخاوف التي أثارها فيروس أنفلونزا الطيور واخلبرة التي مت اكتسابها في املاضي من خالل مكافحة 

مختلف أوبئة اجلدري؛  يدعونا إلى وضع خطط طوارئ ملكافحة نشر مواد ُمعدية ومُمرضة وبصورة 

متعمدة.  وبعبارة أخرى فإن عملية تقدمي املساعدة للضحايا هي من اختصاص قطاع الصحة العامة 

وبالتالي تندرج في االستعداد حتسبًا لظهور أوبئة ضخمة. وفي ما يتعلق بأمن وسالمة العاملني، فمن 

الضروري أن يحصل أي شخـص يعمل في منطقة موبوءة على التطعيمـات واألدوية الالزمة مسبقا،  

إال أنه قد يتعرض للخطر ملجرد حيازته للتطعيمات أو األدوية أو العينات أو ملجرد متكنه من استخدام 

وسائل النقل التي تقله خارج املنطقة. وقد يستهدف املوظفون من قبل أشخاص لم يتلقوا تطعيمات أو 

أدوية أو الذين ليست لديهم وسائل النقل املناسبة.

استعامل مواد بكتريية ُمرضة، يمكن التحكم يف عملية انتقاهلا من إنسان إىل إنسان ومعاجلة اآلثار 
النامجة عنها

من احملتمل أن ينجم عن استعمال مواد مثل الكوليرا أو الطاعون انتشار وباء من الطراز التقليدي، 

أو  احليوية  باملضادات  إصابتهم  الضحايا احملتمل  معاجلة  احلالة، ميكن  هذه  وفي  احتواؤه.  ميكن 

اتخاذ  ضرورة  من  بالرغم  املوتى  آالف  يسقط  أن  احملتمل  من  وليس  املناسبة.  األخرى  بالوسائل 

إجراءات على مستوى الصحة العامة.

وميكن السيطرة على تلك األوضاع على املستويني الوطني والدولي في إطار خطط الصحة العامة 

القائمة. وقد اكتسبت العناصر الدولية الفاعلة خبرة واسعة في مجال مكافحة هذا النوع من األوبئة 

الناجمة عن أسباب طبيعية. أما إذا ما ثبت أن ظهور هذا املرض ناجم عن انتشار مادة ما بصورة 

متعمدة، فإن أسلوب التعرف على أصله سيكون مختلفًا، كما أن البيئة السياسية اإلعالمية احمليطة 

ستكون مختلفة أيضًا. إال أنه لن يكون هناك اختالف في طريقة التعامل مع الوباء. 

وكما هو احلال بالنسبة لوباء من أصل طبيعي، فإن إجراءات الصحة العامة العادية، مبا في ذلك 

انتقال  تقلل من احتماالت  التطعيمات من شأنها أن  إلى  أو  الوقائية  إلى املضادات احليوية  اللجوء 

مجال  في  العاملني  بعض  ُيصاب  أن  الوارد  ومن  املساعدة.  يقدمون  الذين  األشخاص  إلى  املرض 

املساعدة بإصابات خطيرة إذا لم يتم التوصل إلى التشخيص النهائي أو إذا ما مت إعطاء مضادات 

حيوية وقائية غير مناسبة على سبيل املثال. وقد تتعرض العناصر الدولية الفاعلة لتهديد آخر يتمثل في 

محاولة دولة ما أو مجموعة ما أو  شخص ما، منع اجلمهور من املعرفة بوجود هجوم ما أو التعرف 

على املادة املسببة للمرض. 

استخدام املواد البيولوجية غري امُلعدية

ميكن أن تنتشر املواد غير املُعدية مثل اجلمرة اخلبيثة والبوتولني أو حمى األرانب عبر الهواء أو تنتقل 

عن طريق الطعام أو مياه الشرب. فقد أثبت تعرض الواليات املتحدة في 2001 لهجمات اجلمرة اخلبيثة 

كيف ميكن أن يسود الذعر بالرغم من قلة عدد األشخاص املصابني بصورة مباشرة. ومما ال شك فيه، 

أن بعض هذه املواد ميكن أن تكون آثارها فتاكة غير أن األمراض الناجمة عنها غير ُمعدية. 
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وفي حالة االستخدام احملدود، ميكن أن يعني التأخير في تأكيد طبيعة املادة املستخدمة وتعمد إطالقها 

أن آثارها الكاملة انعكست على املصابني حتى قبل التمكن من تلقي العالج املتخصص. وإذا طلبت 

اإلغاثة  أن تصل  وبالتالي ميكن  تتأخر طويال  أن  من احملتمل  فإنه  الدولي،  الصعيد  على  املساعدة 

بالفعل  متواجدة  الدولية  الوكالة  كانت  إذا  )إال  طويلة  بفترة  الوباء  تفشي  بعد  للضحايا  املخصصة 

في البلد املعني(. وفى حالة تشخيص احلالة، ميكن عالج الضحايا في مؤسسات عادية وليس من 

الضروري وضع تدابير خاصة بالوقاية من األمراض ملنع تفشي املرض. إال أن تطهير منطقة ما أو 

مبنى ما يتطلب معدات وتدريبا خاصا. ومن اجلدير بالذكر أن التطعيم ضد اجلمرة اخلبيثة يتمثل في 

مجموعة حقن تؤخذ بصورة منتظمة على مدار عدة شهور.

ومن املمكن االستجابة ملعظم الشواغل اخلاصة بأمن وسالمة العاملني عن طريق االلتزام مبستوى معني 

من احلذر من خالل احلرص على سرعة احلصول على االستشارات والرعاية الطبية، باإلضافة إلى اتخاذ 

التدابير بغية جتنب انتشار العدوى )وذلك مثال عن طريق اتباع التعليمات عند فتح طرد مشبوه(.

استعامل املواد امُلمرضة وامُلعدية ضد احليوان أو النبات

تلحق  التي  اخلسائر  وتتحدد جسامة  النبات.  أو  احليوان  البيولوجية ضد  املواد  تستعمل  أن  ميكن 

باالقتصاد )انهيار األسواق، اضطرابات  فى اإلمداد باملؤن الغذائية، فقدان سبل العيش( أواآلثار 

األكثر فداحة كاملجاعات، وفقًا حلجم األضرار التي تتسبب فيها تلك املواد.

وقد اكتسبت العناصر الدولية الفاعلة خبرة واسعة في مجال أنشطة اإلغاثة الضرورية )توزيع الطعام 

والبذور أو تطعيم املاشية على سبيل املثال( من خالل جهود اإلغاثة املبذولة إثرالكوارث الطبيعية. بيد 

أنه ليس من الضروري أن تكون العناصر الفاعلة التي تقدم املساعدة أنفسها معنية بالبحث عن أسباب 

تفشي الوباء، سواء كان ذلك متعمدا أم ال. 

وأمن  تهدد سالمة  التي  املستخدمة ضد احليوان  الوحيدة  املادة  الطيور متثل  أنفلونزا  أن  لنا  يبدو 

العاملني بصورة خطيرة. وبغض النظر عن ذلك، ميكن أن نعتبر أن العمل في منطقة ما ينتشر فيها 

املخاطر  تكون  أن  أيضًا، ميكن  العاملني. وهنا  النبات، ال ميثل خطرًا على  أو  باحليوان  وباء يضر 

املتعلقة باألمن أكثر فداحة إذا ما كان مصدرها شخصا بإمكانه أن مينع الوصول إلى الوكاالت الدولية 

أو يحول دون التأكد من طبيعة الوباء.

احلرب الكيامئية16

من أكبر االحتماالت أن تأخذ احلرب الكيمائية شكل هجوم تشترك فيه القوات املسلحة للدولة؛ وميكن 

أن تكون واسعة النطاق مما يتطلب استخدام نظم متطورة. ويتوقف عدد األشخاص املصابني على 

16- يقصد “باحلرب الكيمائية” قيام دولة ما أو كيان عسكري منظم باستخدام األسلحة الكيمائية. “السالح الكيمائي” هو مادة كيمائية سامة لها آثار مسببة 
للعجز أو جلروح خطيرة أو للوفاة باإلضافة إلى وسائل استخدامها. يشمل هذا التعبير املواد املشلة لألعصاب واملواد املولدة للبثور واملواد املسممة للدم 

واملواد اخلانقة. وميكن أن تنتشر هذه املواد الكيمائية السامة عن طريق أي سالح مصمم لهذا الغرض أو عن طريق وسائل أكثر بدائية وذلك عن طريق 

خرق وعاء من البالستيك يحتوي على هذه املادة مثاًل أو وضع حاوية فيها مواد كيمائية بجانب شحنة متفجرة.
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كمية املادة املستخدمة وعلى األحوال اجلوية )على سبيل املثال اجتاه الرياح وهطول األمطار(. وتعتمد 

طبيعة اجلروح الناجمة على نوع املادة، أى على سبيل املثال تأثيرها في البشرة أو في األعصاب أو 

في اجلهاز التنفسي. 

ومن أجل إغاثة الضحايا وجتنب تعرضهم لتلك املواد، من الضروري معرفة وقوع هجوم بالفعل أو 

من احملتمل أن يقع. وهذا ليس من السهل اكتشافه. فعندما يأتي أشخاص يعانون من «حروق» إلى 

املستشفى، من املمكن أال يكتشف أن املصابني يعانون من آثار سالح كيمائي إال في وقت متأخر.     

ومن أجل عالج تلك احلاالت بنجاح، من الضروري تطهير احلروق وتوفير العالج املالئم للمريض وفقًا 

للمادة املستخدمة. ونظرا ألنه من الضروري حماية العاملني في املستشفى ضد أي «تعرض ثانوي» 

مجيء  أمام  عاجزة  نفسها  مؤسسة  كل  جتد  الوقاية،  مبالبس  طويال  العمل  صعوبة  إلى  باإلضافة 

مصابني مبادة كيمائية، حتى ولو كان عددهم ضئياًل. 

إعداد  العاملني، جند ضرورة  أو  عامة  السكان  من  مجموعة  حلماية  املستخدمة  الوسائل  بني  ومن 

املخابئ اخلاصة والتطهير وأجهزة الكشف وتوزيع مالبس الوقاية ومضادات السموم ذاتية احلقن. 

الفاعلة التي  الدولية  ويعد خطر إصابة العاملني هو األكبر من نوعه نظرًا ألنه يهدد أكثر العناصر 

تساعد الضحايا عن طريق دخول املنطقة املصابة أو البقاء فيها، بدال من التواجد على مقربة منها . إذ 

ال تكفل كافة التدابير التى قد حتد من خطر اإلصابة، احلماية الالزمة كاألقنعة الواقية، أجهزة الكشف، 

الغرف احملكمة أو تثير بالتأكيد الكثير من التساؤالت الصعبة. أما بالنسبة لسالمة العاملني، فهناك 

أيضا آثار على الصعيد األمني قد تلحق بالوكاالت الدولية إذا ما توافر للعاملني بها، دون غيرهم من 

السكان، وسائل احلماية الالزمة. 

استخدام حمدود أو عىل نطاق حمدود لألسلحة الكيامئية

من املرجح أن يستهدف هجوم منفرد بسالح كيمائي عن طريق جهاز إطالق يدوي الصنع أو قليل 

من  كبير  عدد  وفاة  عن  الهجوم  هذا  مثل  يتمخض  أن  املرجح  من  وليس  مزدحمة.  منطقة  التطور 

األشخاص املصابني. ويتوقف عدد اجلروح وطبيعتها على نوع املادة باإلضافة إلى الكميات املستخدمة 

منها. إال أن مئات األشخاص يصيبهم الذعر عندما يدركون أن هناك سالحا كيمائيا قد مت استخدامه. 

وحتى إن كانت الوكاالت الدولية متواجدة بالفعل في موقع احلادث وحتى إن كان يتوافر لديها مراكز 

رعاية، فإنه ليس من املرجح أن تكون مشاركة في إغاثة الضحايا نظرًا لعدم ضخامة االحتياجات 

املترتبة على الهجوم املنفرد. إال أنه ميكن أن يتغير الوضع إذا ما مت التنبؤ بهجمات متتالية من النوع 

نفسه. 

أما بالنسبة لسالمة العاملني، فتعد النتائج أقل خطورة عن تلك املترتبة عن احلرب الكيمائية، إال في 

حالة محاولة تقدمي إغاثة سريعة. إذ إنه ليس من السهل حتديد نوع املادة فورا حتى ميكن التصدي 

لها عن طريق وسائل محددة كمضادات السموم.
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17- يقصد  بتعبير "األسلحة الكيمائية اجلديدة" مجموعة من املواد الكيمائية اجلديدة ، يتعلق الكثير منها مبنتجات صيدالنية،   وميكن استخدامها كأسلحة؛ 
وميكن وصف اآلثار املترتبة على هذه املواد "باملهدئات" أو "املسببة للعجز". ويقال إنه يتم تصنيعها الستخدامها إلنفاذ القانون، إذ ال ينجم عن استخدامها 

إال عدد قليل من الوفيات.

 Nathanson,The use of drugs as weapons: The Concerns and Responsibilities of Health Professionals, British 18-انظر ناثنسون
Medical Association, London, 2007
19- يقصد بتعبير “مادة مكافحة الشغب”  كل مادة كيمائية ميكن أن تتسبب في حدوث إثارة حواس اإلنسان أو التسبب في عجز بعض الوظائف اجلسدية، 

والتي إذا ما مت استخدامها بصورة مالئمة، سرعان ما تزول بعد اإلصابة بالغازات املُسيلة للدموع على سبيل املثال.

The Problem of Chemical and Biological Warfare -20 املجلد The Rise of CB Weapons ،1 الفصل الثاني
       Instances and Allegations of  CBW 1914-1970”  املعهد الدولي لبحوث السالم ، ستوكهولم، 1973 حول احلرب بني إيران والعراق )89- 1980(

 ” World Armaments and Disarmaments“, SIPRI Yearbook أنظر الصفحات من 8 إلى 206 , 1985ستوكهولم

استخدام األسلحة الكيامئية »اجلديدة« 17

عندما مت استخدام أحد مشتقات الفنتانيل إلنهاء عملية أخذ الرهائن في أحد مسارح موسكو، كانت 

كان  التاريخ،  هذا  تكتيكي. حتى  في وضع  عالجية  مادة  فيها  تستخدم  التي  األولى  املرة  هي  هذه 

ينظر إلى مشتقات الفنتانيل على أنها أسلحة كيمائية «غير فتاكة».  فقد لقي مائة وعشرون شخصًا 

مصرعهم بسبب معاناتهم من هبوط في وظائف التنفس وعدم توافر الرعاية الالزمة خالل الدقائق 

احلرجة التي أعقبت الهجوم. إذ تتسبب أغلبية هذه األسلحة الكيمائية «اجلديدة» في حدوث نوع من 

العجز بتخفيف مستوى الشعور كاملسكنات ومواد التخدير18 . ومن احملتمل أن يكون مثل هذا الهجوم 

«في اخلفاء» وال يتم حتديد طبيعة املادة إال في وقت الحق. 

من جانب آخر، ميكن أن تتوافر مضادات خاصة للسموم تبطل آثار املادة املستخدمة متاما )على 

سبيل املثال، النالوكسون )مضاد األفيون( هو املضاد اخلاص مبشتقات الفنتانيل(. إال أنه قد ال يتم 

التعرف على طبيعة املادة بسرعة بحيث ميكن إعطاء مضاد السموم الالزم.

وتعد اآلثار املترتبة على سالمة العاملني أقل خطورة عن تلك التي تنجم عن احلرب الكيمائية أو حتى 

عن االستخدام احملدود أو في نطاق محدود لألسلحة الكيمائية. وليس من احملتمل أن يكون هناك 

إصابة أو تعرض مباشر، ومبا أن هذه املواد ميكن أن تستخدم «عقاقير» إذا ما مت تناولها بجرعات 

معينة وفي ظروف مختلفة، فلذلك تنخفض مخاطر إصابة األشخاص الذين يقدمون املساعدة ) إذ يشبه 

وضعهم وضع العاملني في املستشفيات الذين يعاجلون شخصا بجرعات مفرطة(.

استخدام مواد مكافحة الشغب19

تستخدم الدول بصورة منتظمة مواد مكافحة الشغب في إطار تنفيذ القانون. إال أن االتفاقية اخلاصة 

باألسلحة الكيمائية لعام 1993 حتظر استخدام مواد مكافحة الشغب كأداة للحرب. وحتتاج العناصر 

الدولية أن تتفهم ملاذا يندرج استعمال مواد مكافحة الشغب في إطار تقييمنا للمخاطر وملاذا ميثل 

التواجد خطرا ألي سبب كان في منطقة نزاع أو منطقة تستخدم فيها تلك املواد بكثافة. واألسباب من 

جملة أمور أخرى هي كما يلي:

مت استخدام مواد مكافحة الشغب في معظم احلاالت قبل االستخدام املوثق20 لألسلحة الكيمائية في 

صراعات القرن العشرين .

“
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إذا ما مت استخدام مواد مكافحة الشغب خالل هجوم في وضع تكتيكي غير وضع الشغب، فلن ُيكشف 

إذن عن حقيقة هذا الهجوم. وفي هذه احلالة إذا ما تعرض اجلنود لهجوم، فقد يعتقد أنهم تعرضوا 

لهجوم باألسلحة الكيمائية ويكون ردهم باملثل.

إذا ما مت استخدام مواد مكافحة الشغب وانتشرت جثث القتلى على األرض ، سيصعب معرفة ما إذا 

كانوا قد قتلوا بأسلحة تقليدية أو بسالح كيمائي اسُتخدم بالتوازي. 

يكون هناك  أن  املؤكد  ليس من  الشغب وحدها،  ملواد مكافحة  النطاق  واسع  وفي حالة االستخدام 

حاجة لتقدمي مساعدات خاصة. فإذا ما كان األفراد الذين كانوا هدفًا الستخدام مواد مكافحة الشغب 

في حاجة إلى رعاية طبية، ستكون من األرجح إلغاثتهم من اجلروح الناجمة عن األسلحة التقليدية 

املستخدمة بالتوازي مع األسلحة األخرى مبا في ذلك الهراوات.

وميكن أن يكون هناك حاجة للمساعدة على التنفس لألشخاص الذين استنشقوا مواد مكافحة الشغب 

في مكان مغلق ولم يتمكنوا من اخلروج منه. وميكن أحيانا أن يتأثر بعض األشخاص أيضًا في حالة 

استنشاقهم لكميات قليلة من مواد مكافحة الشغب وذلك بسبب املشاكل الصحية التي يعانون منها 

أصاًل كالربو على سبيل املثال. 

حد  في  الشغب  مكافحة  مواد  استخدام  من  العاملني  بسالمة  اخلاصة  األساسية  املشكلة  تنبع  ال 

ذاتها، بل من عدم معرفة ما إذا مت استخدام مواد مكافحة الشغب أو املواد الكيمائية أو ما إذا مت 

استخدام مواد مكافحة الشغب قبل استخدام األسلحة الكيمائية. وبالتالي ميكن، وفقًا للظروف تطبيق 

االعتبارات اخلاصة بسالمة العاملني الواردة في القسم اخلاص باحلرب الكيمائية.

نظرة شاملة عن العنارص الدولية املساعدة لضحايا استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية 
والكيامئية 

يسلط العنوان الذي اخترناه لهذا املقال الضوء على سؤال حاسم: في ظل أية ظروف يتطلب تنظيم 

عمل دولي إلغاثة من يساعد الضحايا استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية، 

والسيما في حالة احلوادث التي متثل خطرا « قليل االحتمال ولكن له أثر قوي» ، وكيف ستقدم تلك 

املساعدة؟  وعندما طرحنا هذا السؤال على عدد كبير من العناصر الدولية الفاعلة، ظهر عدد هام 

من النقاط وفق مواردهم  واختصاصاتهم وقدراتهم اجلماعية. وقد تكون هذه النقاط مفيدة للمساعدة 

على حتسني النقاش حول مساعدة الضحايا والضحايا احملتمل سقوطهم من جراء حادث جنم عن 

استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية. 

من اجلدير بالذكر أن الكثير من الدول، والسيما دول أوروبا وأمريكا الشمالية طورت على الصعيد 

الوطني قدراتها بحيث ميكن نشرها بسرعة وبفاعلية في حالة احلوادث الناجمة عن استخدام األسلحة 

النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية. إال أنه في ما يخص نشر القدرات الوطنية على الصعيد 

احلساسيات  بني  تتراوح  والتي  املطروحة  العديدة  املشاكل  معاجلة  في  فقط  الدول  بدأت  الدولي، 
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السياسية املتمثلة في أي تدخل في بلد أجنبي واملسائل القانونية املتعلقة بالتفتيش اجلمركي، وضرورة 

التنسيق بني الدول أو بني الدول واملنظمات الدولية القائمة. 

وبالنسبة ألغلبية العناصر الدولية، فإن تعبير «املساعدة» يقصد به مساعدة الدول املتضررة وليس 

بالضرورة املساعدة املقدمة إلى األشخاص املتضررين. عالوة على ذلك يفترض أن أي نشاط خاص 

باملساعدة يسبقه طلب مقدم من الدولة املتضررة. ولن يتم حتمًا تقدمي طلب كهذا إذا كانت احلكومة 

املعنية هي نفسها املستخدمة أو املرجح استخدامها لألسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية. 

وهناك فرضية أخرى تتمثل في قيام الدول األخرى بتقدمي مساعدة في صورة عاملني أو معدات. 

ال يتعني على أي عنصر دولي أن يعمل بصورة منفردة لدى وقوع حادث ناجم عن استخدام األسلحة   

النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية يشكل خطرا « قليل االحتمال ولكن تأثيره قوي». إذ يجب 

أن يخضع أي عمل يهدف إلى إغاثة الضحايا للتنسيق على الصعيد الدولي )وذلك أيضا في ما يتعلق 

بأي عمل يهدف إلى منع تفشي األمراض في حالة استخدام األسلحة البيولوجية املُعدية( . وهناك عدة 

عوامل تعرقل عملية التنسيق أال وهي: 

•آليات التنسيق الفعلية مازالت تخطو خطواتها األولى، 	

•غياب الوضوح لدى توزيع مسؤوليات التنسيق عند أي تدخل ما، 	

•إلغاء أو حظر رحالت الطيران من وإلى املنطقة امللوثة، 	

•معرفة ما إذا نتج هذا احلادث عن انبعاث عارض أو تفٍش طبيعي للمرض ) في حالة استخدام  	

سالح بيولوجي( أو استخدام مزعوم أو انتشار متعمد، ولذلك فإن معرفة السبب له آثار وخيمة 

على الصعيد السياسي واإلعالمي واألمني.

يرى البعض أن عملية مساعدة الضحايا الذين سقطوا نتيجة حادث جنم عن استعمال األسلحة النووية 

واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية تفترض االعتماد على اخلبرة العسكرية . إال أن خبرة كهذه تتمثل في 

حماية القوات املسلحة للدولة ذاتها ومواصلة العمل على الصعيد العسكري في بيئة ملوثة أو في ظل وجود 

تهديد مسلط؛ وال تعكس بالضرورة قدرة مساعدة مئات أو آالف الضحايا من غير العسكريني. 

وبوجه عام، تعتمد الغالبية العظمى من العناصر الدولية الفاعلة سياسة أمنية تستوجب سحب العاملني 

في حالة استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية. وميكن أن تصطدم مثل هذه 

السياسة مبا يلي:

•تفويض املنظمة املعنية مبساعدة الضحايا ) كما هو احلال على سبيل املثال بالنسبة للجنة الدولية  	
للصليب األحمر(. 

•الصعوبات التي تواجهها على الصعيد العملي لدى إخراج موظفيها الدوليني أو الوطنيني من  	
منطقة ما يتعرضون فيها للخطر .
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•بعض احلوادث الناجمة عن استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية،  مثل  	

تفشي مرض الكوليرا عمدًا في مخيمات الالجئني قد ال متثل أى خطر حقيقي على األشخاص 

الذين يساعدون الضحايا، بل ُتعجل من وصول العاملني إلى املنطقة املتضررة. 

لم تول العناصر الدولية الفاعلة حتى اآلن سوى اهتمام قليل لتأثير حوادث استخدام األسلحة النووية 

واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية على املسؤوليات القانونية اخلاصة بصحة العاملني وسالمتهم سواء 

من حيث املخاطر احملتملة أثناء احلادث أو بالعواقب بعيدة املدى الناجمة عن التعرض لعوامل األسلحة 

النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية مبا في ذلك التأثير على الصحة اإلجنابية.

ونادرا ما أخذت العناصر الدولية الفاعلة بعني االعتبار العواقب األمنية والقانونية والسياسية واإلعالمية 

الناجمة عن إمكانية حيازة معلومات متعلقة بالتحقق من االستعمال املزعوم لسالح من األسلحة النووية 

واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية .

اخلالصة

استخدام  في حالة  الضحايا  معرفة من سيساعد  القلق جتاه  تبرر  التي  األسباب  الكثير من  هناك 

األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية أو الكيمائية إذا كان من الضروري تنظيم عمل على الصعيد 

الدولي وكيف ميكن تقدمي تلك املساعدة دون أن تعرض مقدمي املساعدة ملخاطر ال جدوى لها.

ويرجع هذا القلق ألسباب عديدة. بداية، اخلبرة التي اكتسبتها اللجنة الدولية للصليب األحمر على 

مدار السنوات في ما يخص استخدام هذا النوع من األسلحة. ثانيًا، الشكوك العديدة بشأن املخاطر 

احلقيقية وبالتالي، طبيعة ومدى املوارد التي يتعني تعبئتها مسبقًا. وثالثًا، عدم التأكد من تدخل مختلف 

العناصر الدولية الفاعلة وما هو شكل هذا التدخل وكيف سيتم توزيع املسؤوليات وإلى أي مدى سيتم 

تنسيق هذا النشاط الدولي. 

لم يسمح لنا تقييمنا للمخاطر وال استعراض العناصر الدولية املشاركة في عملية التدخل في هذا 

توضيح   الضروري  من  لذا،  املقال.  عنوان  في  املطروح  احلاسم  السؤال  هذا  على  الرد  من  املجال 

بعض النقاط ملواصلة التفكير املستقبلي حول هذا السؤال أال وهو: من سيقدم العون لضحايا حادث 

استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية و كيف؟

ال ميكن التعامل مع األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية على أنها متثل كلها فئة واحدة 

النوع من  بالتأكيد «أسلحة دمار شامل». وينتج عن استخدام هذا  من السالح أو على عدم كونها 

األسلحة مخاطر سبق أن ذكرناها آنفا. وينجم عنه مجموعة من االحتماالت ومن اآلثار على الضحايا. 

وتؤثر هذه العواقب املرتبطة بكل خطر في إغاثة الضحايا وسالمة العاملني.

 أما في ما يتعلق باالحتماالت، فال يركز تقييمنا للمخاطر إال على استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية 

والبيولوجية والكيمائية. ولقد قمنا باستعراض أحد عشر خطرًا مختلفًا. ويتم تقييم اآلثار املترتبة أو 
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اأو الكيمائية وكيـف؟

تقييمًا  أن  الواضح  ومن  احملتملني.  واجلرحى  القتلى  عدد  وفق  خطر  بكل  املتعلقة  البشرية  التكلفة 

أوسع نطاقًا للمخاطر قد يشمل احتمال نزوح األشخاص أو االضطرابات االجتماعية واالقتصادية. 

وهناك فرص ضئيلة أن تقع أحداث تتمخض عن استعمال األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية 

والكيمائية، قد تكون لها آثار بالغة على الضحايا ومن احملتمل أن تعرض العناصر الدولية الفاعلة 

ألخطار جسيمة. وتتضمن هذه احلوادث التي متثل خطرا  «قليل االحتمال ولكن قوي التأثير» استخدام 

األسلحة النووية والبيولوجية املُعدية وامُلمرضة وأخيرًا إمكانية اندالع حرب كيمائية.  وعلى النقيض، 

نقل  على  قدرتها  تنخفض  التي  البيولوجية  املواد  استخدام  مثل  املخاطر،  هذه  بعض  احتواء  ميكن 

العدوى بني األشخاص، بسهولة وبشكل آمن وذلك في إطار القدرات املتوفرة. 

وقد اعتمدت بعض الدول الغربية خططًا على املستوى الوطني وبنت قدراتها من أجل التصدي ملجمل 

املخاطر املذكورة آنفًا أو بعضها. بيد أنه ليس من املمكن في الوقت احلالي تصور القيام بعمل دولي 

فعال لتقدمي املساعدة يعود بالفائدة املباشرة على الناجني أو الضحايا احملتملني ويكفل في الوقت 

نفسه مستوى أمنيا مناسبا للعاملني. فعلى حد علمنا، ما من حكومة أو منظمة دولية ) مبا في ذلك 

والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  للحركة  التابعة  األخرى  واملكونات  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

األحمر( أو منظمة غير حكومية أو جمعية،  يتوافر لها حتى يومنا هذا خطط واقعية أو قدرة على تنظيم 

هذا النوع من العمل الدولي. 

إذا ما سعت بعض العناصر الدولية للتزود بقدرات متكنها من تنظيم عمل إغاثة مناسب في مواجهة 

استثمارات  إذن تخصيص  عليها  يتعني  نتائجه خطيرة»،  ولكن  االحتمال  «قليل  أحداث متثل خطرا 

بل  مالية فحسب،  ليست  االستثمارات  وهذه  الطويل.  املدى  على  التزامات  واتخاذ  أساسية  ضخمة 

تشمل أيضا استثمارا ضخمًا في املوارد البشرية، باإلضافة إلى التعهد باحلفاظ على تلك القدرات 

اجلديدة خاصة في مجال التدريب. يعد الدافع السياسي والرغبة في تنسيق اجلهود أمرا مطلوبا.

يتعني على كل جهة فاعلة تسعى إلى وضع التدابير اخلاصة باإلعداد أو اخلطط أو التدريب من أجل الرد 

على حوادث ناجمة عن قيام اإلنسان باستخدام األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية 

أن تتقبل ضرورة االستفادة من أي خبرة ومن القدرات املكتسبة من أجل التصدي لآلثار الناجمة عن 

االنبعاثات العارضة للمواد النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية أو للتفشي الطبيعي ملرض ما 

ويزداد احتمال حدوث هذه الظاهرة املذكورة مؤخرا. ولذلك يتعني أن تتوافق التدابير التحضيرية مع 

اخلطط القائمة بالفعل ملكافحة التفشي الطبيعي لألمراض مثل مرض السارس وأنفلونزا الطيور. 

فكلما اقتربت العناصر الدولية من مواجهة األحداث «قليلة االحتمال ولكن نتائجها خطيرة» وهم 

متأهبون بصورة جماعية ، كانوا أكثر قدرة على التصدي بصورة أفضل لالنتشار املتعمد للمواد 

البيولوجية املُعدية واملُمرضة واألمراض التي تصيب اإلنسان والتي تنتشر في العالم كافة وتأخذ 

شكل أوبئة .
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خمتـــــــــــــــــــارات من 

املجــلــــــــــة الدوليــة

لل�صلـيـب الأحمــــر

ومن احملتمل أن يكون أي عمل إغاثة غير مخطط له، أو غير منسق أو منفذ بصورة سيئة غير فعال؛ 

في الواقع، أن مثل هذا العمل ميكن أن يجعل حادثا من حوادث استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية 

والبيولوجية والكيمائية أكثر خطورة بالنسبة للعاملني الذين يقدمون املساعدة للضحايا.

ويعد احلوار الذي بدأته العناصر الدولية الفاعلة حول هذه القضية املعقدة في بداياته، لذلك يتعني 

مواصلة العمل من أجل فهم أفضل لألدوار واملوارد والقدرات وآليات التعاون بني كافة العناصر الدولية 

الفاعلة التي من املمكن أن تشارك في تقدمي املساعدة لضحايا احلوادث الناجمة عن استعمال األسلحة 

النووية واإلشعاعية والبيولوجية والكيمائية.

الصعيد  على  الضحايا،  تساعد  أن  شأنها  من  التي  القدرات  في  امللموس  العجز  يوضح  وأخيرا، 

الدولي، واقعا ال ميكن الهروب منه أال وهو أن منع استخدام األسلحة النووية واإلشعاعية والبيولوجية 

والكيمائية يعتبر ضرورة مطلقة. 




