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احلرب البيولوجية وهل فيروس
كـــورونــــا سالح بـيـــولـــوجـي؟
واستـــراتيـجيــات لـلمــواجهــة

امللخص:
مل يتوقف الرصاع بني البـرش عىل مر العصور .وقـد سخر بنو اإلنـسان كل ما هو
مـوجود يف الطبيعة خـدمة هلذا الرصاع منذ عـصور التاريخ األوىل .وخالل احلرب
العامليـة األوىل شهد العـامل استخدام األسلحـة الكيميـائية بـشكل فعيل .ومزاعم
واهتامات متعـددة عن استخدام ألسلحـة بيولوجـية .ويف العام  1925وقعت 28
دولة عىل بروتوكول جنيف الذي تعهـدت بموجبه الدول املوقعة عىل عدم استخدام
األسلحة البيكرتيـولوجية والكيـامئية .ولكن هذه االتفـاقية مل حتل دون استمرار
الدول برباجمهـا المتالك ترسانة من األسلحـة البيولوجية .حـتى حصلت الكارثة
الكربى خالل احلرب العـاملية الثانيـة باستخدام السالح الـنووي من قبل الواليات
املتحدة األمـريكية ضد الـيابان .والتـي كانت قد طـورت وبشكل كبري بـرناجمها
لألسلحة البيولـوجية قبل وخالل احلرب العـاملية الثانيـة .وقد تم حجب كثري من
املـعلومات املتعلقـة هبذا الربنامج بـموجب اتفاقيـة بني اليابان والـواليات املتحدة
األمريكية بعـد هزيمة اليابان يف احلرب .نستطيع القول أن تطور العلوم البيولوجية
واهلندسة الوراثية كـان سيفاً ذو حدين .فنفس العلـوم التي تستخدم للحفاظ عىل
حياة بني البرش تم استخدامها إلزهاق األرواح .وقد نجحت دول العامل عام 1972
يف توقيع اتفـاقية "حـظر استحـداث وإنتاج وختـزين األسلحة الـبكرتيولـوجية
(البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة" .هذا وسيُعقد مؤمتر االستعراض
التاسع اخلاص هبـذه االتفاقية خالل عام  2021ملراجعة بنـودها وحماولة تطوير
آلياهتا للحيلولة دون تطوير واستخدام السالح البيولوجي يف الرصاع بني األمم.
وكام قال الروائي الـربيطاين جورج أورويل "احلياة سباق بني التعليم والكارثة".
فالتطور الكبري الذي شهده الـعامل يف جمال التقنيات الوراثية وإنتاج اللقاحات تعثر
بظهور مسببات أمـراض جديدة .لن يكون آخرهـا فريوس كورونا املستجد SARS-
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 والتي يمكن تـشبيهها. يف خمتلف أنحاء العـاملCOVID-19  املـسبب جلائحـةCoV-2
 جمدداً قامت الدول.بعاصفـة حقيقية نامجة عـن استخدام سالح بيولوجي مـثايل
الكربى باهتام بعضها باللجوء إىل نرش هذا الفريوس يف العامل عن قصد أو عن طريق
 إدعـاءات جيب علينا التـدقيق فيها جيـداً قبل إطالق أحكام مسـبقة ملا قد.الصدفة
.يكون هلا من تداعيات سلبية عىل مستقبل البرشية
 األسلحة, بروتـوكول جنـيف, احلـرب البيـولوجيـة:الكلامت املفتـاحية
, جائحة كورونا, اهلندسة الوراثية,البيولوجية
Biological warfare and Is SARS-CoV-2 a biological weapon?: coping Strategies
Suhail Haydar Alghanem
Abstract
The conflict between humans did not stop throughout the ages, and humans have used everything in nature to serve this conflict since the first ages of history, and during the First World
War the world witnessed the actual use of chemical weapons, and multiple allegations related
to the use of biological weapons. In 1925, 28 countries signed the Geneva Protocol, in which
the signatory states pledged not to use bacteriological and chemical weapons, but this agreement did not prevent countries from continuing their programs to possess an arsenal of biological weapons, until the major catastrophe occurred during World War II using nuclear
weapons By the United States of America against Japan, which greatly developed a biological
warfare program before and during World War II, and a lot of information regarding this program was withheld by an agreement between Japan and the United States of America after
Japan's defeat in the war. We can say that the development of biological sciences and genetic
engineering was a double-edged sword, the same sciences that are used to save lives were
used to kill them, and the countries of the world succeeded in signing a Biological Warfare
Convention (BWC) to prohibit the development, production and stockpiling of (biological)
and toxin weapons and their destruction in 1972, and the Ninth Review Conference will be
held for this convention during 2021 to discuss its articles and try to develop its mechanisms
to prevent the development and use of biological weapons in the conflict between nations.
According to the British novelist George Orwell, “Life is a race between education and catastrophe", As the great development in the field of genetic technologies and the production of
vaccines collided with the emergence of new pathogens, the latest of which will not be the
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emerging SARS-CoV-2 virus that causes the COVID-19 pandemic around the world, which
can be compared to a real storm due to the use of an ideal biological weapon, once again the
major countries have been accused of each other by spreading this virus in the world intentionally or by accident, we must carefully examine these allegations before making prior decisions, because this allegations may have negative repercussions on the future of humanity.
Key Words: biological warfare, biological weapons, Geneva protocol, genetic engineering, COVID-19 pandemic.

مقدمة:
تستعمل األسلحة البيولوجية عن قصد مواد ممرضة  pathogensكي تسبب املوت أو
biological
األذى لإلنسـان أو احليوان أو النـبات .وتنتمـي األسلحة البيـولوجية
1
) weapons (BWاحلديثة هي واألسلحة النـووية إىل فئة أسلحة التدمري الشامل ،وقد
تم استخـدام األمراض املعدية كأسلحة خالل النـزاعات عىل مر التاريخ .وإن توافر
عدد من املعايري جيعـل األمراض املعدية أكـثر قوة وتصبح جـاهزة لالستخدام يف
احلرب الـبيولـوجية  biological warfareأو اإلرهـاب البيـولوجيbiological terrorism
والتي تشمل:
 -1معدالت اإلمراض  morbidityواإلماتة  lethalityاملرتفعة.
 -2العدوى الشديدة أو السميّة العالية
 -3اإلنتاج بكميات كبرية والتخزين دون فقدان إمكانية إحداث األمراض.
 -4إمكانية االنتشار عىل نطاق واسع ومقاومة عمليات اإليصال
 -5مقاومة العوامل البيئية بعد االنتشار .مما يسمح بإحداث اإلصابة واملرض
 -6أن تكـون مناسبة كعـامل بيولوجـي من حيث إمكانيـة التطوير بـاهلندسة
2
الوراثية  genetic engineeringوعمليات التسليح .weaponization process
لقد قام املعهد الـوطني لألمراض املعديـة واحلساسية يف أمـريكا  NIAIDبتصنيف
العوامل املـمرضة ضمن قائمة للعوامل املمـرضة التي حيتمل أن تستخدم أكثر من
غـريها يف احلرب البيولوجية .والتي متثل هتديداً عىل األمن القومي والصحة العامة.
حيث يقسم هـذه الفئات إىل ثالث فئات  Aو Bو  Cويتفق هذا التصنيف مع تصنيف
مركـز السيـطرة عىل األمـراض ) ،Centers of Disease Control (CDCوتضم الفـئة A
العـوامل البيولوجية األكثر خطورة اجلدول ( .)1ويعتمد هذا التصنيف عىل سهولة
النرش واالنتقـال .معدل اإلماتة mortality rate,استعداد الصحـة العامة ودرجة الذعر
3
العام وإحداث فوضى يف املجتمع.
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لقد كـانت رواية ريتـشارد بريـستون""The Cobra Eventالتـي نرشت عام 1997
خيالية .بام فيها سيناريو اإلرهاب البيولوجي بنرش فريوسات خارقة معدلة وراثياً.
ويقـول بريسـتون" :إن االعتقاد بـأن قوة الشـيفرة الوراثيـة ال يمكن هلا أن تنحُ
باجتـاه األسلحة هو جتـاهل ملجموعة األدلـة املتزايدة ودروس التـاريخ .وحقيقة
الطبيعة البرشية .كـام أشار ثوسيديديس األمل سلعة مكلفة .ومن املنطقي أن يكون
اإلنسان مستعدا" 4.وقد أثارت قراءة الـرئيس األمريكي بيل كلينتون هلذه الرواية
خماوفه خلطر اإلرهاب البيولوجي وهتديد األسلحة البيولوجية .وأصدر عىل إثرها
تـوجيهني رئـاسيني ملعـاجلة أوجه القصـور يف األمن القومـي املتعلقة بـاإلرهاب
5
البيولوجي واحلرب البيولوجية والكيميائية.
مل تكن الفريوسـات التاجية البـرشية تعترب ضارة قبل العـام  . 2002وكانت سبباً
شائعاً لألنفلونزا .عىل عكس احليوانات مل تسبب فريوسات كورونا أمراضاً خطرية
لإلنسان .لـكن ذلك تغري متامـاً منذ العـام  . 2002حيث ظهرت ثالثـة فريوسات
كورونـا برشية خطرية جـديدة هي :فريوس كورونـا املسبب للمتالزمـة التنفسية
احلـادة الشديـدة  SARS-CoV,وفريوس كورونـا املسبب ملتالزمـة الرشق األوسط
التنفسية  MERS-CoV,وفريوس كورونا املسبب للمتالزمة التنفسية احلادة الشديدة
 6 SARS-CoV-2,ويف آلية حـدوث العدوى هبذا الفـريوس املستجد وجـد نوعان من
الربوتيـنات يف نفـاذ فريوس  SARS-CoV-2إىل داخل اخللـية مهـا :األنزيـم املحول
لألنجيوتنسني  (ACE2) II ,وبـروتياز السريين  2العـابر لألغشية (TMPRSS2)7وإن
فريوسات كورونـا هلا مضيف خاص .وتصل إىل هذا املضيف معتمدة عىل الربوتني
الشائك  Spike proteinوإن شكله اخلاص يناسب مـضيفاً واحداً فقط .ويتحدد شكل
هذا الربوتني مـن خالل املورثة  S (S gene) ,وإذا ما قفـز فريوس كورونا إىل مضيف
جـديد فإن ذلك يعني حـدوث تغيري يف املورثة ) S (S geneوالـذي ال حتدثه جمموعة
صغرية من الطفـرات النقطية  point mutations,وقد وجد حدوث تغيري كبري يف املورثة
) S (S geneيف فريوسات كورونا الثالثة سابقـة الذكر .وعليه يوجد سببان حمتمالن
هلذا التغيري الكبري:
•األول هو إعادة الرتكيب  recombinationوهي عملية طبيعية
•الثاين هو اهلندسة الوراثية genetic engineering
إن الربوتني الشائك هـو جزء من فريوس كورونا والـذي حتاول األجسام املضادة
تعطيلـه .ويف حالة فريوس كـورونا توجـد مشكلة واحـدة عملياً تتـعلق بالعدوى
املتـكررة وهو أمـر شائع احلـدوث .وقد يكـون السبـب يف ذلك هو أن االستـجابة
8
املناعية جتاهه إما أهنا غري مكتملة أو أهنا قصرية األمد.
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الجدول ( :)1العوامل البيولوجية المهمة بحسب CDC
المرض

إساءة االستخدام

العامل الممرض

*

الفئة ( Aاألخطار الرئيسة على الصحة العامة)
الجمرة الخبيثة Anthrax

عصيات الجمرة الخبيثة )B( Bacillus antracis

التسمم الوشيقي Botulism

المطثية الوشيقية )T( Clostridium botulinum

الحمى النزفية

Haemorrhagic

fever

-

الحرب العالمية األولى

-

الحرب العالمية الثانية

-

االتحاد السوفيتي 9191

-

اليابان 9111

-

الواليات المتحدة األمريكية 1009
-

-

فيروس ماربورغ )V( Marburg virus

-

فيروس إيبوال )V( Ebola virus

-

-

فيروسات أرينا )V( Arena virus

-

-

الطاعون Plague

اليرسينيا الطاعونية )B( Yersinia pestis

الجدري Smallpox

فيروس الفاريوال )V( Variola major

-

فرانسيسيال توالرنسيس Francisella tularensis

-

التهاب

العقد

اللمفية

الوبائي

(التوالريميا) Tularemia

برنامج االتحاد السوفيتي

-

القرن الرابع عشر ,أوروبا.

-

الحرب العالمية الثانية.
القرن الثامن عشر ,أمريكا الشمالية
الحرب العالمية الثانية.

()B

الفئة ( Bاألخطار على الصحة العامة)
الحمى المالطية Brucellosis

البروسيال )B( Brucella

-

الكولي ار Cholera

ضمة الكولي ار )B( Vibrio cholerae

-

الحرب العالمية الثانية.

التهاب الدماغ Encephalitis

فيروسات ألفا ()V

-

الحرب العالمية الثانية.

التسمم الغذائي

السالمونيال والشيغيال Salmonella, Shigella

-

الحرب العالمية الثانية.

الواليات المتحدة األمريكية ,تسعينيات القرن

()B

-

الرعام (داء الخيل)

البورخوديال مالي )B( Burkholderia mallei

-

الحرب العالمية األولى.

-

الحرب العالمية الثانية.

داء الببغائيات Psittacosis

المتدثرة الببغائية )B(Chlamydia psittaci

حمى كيو Q Fever

الكوكسيال البورنيتية )B( Coxiella burnetti

Food poisoning

Glanders

العشرين.

التيفوس الوبائي Typhus

الريكتيسيا

متالزمات سمية مختلفة

جراثيم مختلفة

-

البروفاتسيكية

)B( prowazekii

Rickettsia

-

الحرب العالمية الثانية.

-

الحرب العالمية الثانية.

تتضمن الفئة  Cالعوامل الممرضة المستجدة والعوامل الممرضة التي أصبحت أكثر إمراضاً عن طريق الهندسة الوراثية  ,genetic engineeringبما في ذلك

فيروس هانتا  hantavirusوفيروس نيباه  Nipah virusوالتهاب الدماغ الذي ينقله القراد  ,tick-borne encephalitisوفيروسات الحمى النازفة
 ,haemorrhagic fever virusesوفيروس الحمى الصفراء  , yellow fever virusوالجراثيم ذات المقاومة المتعددة لألدوية multidrug resistant

.bacteria
-

(* ) ال يشمل مكان اإلنتاج أو وقته إنما يشير فقط إلى المكان الذي تم فيه االستخدام المحتمل للعوامل الممرضة المذكورة مما أدى إلى وقوع إصابات خالل

-

تشير االختصارات : (B( :جراثيم – ( :)Vفيروس – ( :)Tسموم

الحرب أو خالل إجراء األبحاث أو نتيجة عمل إرهابي.
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سنستعرض يف هذه املقالة عدة نقاط تتمثل بـ:
 -1التعريف باملصطلحات اخلاصة باحلرب البيولوجية.
 -2مراجعة تارخييـة للحروب البيولوجية حتـى اليوم .وحالة الربامج اخلاصة
هبذه األسلحة يف العامل.
 -3التـعريف باالتفـاقية اخلـاصة باألسلحـة البيولـوجية  BWCوأبـرز نتائج
مؤمترات االستعراض اخلاصة هبا.
 -4دور التقنيات احليوية يف احلرب البيولوجية.
 -5اإلجابـة عن التساؤل املتـعلق بفريوس كورنا املـستجد  SARS-CoV-2إن كان
سالحاً بيولوجياً أم ال.
 -6تقديـم خالصة تتضمن تـوصيات تتعلق بـاحلروب البيولـوجية والعوامل
املرضية املستجدة واألمن البيولوجي واسرتاتيجيات املواجهة.
 -1التعريف باملصطلحات:
احلرب البيولوجية Biological Warfare:
11
استعامل األسلحة البيولوجية ألغراض عدائية.
السالح البيولوجي ): Biological Weapon (BW
جهاز أو نـاقل يوصل العوامل البيولوجية إىل اهلدف .ويف السنوات األوىل من القرن
12
العرشين كانت األسلحة البيولوجية تعرف باألسلحة البيكرتيولوجية.
العامل البيولوجي : Biological Agent
مادة معدية تسبب املوت أو الشلل بآثارهـا املمرضة .وتصنف العوامل البيولوجية
عادة إىل اجلـراثيم والفريوسات والـريكتسيات والفـطريات والتكـسينات .ويمكن
استخدامها ضـد اإلنسان أو احليوان أو النبات .تـدخل عادة إىل جسم اإلنسان عن
13
طريق اجلهاز التنفيس أو اجلهاز اهلضمي (اجلدول.) 1
العامل املمرض : Pathogen
كائن جمهري  microorganismأو مادة سمية (تكـسني)  toxinمسبب للمرض .وكافة
14
العوامل البيولوجية مسببة للمرض .
اإلرهاب البيولوجي : Bioterrorism
هو أن تستـخدم املجموعـات اإلرهابية أو املجـموعات املتـمردة كائنـات جمهرية
(جراثيم  .فريوسات .فطريات) أو التكسينات إلنتاج أسلحة تسبب املرض أو املوت
15
لإلنسان أو احليوان أو النبات.
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 -2تاريخ احلروب البيولوجية وبرامج األسلحة البيولوجية يف العامل:
 -1-2نبذة عن تاريخ احلروب البيولوجية:
يتـصارع البرش عىل مـر التاريخ من أجل البقـاء واملال والسلطـة واالستحواذ عىل
املوارد أو أي سبب آخر .وقد تطورت األساليب املستخدمة يف احلروب من استخدام
القوة العضلية إىل استخدام احلجارة واألخشاب واحلديد وعنارص الطبيعة األخرى
وصوالً إىل تسخري وسائل النقل املختلفة يف هذه احلروب.
بدأت حماوالت استخدام األسلحة البيولـوجية منذ العام  148قبل امليالد حني أمر
هانيبيال جنوده بإحضار أوعيـة فخارية مألها باألفاعي السامة وألقاها عىل سطح
سـفن األعداء .ورويَ أيضـاً أنه يف احلضارات القـديمة كـاإلغريقـية والرومـانية
والفـارسية كـان املتحاربـون يلوثـون مياه الـرشب للجهات املعـادية إمـا بجثث
احليوانات النـافقة واملتعفنة التي تصدر عنها روائح كـرهية وتوجد هبا ميكروبات
من النـوع الضار وأيضاً لـوثت باجلثث اآلدمية املـتحللة .ويف العام  1346م حجز
جيش التتار ضحايا مرض الطاعون يف مدينة كافا (فيوديسيجا يف أوكرانيا) لتنتقل
العدوى إىل األشخاص غري املصابني يف هذه املدينة وتتم إبادهتم .ويف العام  1763م
أعطى اجليش الربيطـاين إعانة للهنود عـىل شكل بطاطني كانت مـستعملة من قبل
أشخاص مصـابني بالطاعـون .ويف احلرب العامليـة األوىل استعمل اجليش األملاين
العـديد مـن امليكروبـات املسـببة ألمـراض تصيب اإلنـسان واحليـوان يف الدول
األوروبية التي احتلها .ويوضح اجلدول ( )2بعض األمثلة عن احلروب البيولوجية
16
خالل القرون املاضية.

الجدول ( :)2بعض األمثلة عن الحروب البيولوجية خالل القرون الماضية

17

العام

الحدث

9911

اإلمبراطور بارباروسا يسمم آبار المياه بجثث القتلى ,تورتونا – إيطاليا

9431

المغول يقذفون جثث ضحايا الطاعون فوق أسوار مدينة كافا ,شبه جزيرة القرم

9311

األسبان يمزجون النبيذ مع دماء مرضى الجذام لبيعه ألعدائهم الفرنسيين ,نابولي –

9110

البولنديون يطلقون لعاب الكالب المسعورة تجاه أعدائهم

9191

أول اتفاق بين القوات األلمانية والفرنسية بعدم استخدام "الطلقات السامة"

9914

البريطانيون يقومون بتوزيع بطانيات استخدمها مرضى الجدري على سكان أمريكا

إيطاليا

األصليين
9919

نابليون يغمر السهول حول مدينة مونتوا بإيطاليا ليزيد من انتشار المالريا

9614

القوات الكونفيدرالية تقوم ببيع مالبس مرضى الحمى الصفراء  yellow feverوالجدري
لقوات االتحاد في الواليات المتحدة األمريكية

-

ليس من الواضح إذا ما كانت أي من هذه الهجمات قد تسببت في انتشار المرض ,فربما انتشار

-

بالمثل فإن انتشار الجدري بين الهنود الحمر سببه االحتكاك مع المستوطنين ,واضافة لذلك تنتشر

الطاعون في مدينة كافا بسبب األوضاع غير الصحية في المدينة المحاصرة.

الحمى الصفراء فقط بسبب البعوض المصاب.
-

أثناء غزوهم أمريكيا الجنوبية ,قد يكون األسبان استخدموا الجدري كسالح ,ومع ذلك فقد سبب
االنتشار غير المتعمد لألمراض بين األمريكيين األصليين إلى مقتل حوالي  %10من سكان في

الفترة التي سبقت رحالت كولومبوس.
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إن احلرب البيولوجيـة كام نفهمها اليوم هي مفهوم حديث .مل يوجد حتى منتصف
الـقرن التاسع عـرش نتيجة ألبحـاث كل من باستيـور يف فرنسـا وروبرت كوخ يف
أملانيا .والتـي أظهرت أن الكائنـات احلية الدقيقـة microorganismsتسبب األمراض.
وقبل ذلك كان االعتقـاد الشائع أن املـرض حيدث ألسباب خـارقة للطـبيعة .ولذا
فليس مستغرباً أن يستخدم الرومان نفس الكلمة  veneficiumللتعبري عن التسمم poi-
 soningوممـارسة السحر  18practicing sorcery,وقد أضافت أيضـاً الدراسات الوبائية
 Epidemiological studiesجلـون سنو  John Snowوالـذي برهن عىل أنـه من املمكن فهم
طريقة انتقـال العدوى حتى ولو كـان سبب املرض جمهوالً .وقـد ربط سنو تفيش
الكولـريا  Cholera Outbreakبإمدادات املياه امللوثة قـبل عقود من إثبات كوخ أن ضمة
19
الكولريا كانت املسؤولة عن ذلك.
حتـى بعد ظهور التفسريات العلمية ملسببـات األمراض وجدت العديد من النظريات
املنافسة والتي كانـت خاطئة كلياً أو جزئيـاً .والتي أكدت بعضها عىل دور العوامل
البيئيـة مثل نظـرية "امليـازما"  miasmaوالتي ركـزت عىل اآلثار الضـارة للمواد
العضوية املتعفنة .بينام ركزت نظريات أخرى عىل االختالل املفرتض داخل اجلسم
كسبب لبعـض األمراض املحددة .وما زاد األمور تعقيـداً أن التشخيص الطبي كان
سيئاً قبل اللجوء إىل ترشيح اجلثث عىل نطـاق واسع لدعم االستقصاءات الرسيرية
وتطوير تقنيات التـشخيص .عىل سبيل املثال كان من الـصعب عىل األطباء التمييز
بني األمراض ذات األعـراض املتشاهبة .فقـد كان من الصعب التـمييز بني تأثريات
السرتكينني  strychnineالـسم الشائع املستخدم يف السـهام والذي كان يتم احلصول
عليه مـن بعض أنواع نبـات السرتكنـوس املوجودة يف أفـريقيا جنـوب الصحراء
الكربى .والتيتانوس  tetanusالذي تنتجه املطثية احلاطمة  Clostridium tetani,وباملثل مل
يستطع العـديد من األطباء التمـييز بني األمراض التي تـسبب حدوث احلمى .ومل
يكن ذلك ممكناً حتى العام  1837حيث وصف طبيب أمريكي االختالفات بني محى
التيفوئيد  typhoid feverومحى التيفوس  typhus fever,وحتى أواخر القرن التاسع عرش
20
مل يستطع العديد من األطباء التمييز بني محى التيفوئيد واملالريا. malaria
ومـع ذلك توجد أدلة عـىل مر التاريخ أن بعض الـدول يف العصور املاضـية حاولوا
عمداً نرش األمراض والتي نعلم أهنـا تنترش بسبب العوامل املمرضة  pathogens,وأن
هذه األعامل قد أدت إىل انتـشار املرض .األمر الذي حصل يف حالتي الطاعون plague
واجلـدري  smallpoxواللذين قـد ينتقالن عـن طريق استخـدام املواد امللـوثة هبام
كالفراش واملالبس (اجلدول ( )2يبني بعض األمثلة يف التاريخ) حيث من املعلوم أن
اجلدري يـمكن أن ينتـقل هبذه الطـريقة رغـم أن ذلك ضعيف نسـبياً .عىل خالف
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الطاعون الذي ال ينتقل عن طريق املـواد امللوثة ويف أواخر القرن التاسع عرش أُثبت
أن الـرباغيث  fleaهي النـاقل للريسينـيا الطـاعونيـة  Yersinia pestisاملسببـة ملرض
الطاعون 21.يمكن أن نسجل املالحظات اآلتيـة حول استخدام األسلحة البيولوجية
يف الفرتة التي سبقت تطوير نظرية اجلراثيم:
•حـول السهـام املسمـومة :مل تكـن هناك دراسـة عامـة وشاملـة هلا بـاللغة
االنكليزيـة.وآخر ما تم إجراؤه عـنها يقرتب من قرن من الـزمان يف دراسات لوين
 Lewinيف العام . 1923
•السياق الثقايف والعلمي ملصطلح"العامل البيولوجي املمرض"من قبل املجتمعات
البدائية:إن معظم الدراسات عن استخدام الـسموم من قبل هذه املجتمعات البدائية
ركزت عىل التساؤل حـول ما قاموا بـفعله.ومل تناقش هذه الـدراسات التساؤالت
املتعلقة بأسباب استخدام هذه السموم واآلثار األخالقية لذلك.
•تقييم امللـوثات التي استخدمتهـا املجتمعات القبلية والـتي يعتقد أهنا قادرة عىل
إحداث العـدوى :توجـد إدعاءات كثرية عىل أن سـكان األصليني يف أمـريكا قـاموا
بتحضري السهام الـسامة .لكنهم قامـوا بذلك عىل ما يبدو ليـستخدموها يف احلرب
وليـس من أجل إحداث العدوى .وإن هـذه النقطة مهمـة فيام يتعلق بمـراجعة هذه
22
التقارير عرب التاريخ وتقييم القبول العلمي ملثل هذه اإلدعاءات.
ويمكن أن نتوصـل إىل خالصة مفادها أنه وعىل الرغم من وجود خماوف من النرش
املتعمد لألمراض قبل العام  1900م وتفكري البعض باللجوء إىل ذلك .إال أنه نادراً ما
أخذت هذه النـوايا شكل أفعال حقيقـية .ومن الواضح أنه لو حـدثت فإن تأثرياهتا
23
ستكون حمدودة وضئيلة.
 -2-2احلـرب البيـولوجـية خالل أواخـر القرن الـتاسع عـرش والقرن
العرشين ومطلع القرن احلادي والعرشين:
كانت بداية علم األحياء الدقيقة احلديث ومتكن كاسيمري جوزيف  Casimir-Josephمن
عـزل اجلمرة اخلبيثـة  Anthraxعام  . 1863ونجاح روبـرت كوخ يف احلصول عىل
مزارع نقية  pure cultureمـن عصيات اجلمرة اخلبيثة ( Bacillus Anthracesالشكل .)1
وقد أتاحت فرضـيات كوخ 24له ولعلامء آخرين عزل وإنتـاج وختزين كائنات حية
دقيقـة حمددة .مما كان له أثـر كبري عىل احلروب البيـولوجية املحتـملة .ولوحظت
املخاوف عىل املستوى الـدويل يف بروكسل عام  1874عنـدما شمل اإلعالن الدويل
املـتعلق بالقوانني واجلـامرك خالل احلروب حظراً عىل الـسموم  poisonsواألسلحة
املـسممـة poisoned arms,25يـوضح اجلـدول ( )3أمثلـة عن استخـدام األسلحـة
البيولوجية والكيميائية خالل القرن العرشين.

17
الشكل ( :)1صورة جمهريه لعصيات اجلمرة اخلبيثة إجيابية الغرام

26

اجلدول ( :)3أمثلة عن احلروب البيولوجية والكيميائية خالل القرن العرشين

27

العام

احلدث

احلرب العاملية األوىل

 القوات األملانية والفرنسية تستخدم داء اخليل Glandersواجلمرة اخلبيثة Anthrax اليابان تستخدم الطاعون plagueواجلمرة اخلبيثة Anthraxوأمراض أخرى. دول أخرى عديدة تقوم بإجراء جتارب وتعمل عىل تطوير برامج األسلحةالبيولوجية.
 العراق يقوم باستخدام غاز اخلردل  mustard gasوالسارين  sarinوالتابون tabunضد القوات اإليرانية وبعض املجموعات العرقية داخل العراق خالل احلرب
اإليرانية – اخلليجية.
 مجاعة أوم شنريكو (ألفا)  Aum Shinrikyoتستخدم غاز السارين يف مرتوأنفاق طوكيو يف اليابان.

احلرب العاملية الثانية
1988-1980
1995

 -3-2خالل احلرب العاملية األوىل وبعدها:
أشـارت أدلة جوهـرية إىل وجود بـرنامج حرب بيـولوجية طمـوح يف أملانيا خالل
احلرب العـاملية األوىل .وحتـدثت مزاعـم عديدة أنـه متيز بعملـيات رسية .وخالل
احلرب العاملية األوىل تداولت تقارير عديدة حماوالت األملان شحن اخليول واملاشية
امللقحة بجـراثيم مسـببة لألمـراض كعصيـات اجلمرة اخلـبيثة ( Bacillus antracis
(املسببة للجمـرة اخلبيثة) .و  Pseudomonas pseudomalleiاملسببة (لداء اخليل)glanders
إىل الـواليات املتحـدة األمريـكية ودول أخـرى .وكذلك اسـتخدام نفـس العوامل
املمـرضة املذكورة آنفـاً لنقل العدوى إىل األغنام الـرومانية التي كـانت خمصصة

18
للتصدير إىل روسيا .وكذلك وجدت مزاعم أخرى بمحاوالت أملانية لنرش الكولريا يف
إيطاليا والطاعون يف سانت بطرسربغ يف روسيا .وقد نفت أملانيا كل هذه املزاعم بام
فيها االهتامات املوجهة إليها بإلقاء القنـابل البيولوجية عىل القوات الربيطانية .وقد
أكدت اللجنة الفرعية املـؤقتة التابعة لعصبة األمم والـتي تم تشكيلها من جنسيات
متعددة يف العام  1924عـدم وجود دليل قاطع عىل استخدام األسلحـة البيولوجية
خالل هذه احلرب .لكـن الوثيقة الصـادرة عن هذه اللجنة أكـدت استخدام القوات
األملانية لألسلحة الكيامئية 28.مقارنة مـع األمريكيني الذين بالكاد كانوا قد طوروا
الريسني  ricinاملادة السامة املستخرجة من حبوب اخلروع بحلول العام 1918ومل
تكن بعـد جاهزة لالستخدام يف احلرب 29.كل ذلك دفع الدبلـوماسية العاملية للعمل
عىل احلد من انتشار واستخدام األسلحـة البيولوجية والكيميائية .ويف  17حزيران
عام  1925تم التـوقيع عىل بروتـوكول جنيف والـذي وقعت عليه  28دولة .ومل
تعالـج هذه الوثيقـة القضايـا املتعلقة بـالتحقق وامتثـال الدول املوقعـة عليها من
االلتزام بمضموهنا ما جعلها "منزوعة األسنان" .وإن العديد من الدول األعضاء يف
بـروتوكول جنيف  1925والـتي وافقت عىل عدم استخـدام األسلحة البيـولوجية
والكـيميائـية يف احلرب .بـدأت بعد فرتة وجيـزة بتطويـر أسلحة بـيولوجـية قد
تستخـدمها يف حالة الدفاع عن النفـس مستقبالً ضد أي هجامت حمتملة .ومن هذه
الدول :بلجيكا وكندا وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وهولندا وبولندا واالحتاد
السـوفيتي .والتي بدأت بـرامج أبحاث عىل درجة عـالية من الرسيـة .وقد كان هلم
كامل احلـق بالقيام بذلك كون بروتـوكول جنيف  1925مل حيظر امتالك مثل هذه
األسلحة .ولكنه حيظر اسـتعامهلا فقط .ويف الوقت نفـسه الذي مل تصادق فيه كل
من الواليات املتحدة األمريكية واليابان عىل بروتوكول جنيف .ما يعني عدم املوافقة
30
عىل مضموهنا .وقد بدأت اليابان سباق التسليح البيولوجي احلديث.
 -4-2خالل احلرب العاملية الثانية وبعدها:
خالل احلرب العامليـة الثانية بدأت العديد من الـدول برامج بحثية طموحة يف جمال
احلرب الـبيولـوجية اجلـدول ( .)4وخيمت اإلدعـاءات واإلدعاءات املـضادة عىل
األحداث خالل احلرب العاملية الثانية وبعدها 31.وتشري الدراسات إىل أن حوايل 20
دولة طـورت برامج لألسلحـة البيولـوجية بـني األعوام  1945و . 2015والتي
اختلفت يف حجمها وتـطورها وكان أكرب بـرنامج لألسلحة البيـولوجية يف االحتاد
السـوفيتي (تـم توظـيف جوايل  60000عـامل ومهنـدس وفنيـني وغريهم من
املوظفني) .واألصغر يف رودسـيا (زيمبابوي حاليـاً) حيث مل يتجاوز عدد العاملني
حوايل ستـة فنيني .وقد اعتـمدت بعض الربامج عىل تقـنيات النرش اخلـام ( الكيان

19
الصهيوين  ،1948روديسا سبعينيات القرن العرشين .جنوب أفريقيا يف ثامنينيات
القرن العرشين) .ومن املعروف أن الواليـات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيتي
فقط طورا قدرات تشغيلـية لنرش العوامل البيولوجية عىل مناطق واسعة باستخدام
الطـائرات املتـطورة وأنظمـة إطالق الصواريخ .تـم إهناء العديـد من الربامج قبل
املفاوضات النهـائية بشأن اتفـاقية األسلحة البيـولوجية (كندا –فـرنسا –اململكة
املتحدة –الـواليات املتـحدة) .ويف بعض البلـدان (فرنسـا -اململكة املـتحدة) حدث
تنـافس بني األسلحـة البيولـوجية واألسلحـة النوويـة وأعطيت األولـوية فيهام
لألسلحـة النوويـة وخصصت هلـا املوارد بـاعتبارهـا أكثر أمهـية من النـاحية
اإلسرتاتيجية 32.لقد أجرت اليـابان برنامج بحث يتعلق باألسلـحة البيولوجية منذ
الـعام  1932حتى هناية احلـرب العاملية الثانـية .كان الربنامج حتت إرشاف شريو
اييش ( )1942-1932وكيتـانو ميساجي ( )1945-1942وقـد تم إنشاء العديد
من الوحدات التابعة للجيش الياباين تتعلق بالبحث وتطوير أسلحة بيولوجية أمهها
الـوحد ة  731والتي متركزت يف منشوريا بالقرب من بلدة بينفغان .حيث أن شريو
اييش أعطى اإلذن ببناء أول منشأة كربى يف العامل ترتبط باحلرب البيولوجية يف هذه
البلدة عام  1932والتي قدرت تكلفة تشغيلها السنوية بني 12-6مليون ين 33.وإن
أهم العـوامل املمرضة و األمراض التي اهتمت احلكومـة اليابانية هبا من خالل هذا
الربنـامج هي :عصيات اجلـمرة اخلبيثة  B. anthracisواملكـورات السحائية Neisseria
 meningitidesوضمة الكـولريا Vibrio choleraوأنواع الشيـغيلال  Shigella sppوالريسينا
الطاعونية  Yersinia pestis,ويعتقد أن أكثر من  10,000سجني ماتوا بسبب التجارب
التـي أجراها الربنامج الـياباين لألسلحة الـبيولوجية مـن العام  1932حتى العام
 1945منهم ما يقرب من  3000سجني حرب من جنسيات متعددة كورية .صينية.
منغـولية .سـوفيتيـة .أمريكـية .وأسرتاليـة .كام أجرى اليـابانيـون جتارب عىل
التريودوكسني ( (terodotoxinمادة فـطرية شديـدة السمية) .ويف الـسنوات الالحقة
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اعترب املسؤولون اليابانيون هذه التجارب "مؤسفة" من وجهة نظر إنسانية.
وفيام يتعلق بأملانيا وعىل الرغم من قيام الباحثني األملان إجراء جتارب عىل السجناء
ونقل العدوى باألحياء الدقيـقة املمرضة مثل الريكتيـسيا الربوفاتسيكية Rickettsia
 prowazekiiوفريوس التهـاب الكبد  A hepatitis A virusواملالريا مل تـوجه أية اهتامات
ألملانيا بخصوص األسلـحة البيولوجية .ويزعم أن هـتلر أصدر أوامر بمنع تطوير
األسلحـة البيولـوجية باالسـتناد إىل جتربـة أملانيا اخلـاصة باسـتخدام األسلحة
الكيـامئية خالل احلرب العاملية األوىل والتداعـيات الدولية التي نتجت عن ذلك .لكن
وبدعم من مسؤولني نازيني رفيعي املـستوى بدأ العلامء األملان رسمياً جتارب عىل
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األسلحة البيـولوجية .لكـنها ظلت متأخـرة يف هذا املجال عن بـقية الدول .ومل يتم
إنـجاز برنامج األسلحـة البيولوجيـة اهلجومي يف أملانيـا .ومن جهة أخرى وجهت
أملـانيا اهتامـات إىل احللفاء باسـتخدام األسلحة الـبيولوجيـة .حيث اهتم جوزيف
جـوبلز بريطانيـا بمحاولة إدخال احلمـى الصفراء  Yellow feverإىل اهلند عن طريق
نقل البعوض ناقل العدوى من غرب أفريقيا إىل اهلند .وكان يمكن للكثريين تصديق
هذه اإلدعاءات ألن الـربيطانيني أجـروا جتارب فعليـة عىل عامل ممرض عىل األقل
يـستخدم يف احلرب البيولوجية (عـصيات اجلمرة اخلبيثة)  B. anthracis,حيث ألقيت
قنابل حمملة هبذا العـامل املمرض فوق جزيرة جرينارد  Gruinard Islandبالقرب من
ساحل اسكتلندا .وأدت هـذه التجارب إىل تلوث شديد للجزيرة مع استمرار انتشار
سـاللة اجلراثيم املمرضـة .ويف العام  1986تم تطهري اجلزيـرة باستخدام الفورم
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ألدهيد  Formaldehydeومياه البحر.
بدأ برنـامج الواليات املـتحدة األمريكـية لألسلحة الـبيولوجـية يف العام . 1942
وتضـمن الربنامج منشـأة للبحث والتطويـر يف معسكر ديرتيـك يف والية ماريالند
وأعيد تـسميته فورت ديرتيك عـام  . 1956واملعروف اليوم بـاسم معهد األبحاث
الطبية للجيش األمـريكي اخلاص باألمراض املعدية  USAMRIIDومواقع االختبار يف
مـسيسيبي ويوتـا ومنشأة إنتاج يف تريا هـوت –إنديانا .ويف البـداية كانت األحياء
الدقيقة التي اهتم هبا الربنـامج عصيات اجلمرة اخلبيثة  B. anthracisالبورسيال Bru-
 cellasuis,ورغـم إنتاج حـوايل  5000قنبلـة حمملة بعـصيات اجلـمرة اخلبـيثة يف
معسكر ديرتيك إال أن منشأة اإلنتاج افتـقرت إىل تدابري السالمة اهلندسية الكافية.
ما حال دون إنتاج هذه األسلحة البيولـوجية خالل احلرب العاملية الثانية عىل نطاق
واسع 36.وخالل السنوات التي تلت احلرب العاملية الثانية مبارشة امتألت الصحف
باملقاالت حول تفيش األمراض التي تسببها عوامل ممرضة غريبة قيل أن مصدرها
أسلحة بـيولوجـية تم استخـدامها .فخالل احلـرب الكوريـة اهتم كل من االحتاد
السوفيتي والصني وكوريا الشامليـة الواليات املتحدة األمريكية باستخدام عوامل
احلرب البيولـوجية ضد كوريا الشامليـة 37.يف السنوات الالحقة اعرتفت الواليات
املتـحدة أهنا متلك القدرة عىل إنتاج مثل هذه األسلحـة نافية استخدامها .ويف الواقع
توسع برنامج الـواليات املتحدة األمريكية خالل احلرب الكورية ()1953-1950
من خالل قيامها ببناء منشأة إنتاج جديدة يف باين بالف – أركنساس .باإلضافة إىل
إطالق الربنـامج الدفـاعي عام  1953هبـدف تطويـر التدابـري املضادة بـام فيها
اللقـاحات  vaccinesومضادات األمـصال  antiseraوالعوامل العالجيـة حلامية القوات
من أي هجوم بيولـوجي حمتمل .ويف أواخر الستينـيات من القرن العرشين طورت
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الـواليات املتحـدة ترسانـة هائلة مـن األسلحة البيـولوجيـة والعوامل املـمرضة
والسـموم ومـسببـات األمراض الفـطريـة النبـاتيـة  fungal plant pathogensمعدة
الستهداف املحـاصيل الزراعية وتدمـريها وإحداث املجاعة (الـدول املستهدفة هي
الصني واالحتاد الـسوفيتي) .إضافة للعديد من التقارير عن إجراء جتارب عىل عدد
من العوامل املمرضة عىل متطوعني يف فورت ديرتيك بام فيها العوامل املمرضة التي
تنترش بـاهلواء  aerosolized pathogensوأيضـاً تقييم فعـالية اللقـاحات واإلجراءات
الوقـائية والعالجات 38.وقـد أهنت الواليات املتحـدة األمريكية بـرنامج األسلحة
البيـولوجيـة من جانب واحـد عام  1969مـن قبل الرئيـس األمريكي ريـتشارد
نيكسون (مل يـتوقف العمل عىل السمـوم حتى وقت الحق) .حيث أكـدت مؤسسة
األمن القومي األمـريكية عدم وجـود جدوى إسرتاتيجيـة لألسلحة البيـولوجية.
ووصلـوا إىل نتيجة مفـادها أن هذه األسلحـة مل تقدم سوى القـليل ألمن الواليات
املتحـدة األمريكـية .كـام أهنا عقـدت مفاوضـات احلد مـن التسـلح مع االحتاد
السـوفيتي 39 .باإلضافة إىل الـواليات املتحدة األمريكيـة واصلت العديد من الدول
أبحاثهـا حول األسلـحة البيـولوجيـة (اجلدول ( .))3فـفي كندا عـام  1937بدأ
فريدريك بانتينج احلائز عىل جائزة نوبل عام  1923الكتشافه املشرتك لألنسولني
حث كنـدا عىل البدء بتنظيم برنـامج لألسلحة البيولوجيـة وبدأ برنامج األبحاث يف
العام  . 1940والذي اعترب أول مركز أبحاث باألسلحة البيولوجية (مؤسسة بحثية
صـغرية عاليـة اجلودة) مع تعـاون مشرتك ودعم ومتـويل مع الواليـات املتحدة
واململكة املتحدة 40.وقد ختلت كندا عن برناجمها اهلجومي عام  . 1958واستمرت
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بدعم األنشطة األمريكية خالل ستينيات القرن العرشين.
أما برنـامج الصني املتعلق باألسلحـة البيولوجيـة فال توجد الكـثري من املعلومات
حوله .وتعـتقد الواليـات املتحدة األمـريكية أنه بـدأ يف مخسينيـات القرن املايض
واستمر حتى بعد انضامم الصـني إىل االتفاقية املتعلقة باألسلحـة البيولوجية عام
 42 . 1984ويف بريطانيا بدأ برنامج األسلحة البيولوجية اهلجومي عام  1940قبل
بـدء احلرب العاملية الثـانية 43.وأُنشئ قسم أبحـاث خاص بامليكروبيـولوجيا عام
 1947وتم توسـيعه عام  . 1951وتم وضع خطط حلـرب بيولوجيـة باستخدام
الطـائرات .واستمرت األبحاث املتعلقـة بتطوير عوامل بيولـوجية جديدة وتصميم
أسلحة الستخدامها .وقد أجريت عدة جتارب عىل هذه األسلحة البيولوجية يف جزر
الباهامـا ويف املياه االسكتلنديـة لتحسني وتطويـر هذه األسلحة .ويف العام 1957
قررت احلكومـة الربيطانـية التخيل عن األبحـاث املتعلقة بـاألسلحة البيـولوجية
اهلجـومية وتـدمري املخزون من هـذه األسلحة .ويف الـوقت نفسه تـم الرتكيز عىل
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األبـحاث البيولوجية الدفاعية .وأعطت بريـطانيا أمهية لتطوير األسلحة النووية.
ويف ذات الـوقت ضاعف االحتـاد السـوفيتـي جهوده املبـذولة يف جمـال األبحاث
البيولوجية اهلجومية والدفاعية .وقد ذكرت تقارير عديدة يف ستينيات وسبعينيات
القرن العـرشين رغم ادعاء االحتـاد السوفـيتي رسميـاً عدم امـتالكه أي أسلحة
بيولوجية أو كيميائية 45.ويف العام  1989ادعى العامل السوفيتي الدكتور فالديمري
باسشـنيك  Vladimir Pasechnikاملسؤول الـسابق يف برنـامج األسلحة البيـولوجية
الرويس بيوبـريبارات  Biopreparatأن االحتاد السوفيتي احتفظ بمخزون من  20طن
من فريوس اجلدري تـم زراعته يف البيض .ويتـم جتديده بـاستمرار عنـدما يفقد
املخزون السابق صالحيته .كام ادعى أن االحتـاد السوفيتي قام زمن احلرب ببناء
ثالث مصانع بطاقـة إنتاجية تقدر بـ  1800طن من عصيات اجلمرة اخلبيثة Bacil-
 lus anthracis,وقد متـحورت ادعاءات بـاسشنيك حـول أربع نقاط تـتعلق بربنامج
االحتاد السـوفيتي لألسلحـة البيولـوجية هي -1( :امتـالك السوفيـيت جراثيم
وفريوسات معـدلة وراثياً -2( .قامـوا بتحضري أسلحة منهـا عىل شكل مساحيق.
( -3قامـوا بتـحميل تلك املـساحـيق يف ذخائـر خمتـلفة -4( .أدخلـوا األسلحة
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البيولوجية إىل عقيدهتم القتالية ووضعوا خططاً حمددة الستخدام تلك األسلحة.
ومل يكن من الواضح إن كان الـروس قاموا بإهنـاء كافة أنشطـة برنامج األسلحة
البيولوجية الـسوفيتي السابق .ففي العـام  1992اعرتف الرئيس الرويس األسبق
بوريـس يلتسن أن االحتـاد السـوفيتي قـام بتشـغيل برامج لـتطويـر األسلحة
البيولوجيـة بام يتعارض مع التزامات اتفاقية األسلحـة البيولوجية ووعد بإهنائه.
وقد اعرتفـت احلكومة الروسية رسمياً ببعض أنـشطتها السابقة يف تقرير إىل األمم
املتحدة عام ( 1992وثيقة تم تقديمها كإجـراء لبناء الثقة بموجب اتفاقية األسلحة
البيولوجية والتكسينيـة)  .ولكنها تراجعت عن هذا االعرتاف بحلول العام . 1994
وقـد واظبت الواليـات املتحدة األمـريكية عىل إعالن خمـاوفها بشـأن االفتقار إىل
الشفافية بشأن هذا امللف .ويف عام  2005أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية "حتكم
الواليات املتحدة األمريـكية واستناداً إىل مجيع األدلة املتـاحة لدهيا عىل أن روسيا
تواصل احلفاظ عىل برنامج أسلحة بيولوجية هجومي يف انتهاك التفاقية (األسلحة
البيولـوجية والتكسينيـة)" .ويف عام  2016قالت إدارة الرئيـس باراك أوباما بأن
الروس " مل يوثقوا بشكل مرض ما إذا كان هـذا الربنامج قد تم تدمريه بالكامل أو
حتويله إىل أهداف سلمية .".ويف عام  2012دعا الرئيس الرويس فالديمري بوتني إىل
تـطوير "أنظمـة أسلحة عىل أسس جـديدة" بام يف ذلك املورثـات  genetics,وبعدها
أعلن وزير الدفاع الرويس البدء بتنفيذ هذه األجندة معترباً أن اقتناء واستخدام مثل
44
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هذا "السالح اجلـيني" سواءً أكان مـستنداً إىل مبـادئ جديدة أو قـديمة أمراً غري
قانوين بموجب القـانون الدويل .مذكراً أن االحتاد الـسوفيتي مل يستخدم أسلحته
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البيولوجية خالل احلرب الباردة.
كان لدى فرنـسا برنامج صغري لألسلحة البيولوجية فرتة ما بني احلربني العامليتني
األوىل والثـانية .وقـد استفادوا مـن مسامهـات أندريه تـريالت ( Andre Trillatأحد
العلامء الرائدين يف جمال األمراض املـنترشة عن طريق اهلواء) .والذي نرش مقاالت
أساسية حول املـوضوع بني العامني  1918و . 1920وقد كـان الربنامج الفرنيس
لألسلحة البيـولوجية نـشطاً من الـعام  1921حتى العـام  . 1927ثم توقف عن
الـعمل لكن اجلهود استـؤنفت يف العام  . 1935مسـتفيداً من خربة معهـد باستور
وعلامء األحـياء العاملني فيه .وقد كان لربنامج األسلحة البيولوجية الفرنيس أهداف
هجـومية (مثل دراسة نـرش بعض األحياء الدقـيقة احلية يف مرتو بـاريس لدراسة
درجة انتشـارها .دراسة سـم البوتولـينوم) .وأهداف دفـاعية ( إنتـاج األمصال
املضادة للجمـرة اخلبيثة)  .وقـد ظل تريالت جزءاً من بـرنامج فرنـسا لألسلحة
البيولوجية حتى إعالن إهنائه باحتالل أملانيا لفرنسا يف العام  48 . 1940وفيام بعد
أذنت فرنسا بـاستئناف أبحاث األسلحة البيولوجية عام  1947بناء عىل برنامج ما
قبل احلرب واستـمر ت اجلهود حتى العام  1956حيـث تضاءل التمويل وحتولت
األولوية لتطويـر األسلحة النووية 49.ويف هنغاريا نـظم املجريون برناجماً صغرياً
لألسلحة البيـولوجية وعىل الرغم من إعالن بدئه عام  1936مل يتم تفعيله حتى آب
عام  . 1938عُرف بمحطة املـراقبة الصحية التـابعة لقوات الدفـاع امللكية املجرية
وكان مقر هذه املؤسسة بودابست (كان املقر سابقاً مستودعاً للمدفعية) .وبحسب
املعلومات كان عدد العاملني يف هـذا الربنامج ستة فنيني .ومن املفرتض أن الربنامج
أحرز تقدماً كـبرياً قبل تدمري املنشأة بغارة جوية يف نيسان عام  . 1944وقد أجرى
املجريون أبحاثاً عىل عصيـات اجلمرة اخلبيثة  Bacillus anthracis,واملطثيات احلاطمة
 Clostridium perfringens,والـساملـونيال البـاراتيفـية  Salmonella paratyphi,والـشيغال
الديزنطاريـة  Shigella dysenteriae,وكانوا قد اختربوا تقنيات نرش حمتملة عديدة منها
قنابـل زجاجية قـادرة عىل محل ما بني  50-1كـغ من العامل البيـولوجي (سواء
رطب أو جاف) .وقد ظن املجريـون أن أسلحتهم هذه ذات فعاليـة عالية .ولكن هذا
اإلدعاء مثـار تساؤل .وربـام مل تكن هلا أي فعـالية عنـد نرشها يف اهلـواء بشكل
رذاذ 50.ويف إيطاليـا بدأ اإليطاليون بـرناجماً صغرياً لألسلحة البـيولوجية يف العام
 1934,وكان مقره أحد املـشايف العسكرية يف رومـا .ويقال أن موسيليني اقرتح يف
شبـاط  1936أن تستخدم إيطاليا أسلحـة بيولوجية ضد الـقوات املعادية هلا أثناء

24
غزو أثيـوبيا .وقد عارض بعـض قادته هذا االقرتاح خوفـاً من أن تقوض مثل هذه
اهلجامت دعم اإلثيوبيني املتعـاطفني مع اإليطاليني من جهـة .ومن جهة أخرى فإن
أي فوائد حمتملـة لن تفوق التداعيات الدولية السلبية .مل يكتشف األملان أبداً وجود
هذا الربنامج والذي يرجح أنه توقف عـام  51 . 1940وبالنسبة للكيان الصهيوين
فقد بدأ الـربنامج اخلاص هبا قبل أشـهر قليلة عىل إعالن إنشـاء الكيان يف أيار عام
 1948وما تال ذلك من أعامل عدائية ضد الدول العربية املجاورة لفلسطني املحتلة.
بعدهـا أنشأ اإلرسائيليون برنـامج أسلحة بيولوجيـة مرتبط بوزارة احلرب .وعىل
الرغم من إنشائها مؤسسة أبحاث بيولوجية عىل مستوى عاملي فليس من املعروف
قدرة األسلحة البيولوجية التي طورها الكيان الصهيوين بالنظر إىل تقدمه يف جمال
األحياء الـدقيقة وكفـاءة الصناعـة العسكريـة فمن املتوقع أن يكـون أنتج أسلحة
بيولـوجية فعالة للغاية .ومع ذلك ال يوجد أي دليل متاح يدعم هذا االفرتاض 52.ويف
اجلمهوريـة اإلسالمية يف إيـران وعىل الرغـم من تأكيـد كل من الواليـات املتحدة
األمريكـية ودول أخرى عىل بدء بـرنامج لألسلحة البيـولوجية فيهـا يف ثامنينيات
القرن العرشين (ربام كرد فعل عىل أنشطة العراق خالل حرب  )1988-1981لكن
ال توجـد أي معلومات كـافية لتقـييم احلجم والتطـور املحتمل لربنـامج األسلحة
53
البيولوجية اإليرانية.
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الجدول ( :)4برامج األسلحة البيولوجية خالل الحرب العالمية الثانية
عدد العاملين في التركيز على

الدولة

البرنامج (تقديرياً)
ألمانيا

100 – 900

حظر األبحاث الهجومية

كندا

عدد قليل

أمراض الحيوانات والمحاصيل ,أيضاً طاعون الماشية

المملكة المتحدة

10 – 30

اليابان

عدة آالف

االتحاد السوفيتي

عدة آالف

والجمرة الخبيثة
أمراض الحيوانات والمحاصيل ,الجمرة الخبيثة ,مرض
الحمى القالعية
شامل; تم حجب المعلومات الرسمية بموجب معاهدة تم
توقيعها مع الواليات المتحدة األمريكية تم بموجبها
إسقاط جميع التهم بارتكاب جرائم حرب مقابل تبادل
المعلومات بشأن التجارب.
الواليات
األمريكية

المتحدة 4000 – 9100

الطاعون ,التيفوس
مبيدات األعشاب الكيميائية ,الجمرة الخبيثة ( كانت
األبحاث متأخرة لتكون ذات أهمية)
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 -3االتفاقيات الدولية املتعلقة باألسلحة البيولوجية:
بـدأت اجلهود العامليـة للحد من انتشـار األسلحة البيولـوجية بعد احلـرب العاملية
األوىل .وحظر "بروتوكول حـظر االستعامل احلريب للغازات اخلانقة أو السامة أو
ما شاهبها وللـوسائل البيولـوجية" لعام " 1925بروتـوكول جنيف" استعامل
األسلحـة الكيميائيـة وكذلك األسلحة البيـولوجية .ويف ثالثينـيات القرن العرشين
جرت حماوالت عديدة حلظر إنـتاج وختزين األسلحة البيولوجية يف املؤمتر العاملي
55
لنزع السالح .لكن باءت املحاوالت بالفشل بسبب اهنيار املؤمتر عام . 1937
ويف العارش من نيسـان عام  1972وقعت اتفاقية "حظر استحداث وإنتاج وختزين
األسلحة البكرتيـولوجية (البيولـوجية) والتكسينيـة وتدمري تلك األسلحة" والتي
56
تعـرف أيضاً بـاسم اتفاقيـة األسلحة البيـولوجية Biological Weapons Convention
(BWC),مانعـة بذلك استحداث أو إنـتاج أو ختزين أو حيـازة العوامل البيـولوجية
والتكسـينات ألغراض غري سلميـة ووسائل االتصال املتعلقـة بذلك .وقد فتح باب
التوقيع عىل هـذه االتفاقيـة يف لندن ومـوسكو وواشنطـن يف  10نيسان . 1972
ودخلت حـيز التـنفيذ يف  26آذار عـام  1975بعد أن أودعـت  22حكومـة وثائق
التصـديق بام فيها احلكـومات الوديـعة .وترسي هذه االتفـاقية ألجل غري حمدود
ويتطلب االنسحاب منها توجيه إشعار مسبق بمدة ثالثة أشهر .وقد بلغ عدد الدول
األطراف يف هـذه االتفاقية  183دولة .وعدد الدول املـوقعة عليها  109دولة .يشار
إىل أن الكيان الصهيـوين ال يزال غري طرف يف هـذه االتفاقية ومل يـوقع عليها بعد
(يشارك يف مؤمترات االستعراض اخلاصة هبذه االتفاقية بصفة مراقب) .وبموجب
هذه االتفاقات ،تعهـدت الدول األطراف بتقديم تقارير سنوية –باستخدام األشكال
املتفق عليها –عن أنشطة حمددة تتعلق باتفاقية األسلحة البيولوجية ،ومنها :بيانات
عن املراكز واملختربات البـحثية؛ ومعلومات عن مرافق إنـتاج اللقاحات؛ ومعلومات
عن الربامج الـوطنية لبحـوث وتطوير الـدفاع البيولـوجي؛ واإلعالن عن األنشطة
السابقة يف برامج البحث والتطوير البيولوجية اهلجومية و/أو الدفاعية؛ ومعلومات
عن انتشـار األمراض املعدية واألحداث املامثلة النـامجة عن السموم؛ ونرش النتائج
وتشجيع استخـدام املعرفة واالتصاالت؛ ومعلومات عن الترشيعات واألنظمة وغري
ذلك من التدابري .ونصت االتفاقية عىل عقـد "مؤمتر استعرايض" بعد دخوهلا حيز
التنفيذ بخمسة أعوام الستعراض عملياهتا .وسيعقد املؤمتر االستعرايض التاسع يف
عام  . 2021يـوضح اجلدول ( )5املؤمتـرات االستعراضيـة املنعقدة حـتى العام
57
. 2016

الجدول ( :)1أبرز نتائج مؤتمرات االستعراض المتعلقة باتفاقية حظر واستحداث وانتاج
 19و  19و61و61

وتخزين األسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك األسلحة
المؤتمر االستعراضي

عام االنعقاد

الثاني

9161

الثالث

9119

الرابع

9111

الخامس

1009

السادس

1001

السابع

1099

الثامن

1091

أبرز النقاط
وجوب أن تنفذ الدول األطراف عددا من تدابير بناء الثقة لمنع أو تقليل حدوث أي لبس أو شك أو
ارتياب ,ولتحسين التعاون الدولي في ميدان األنشطة البيولوجية السلمية.
توسع في تدابير بناء الثقة ,حيث جرى تشكيل فريق من الخبراء الحكوميين ) (VEREXلتحديد تدابير
التحقق المحتملة والنظر فيها من وجهة نظر علمية وتقنية*.
رحب المؤتمر بما قرره الفريق المخصص من تكثيف عمله بغية االنتهاء منه قبل مؤتمر االستعراض
يتسن للفريق المخصص اختتام المفاوضات على مشروع
الخامس المقرر عقده في عام  ,1009ولم ّ
الصك القانوني (البروتوكول).

نظ اًر إلى استمرار تباين اآلراء والمواقف إزاء بعض المسائل األساسية ,فقد تقرر تأجيل إجراءاته
واستئناف أعماله في جنيف في تشرين الثاني  .1001وتجدد انعقاد المؤتمر في تشرين الثاني ,1001
تضمن ق ار اًر بعقد اجتماعات سنوية للدول األطراف واجتماعات للخبراء في األعوام
واعتمد تقري اًر نهائياً
ّ
الثالثة القادمة ,مما يفضي إلى مؤتمر االستعراض السادس.
نجح في إجراء استعراض شامل لالتفاقية ,واعتمد وثيقة ختامية بتوافق اآلراء ,واعتمدت الدول األطراف
خطة مفصلة لتعزيز االنضمام العالمي ,وقررت تحديث وتبسيط إجراءات تقديم وتوزيع تدابير بناء
الثقة ,واعتمدت هذه الدول أيضا برنامجا شامال فيما بين الدورات يمتد من عام  1009إلى عام
 ,1090ووافق المؤتمر على إنشاء وحدة لدعم التنفيذ** تساعد الدول األطراف في تطبيق االتفاقية.
إعادة التأكيد على تنفيذ بنود االتفاقية ,والتشجيع على تعزيز االنضمام العالمي وتبسيط إجراءات تقديم
وتوزيع بناء الثقة ,واعتماد برنامج ما بين الدورات للفترة ما بين  1091إلى  ,1091تجديد والية وحدة
دعم التنفيذ مدة خمس سنوات ,وانشاء نظام قواعد البيانات لتيسير تقديم طلبات المساعدة وعروضها.
أكبر حضور عالمي حيث حضرت  913دولة طرف و 3دول موقعة ودولتان ليستا طرف في هذه
االتفاقية بصفة مراقب ,وعكس ذلك مدى االهتما م العالمي بهذه االتفاقية ,وكان عدد أوراق العمل
المقدمة من قبل الوفود المشاركة  33ورقة عمل ,وسبق هذا المؤتمر اجتماعين تحضيريين ,وتم خالل
هذا المؤتمر إعادة التأكيد على تنفيذ بنود االتفاقية ,اعتماد برامج ما بين الدورات للفترة ما بين 1099
إلى  ,1010زيادة عدد م وظفي وحدة دعم التنفيذ والتجديد لها مدة خمس سنوات.
(*) في أيلول عام  :9113عقد مؤتمر خاص اتفقت الدول األطراف على إنشاء فريق مخصص للدول األطراف في اتفاقية األسلحة البيولوجية ,من أجل التفاوض
على نظام للتحقق ملزم قانونا ووضعه فيما يتعلق باالتفاقية.
(**) في مؤت مر االستعراض السادس تمت الموافقة على إنشاء وحدة دعم التنفيذ  ISUالتفاقية األسلحة البيولوجية والتي تتكون من ثالثة موظفين متفرغين مقيمين
في مكتب األمم المتحدة – فرع جنيف لشؤون نزع السالح ,وتمول هذه الوحدة من قبل جميع الدول األطراف في االتفاقية ,للوحدة وظيفة إدارية وأيضاً مكلفة بمساعدة
الجهود المبذولة لتشجيع التبني العالمي لالتفاقية مع تقديم دعم للدول األطراف أثناء تنفيذ ق اررات وتوصيات مؤتمرات االستعراض.
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 -4األسلحة البيولوجية واهلندسة الوراثية:
لقد بدأت تـقنيات اهلندسـة الوراثية يف سبعـينيات القرن املـايض .ويف الثامنينيات
أصبحت صنـاعة عاملية تـدر أرباحاً تقدر ببـاليني الدوالرات .والتي زادت أضعافاً
مـضاعفة خالل العقد األخري من القرن العـرشين 62.وقد قدرت دراسة أجريت عام
 2007عـدد الرشكات التـي تقوم بتصنـيع احلمض النووي يف مجـيع أنحاء العامل
والقـادرة عىل توفري منتجـات اجلينات واجلـينومات بحـوايل  45رشكة (منها 24
رشكة يف الواليـات املتحدة وحدها والباقي يتوزع يف باقي دول العامل) 63.ويف العام
 2009تم تـأسيس االحتاد الدويل لتصنيع املورثات International Gene Synthesis Con-
 sortium (IGSC),وهو منظمة صنـاعية جتارية هتدف لتعزيـز التطبيق املفيد لتقنيات
تصنيع املورثـات مع احلفاظ عىل األمن البيولوجي 64.ويعمل االحتاد أيضاً لتحقيق
هذه الغاية مع املنظامت احلـكومية والدولية واألطراف األخرى املهتمة لتحقيق هذه
الغاية .ويشكل أعضاء الـ IGSCما يقارب من  %80من قدرة تصنيع املورثات حول
العامل  65.قـد تكون الثـورة احلاليـة يف جمال البيـولوجيـا اجلزيئيـة قد أطلقت
باملصادفة هتديداً جديداً للبرشية .عىل شكل عوامل ممرضة معدلة وراثياً .والتي قد
تستخدم لـتطوير العديد من األسلحـة البيولوجية اهلجومـية اجلديدة .وقد تسبب
الـثورة يف علم األحيـاء اجلزيئي والـتقنيات احلـيوية ثـورة يف املجال الـعسكري
 Revolution Military Affairs (RMAs) ,والتي حتتاج أربع متطلبات هي:
•تطور التقنيات احليوية
•دمج هذه التقنيات مع األنظمة العسكرية
•عمليات االبتكار يف املجال العسكري
66
•التبني التنظيمي مما يغري بشكل رئيس طبيعة وسلوك الرصاع
مل يكن للهنـدسة الوراثيـة دور رئييس يف املراحل املبـكرة من احلرب البيـولوجية.
حيث أن بعض مسـببات األمراض املوجـودة يف الطبيعة (مثل اجلـدري .الطاعون.
اجلمرة اخلبيثة) خطرة ومميتة بدرجة كافية بحد ذاهتا .ومل تكن اهلندسة الوراثية
رضوريـة كي تستخـدم هذه العـوامل كأسلحـة بيولـوجية .وقـد أشارت بعض
الدراسـات إىل أن االحتاد السـوفيتي السـابق كان قـد توصل من خالل بـرنامج
األسلحة البيـولوجية إىل مـا يسمى بـاجلمرة اخلبيثـة غري املرئية Invisible Anthrax
والذي نتج عـن إدخال مورثـة جديدة إىل عـصيات اجلمـرة اخلبيثـة مما غري من
خـصائصها املناعية .وجعلهـا مقاومة للقاحات التقليـدية املوجودة والتي تبني أهنا
67
غري فعالة جتاه هذه الساللة اجلديدة املعدلة وراثياً .
يتطلب تطويـر أسلحة بيولوجـية فعالة باالعـتامد عىل اهلندسة الوراثـية برناجماً

29
بحثياً مكثفـاً مع موارد كافية .والـذي قد يصطدم بعدة عـوائق جيب التعامل معها
وهي:
•رشاء سالالت من العوامل املناسبة
•اإلنتاج الضخم للعوامل دون فقدان اإلمراضية
•التطوير
•وسيلة إيصال فعالة
وتعد اخلطـوة الثالثـة عىل وجه اخلصوص صعـبة جداً ونـادراً ما يتـم إنجازها.
ويمكننا القول أنه وبـاستثناء برامج احلرب البيولوجية السابقة الضخمة يف كل من
الواليات املتحدة األمريكيـة واالحتاد السوفيتي .وحتى يف العراق وبعد سنوات من
هذه الربامج النـشطة مل يـتم تطويـر سوى طـرق بدائيـة إليصال هـذه العوامل
البيولوجيـة .ووفقاً لذلك تعد اهلنـدسة الوراثية خطـوة متأخرة نسـبياً يف تطوير
إمكانـات احلرب البيولـوجية .والتي لن يـتم استخدامها قـبل التوصل إىل خطوات
أسـاسية أوىل رضورية 68.وال جيب علينا أن نـغفل عن أن بعض مسببات األمراض
الطـبيعية ليست مناسبة لالستخدام كعـوامل بيولوجية يف املجال العسكري .والتي
جيب أن حتقق املتطلبات التالية:
•اإلنتاج بكميات كبرية
•رسعة التأثري
•مقاومة العوامل البيئية
•إمكـانية عالج املرض الـذي تسببه هذه العـوامل .أو توافر اللقـاح املناسب مما
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يسمح بحامية األفراد (اجلنود) الذين يستخدمون مثل هذه األسلحة.
تعـترب اجلمرة اخلبيثة  Anthraxاخليار األول هنـا حيث أن العامل املمرض (عصيات
اجلمـرة اخلبيثة) يفـي تقريباً بجـميع هذه املتطلـبات .فمن املمكن عـالج الضحايا
املحتملني هلجوم اجلمرة اخلبيثة بالصـادات احليوية  Antibioticsحتى بعد عدة أيام
من اإلصابة .كام يتضح من هجامت اجلمرة اخلبيثة عام  2001يف الواليات املتحدة
األمريكيـة 70.تفرض قـيود مشـددة يف الوقت احلـايل عىل إمكانيـة احلصول عىل
مـسببات األمراض اخلطرية .وبشكل خاص فإن اجلدري  Smallpoxالذي تم القضاء
عليه عـام  71 . 1980ويتم حفظه وختزينه رسمـياً فقط يف خمتربين ذوي إجراءات
أمنـية عالية يف كل مـن الواليات املتحدة األمـريكية (مركز الـسيطرة عىل األمراض
الوقاية ""CDCيف أتالنتا) .وروسيا االحتادية (مركز علم الفريوسات والتكنولوجيا
احليـوية الـرويس" " Vectorيف كولتـوسوفـو) 72.وقد نـرش كني أليبـيك يف كتابه
 Biohazardأن االحتاد السوفيتي الـسابق كان جيري أبحاثاً تتعلق بإدخال تعديالت
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وراثية عىل فريوس اجلدري عام  . 1992إضـافة إىل أنه وبحلول العام  1992كان
االحتاد السوفيتـي أنتج  52عامالً ممرضاً خمتلفـاً أو اجلمع بني هذه العوامل .بام
فيها فـريوس ماربورغ القاتل ،فريوس إيبـوال وفريوس اجلدري والتي تم وضعها
ضمن أسلحـة مناسبة لالستخدام .وتم عنونة العوامل منها األكثر عدوى واألسهل
باإلنتاج ونقل امليكروبات بسالالت املعركة " ،"battle stainsوكانت الساللة ""836
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من اجلمرة اخلبيثة هي األفضل بني سالالت املعركة بحسب أليبيك.
وإن نـجاح جتربـة فريق أبحـاث يف جامعـة ستوين بـروك يف نيويـورك بتصنيع
فريوس شلل األطفال ( Polio virusال يعـد سالحاً بيولوجيـاً) بدءاً من الصفر .حيث
قـاموا ببنـاء تسلسالت صغـرية من احلمض النـووي  DNAودجمها معـاً لرتكيب
اجلينوم الكامل اخلاص هبذا الفريوس (متـوافر عىل شبكة الويب العاملية) .ومن ثم
تم تنشيط هذا الفريوس املصنع عن طريق إضافة مزيج كيميائي .مما جعله فريوساً
نشطاً وممـرضاً 74.تلقي هذه التجربة الضـوء عىل التطور الكبري الذي وصلت إليه
البيولوجيا اجلزيئـية وتسلط الضوء عىل مشاكلها أيضاً .فمن حيث املبدأ من املمكن
اسـتخدام هذه التقنيـة لتصنيع فريوسات أخـرى ذات تسلسل محض نووي DNA
قصـري .وهذا يشمل مخسـة فريوسات عىل األقل تعترب عـوامل بيولوجـية حمتملة
مـنها :فريوس إيـبوال  Ebola virusفريوس مـاربورغ  Marburg virusفـريوس التهاب
الدماغ اخلييل الفنزوييل  Venezuelan equine encephalitis virusأمـا فيام يتعلق باجلدري
فـإن تقييم املخاطر احلـالية املتعلقة به ورغم اعـتباره سالحاً بيولـوجياً فعاالً جداً
ومثاليا ،تعـد احتاملية استخـدامه باهلجامت البيـولوجية منخفـضة جداً حيث ال
تتمكن دول غري الـواليات املتحـدة األمريكيـة وروسيا من الـوصول إليه .لكن إذا
أصبح من املـمكن إعادة بناء اجلينوم اخلـاص هبذا الفريوس يف املختربات (تسلسل
احلـمض النووي جلينوم الفريوس متاحة عىل شبكة الويب العاملية) فإن هذا التقييم
سيتغري .وستختفي السالمة النسبيـة التي نفرتضها اليوم .ونشري هنا إىل أن تقنية
تصنيع فريوس شلل األطفـال ال يمكن أن تطبق يف حالـة فريوس اجلدري (جينوم
الفريوس كبري جداً) .وحتى لو تم التمكن من إعادة تركيب التسلسل الكامل جلينوم
الفريوس يف املخترب .فإن حتويله إىل فريوس نشـط وفعال أمر صعب جداً .ولكن قد
توجد طرق أخرى لذلك منـها البدء بفريوس ذي صلة وثيقة به مثل فريوس جدري
الـقردة أو الفئران .ومن ثم تغـيري األسس وتسلسل احلمـض النووي للوصول إىل
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فـريوس اجلدري البرشي .وقـد أصبحت تقنيـة تصنيع اجلـينوم الفريويس viral
 genomeممكنـة بفضل التقـدم يف العديـد من جماالت العلـوم بام فيهـا استخدام
76
أنزيامت القطع  restriction enzymesوصوالً إىل تقنـيات تصنيع وتسلسل اجلينوم.
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ومنها تقنـية الـ  PCRوالتي تستخدم عىل نطاق واسع يف جمال علوم األحياء .والتي
تستخدم أنزيم DNA polymerase, 77وعىل الرغم من أن معاجلة اجلينومات الفريوسية
هبدف تعديل اخلصـائص الفريوسية أصبـح أمراً روتينياً يف كثـري من املخابر فإن
تطوير جينومـات صنعية جديدة متامـاً دون استخدام القوالب  templatesواحللقات
اجليـنة  genetic circuitsكوحدات لتجميع اجلـينوم موضوع جديـد وال يزال غامضاً
نـسبياً .وينطوي عىل خماطـر أمنية جيب اإلجابة عنهـا قبل أن تصبح هذه الطريقة
شائعـة .وإن إنشاء جينومـات فريوسية جديدة متـاماً أحد أكثر التـقنيات الواعدة
لتطوير مضادات جرثومية جديدة أكثـر فعالية وانتقائية .وكذلك لتحضري لقاحات
وأدويـة مضادة للفريوسات بتـأثريات جانبية أقل .وكذلـك يف الكشف عن الكائنات
احلية الـدقيقة يف املستشفيـات وأماكن التصنيع حيث يكـون الضبط الصارم هلذه
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الكائنات املجهرية أمراً رضورياً.
نرشت جممـوعة بحـثية من جـامعة بـرين  University of Bernورقة بحثيـة بعنوان
"  "Rapid Reconstruction of SARS-CoV-2 Using a Synthetic genomics Platformقال فـيها
املؤلفون أهنم قادرون عىل هندسة وتنشيط مستنسخات مصنعة كيميائياً chemical-
 synthesized clonesمن فريوس كـورونـا املـستجـد SARS-CoV-2من خالل قـالب
للجينومات الصنعية معتمد عىل اخلامئر  yeast-based synthetic genomics platform,حيث
قاموا بتـشكيل أجزاء اجلينوم الفريويس باستخدام العزالت الفريوسية viral isolates,
DNAالفريويس املستنسخ  cloned viral DNA,العيـنات الرسيرية  clinical samples,أو الـ
 DNAاملصنع .ثـم أعيد جتميع هذه األجزاء بخطوة واحدة يف قالب مخرية Saccharo-
 myces cerevisiaeباستخدام إعـادة الرتكيب املرتبـط بالتحول للحـفاظ عىل اجلينوم
كامدة وراثـية للخمرية  yeast artificial chromosome,ثم بعد ذلك قـام الباحثون يف هذه
الدراسة باستخدام أنزيم  T7 RNA Polymeraseلتنشيط الفريوس .وذلك خالل أسبوع
واحد فقـط بعد احلصـول عىل أجزاء الـ  DNAاملـصنعة 79.ويلجـأ العلامء إىل هذه
التقنيات هبدف تـرسيع الوصول إىل عالج وتطويـر اللقاحات .لكن ونـظراً لطبيعة
االسـتخدام املزدوج هلذه التقـنية ملا هلا من خمـاطر عالية لـألمن البيولوجي جيب
االنتباه فيام يتعلق بنرش نتائج مثل هذه األبحاث دون مراعاة قواعد السالمة/األمن
80
البيولوجي.
يُعرّف معـدل الطفـرة  mutation rateعىل أنه احتامل انـتقال الـتغيري يف املعلـومات
الوراثـية إىل اجليل التايل .ويف الـفريوسات يعرف اجليل غـالباً عىل أنه دورة عدوى
خلـوية  cell infection cycleوالتـي تتضمـن (االرتباط بـسطح اخللـية ثم الـدخول
والتعبـري املورثي ثم التضـاعف والتغليف وحتريـر اجلزيئات املعـدية) .ال تقترص
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الطفـرات عىل التضاعف  replicationألهنا قد تنتج أيـضاً عن تعديل املادة الوراثية أو
التخرب التلقـائي للحمض النووي .وجيب عـدم اخللط بني معدل الطفرات mutation
rateوتكرارية  frequencyحدوث الطفرات ملجموعـة فريوسية معينة .فهذه التكرارية
تعد مقياساً عىل الـتنوع املورثي  genetic variation,والذي يعتمد عىل عدد من العمليات
كاالنتقـاء الطبيعي  natural selectionواالنحـراف املورثي الـعشوائي random genetic
drift,وإعادة الرتكيب  recombination,وتؤدي معدالت الطفرات العالية إىل تنوع وراثي
أكرب لكننا ال نستطيع استنتاج معدل الطفرات مبارشة من تكرارية الطفرات املسجلة
ملجموعـة فريوسية ما 81.وتعد معرفة مـعدل حدوث طفرات الفريوسات أمراً مهامً
لفهم تـطورها وآليات مكافـحتها .حيث أشارت نتائج دراسـة لتقدير معدل حدوث
الطفرات بـاستخدام طريقة إحـصائية جديـدة أجراها  Rafael Sanjuanوزمالؤه عام
 2010وجود ارتباط سلبي بني معدل الطفرات وحجم اجلينوم يف كل من فريوسات
الـ  DNAوالـ  82 RNAويمكن القـول أن معدل الطفـرات الفريوسية يـرتاوح تقريباً
84بمجال بني ) 10 - 10 (s/n/cلكـل نيكليوتيد لكل عـدوى خلية .ففي فريوسات
86الـ DNAيرتاوح هـذا املجال بني ) 10 - 10 (s/n/cبيـنام يف فريوسات الـ RNA
64يرتاوح بني ) 10 - 10 (s/n/cوهلـذه االختالفات آليات عديـدة منها أن الغالبية
العظـمى من فـريوسات الـ  RNAيفتقـر إىل  3-exonucleaseالالزم لتصحـيح اخلطأ.
وبالتـايل فهي أكثر عرضة للخطأ من فريوسات الـ  DNA,ويستثنى من هذه القاعدة
فريوسات كورونا  Corona virusesالتي هي فريوسات  RNAإجيابية الضفرية Positive-
 strandحيـوي الـ  RNA polymeraseفيهــا عىل الـ  3-exonucleaseفهي بـخالف مجيع
فـريوسات الـ ـ  RNAاألخرى املعروفـة طورت قدرة عىل تصحـيح اخلطأ .كام أهنا
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متتلك أكرب جينوم بني فريوسات الـ  33-30( RNAكيلو بايت).
 -5فريوس كورونا املستجد  SARS-CoV-2وهل هو عامل بيولوجي أم ال؟
بداية ال بـد لنا أن نطرح التـساؤل حول تأثري جـائحة كورونا عـىل حالة االقتصاد
العاملي .والـذي يتأثـر بشكل كبري بـالوضع االقتـصادي للصني (ثـاين أكرب قوة
اقتصادية يف العامل) .ويكمن السؤال حول املستفيد من حدوث انكامش يف االقتصاد
الصيني .حيث أشارت تقـارير اقتصادية عـدة أن معدل النمو اإلمجايل GDPخالل
عام  2020كان عىل الشكل التايل:
•املرتبة األوىل للواليات املتحدة األمريكية بـ  22,3تريليون دوالر أمريكي.
•ثم الصني بـ  15,7تـريليون دوالر أمريكي (لكن بمعـدل نمو أعىل من الواليات
املتحدة األمريكية).
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•اليابان ثالثاً بـ  5,4تريليون دوالر أمريكي.
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وتقوم القـوى العظمى يف العـامل باهتام بـعضها البعـض بالوقـوف وراء انتشار
فريوس كورونـا املستجد .حيث يشري األمريكيون إىل مشاركة منشآت صينية هبذه
العمليـة (معهد ووهان لعلوم الـفريوسات .ووهان مركز انـتشار الفريوس بداية).
وباملقابل تتهم الصني الواليـات املتحدة األمريكية بامتالكها معامل عسكرية إلنتاج
العوامل الـبيولوجية حـول العامل ،ويلقي اإلرسائيليون اللـوم عىل الصينيني ،بينام
يلقي الـروس اللوم عىل األمريكيني .لكن مل توجد حـتى اآلن أي إثباتات علمية هلذه
اإلدعاءات .والتي يمـكن تشبيهها بـالفرتة التي تلت احلرب العـاملية الثانيـة عندما
85
جلأت القوى املتصارعة حينها الهتام بعضها باستخدام األسلحة البيولوجية.
لكن ال بد لنا أن نذكر أنه وعىل مدى عـرش سنوات كانوا ينتجون فريوسات كورونا
كيمريية  Chimera Coronavirusيف ووهان يف الصني .وبالتايل جيب التدقيق يف البيانات
املتعلقة بـاحتامل حدوث تـرسب عريض لفريوس  SARAS-CoV-2من معـهد ووهان
للـفريوسات مركز انتشار العدوى األويل .والذي يـبقى احتامالً قائامً وبحاجة ملزيد
من البحث والـتدقيق 86.ومن املعروف أنه كي يتم إجـراء جتارب هتدف إىل التعديل
الـوراثي عىل فريوس كورونا املـستجد  ،SARS-CoV-2يتعني عىل البـاحثني استخدام
احلمض النووي الـريبي لفريوس كورونـا احلايل كعمود فقـري .ولكن الدراسات
املتوافـرة تفيد أنه ال يوجد فريوسات معروفـة مسجلة يف األدبيات العلمية يمكن أن
تكون بمثابة أساس لتكوين فريوس . 87SARS-CoV-2
وفيام يتعلق بـالسؤال األكثر طـرحاً :هل يمكن أن يكون فريوس كـورونا املستجد
 SARS-CoV-2قد صُنع يف املختربات؟ فـإن األدلة العلمية املـتوافرة لدينـا حتى اليوم
تشـري إىل أنه من غري املحتمل أنه قـد تم تصنـيعه يف املختربات إما عـن قصد أو عن
طريق الصدفة .ويرجع ذلك إىل احلقائق اآلتية:
 -1حيـتوي جينوم  SARS-CoV-2عىل عدة اختالفات عن فـريوسات كورونا السابقة
إىل جـانب  12زوج من األسـس اخلاصـة باإلدخـال .وإن الفريوس ذو التـشابه
الـوراثي األكرب به هو الفريوس التاجي اخلاص بـاخلفافيش  RaTG13والذي يشرتك
بحوايل  %96فقط من اجلينوم اخلاص به مع  1200( SARS-CoV-2زوج من األسس
النيرتوجينـية خمتلف) (الشكل  .)2وال يـمكن ألي تقنية خمربيـة أن تتعامل بذات
الوقت مع  1200زوج من األسس النيرتوجينية املختلفة. 88
 -2وجـود مواقع نـوعية للـروابط الغلـوكوزيـدية  O-Glycosidic bondsيف جـينوم
 SARS-Cov-2,هو دليل آخر عىل أن الفـريوس طبيعي .حيث تشكل الـسكريات درعاً
خماطيـاً  mucin shieldحيمي الفريوس من هجـوم اجلهاز املنـاعي .وبام أن املزارع
اخللوية يف املختربات ال حتوي مجلة منـاعية  immune systemفمن املستبعد أن حيدث
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هذا التكيف يف فريوس ينمو يف املخترب .وهذا يطيح بالفرضية التي تقول أن الفريوس
89و90
تضاعف من زراعة األنسجة.
 -3إن وجود جمال الرتباط املستقبالت  "RBD" Receptor Binding Domainمشابه جداً
لـ  SARS-CoV-2يف الفريوس الـتاجي اخلـاص بآكل الـنمل املاالوي Malayan Pangolin
يسمح لنا بـاالستنتاج أن ذلك ربام حدث أيضـاً عند الفريوس الذي انتقل إىل البرش
مما يشري إىل أن اإلدخال متعدد األسس يف موقع االنقسام قد حدث عند االنتقال من
91و92
إنسان إىل إنسان آخر.
الـشكل ( :)2جينوم فريوس كورنا البرشي ومشـاهباته عند اخلفافيش وآكل النمل
املـاالوي  .ويوضح أيـضاً وجود RBDووجـود مواقع االتـباط السكـرية ووجود
93و94
الربوتني الشائك .S protein

 -4خيتلف  RBDيف  SARS-CoV-2عن املـوجود يف  SARS-CoV-1وإن ارتـباط فريوس
كورونـا املستجد  SARS-CoV-2بمستقبالت ( ACE-2األنـزيم املحول لألنجيوتنسني)
ليس مثالياً ممـا يعني وجود آليات ارتباط أخـرى (حتت جمال ارتباط املستقبالت
" down "RBDوموقع االنقسام متعدد األسس بحاجة لتنشيط مسبق بواسطة أنزيم
الـفورين  )Furinوالذي ينتـج عن انتقاء طبيعي  ، natural selectionلـذلك وليس بسبب
قوة هذه العملية التـي حتدث بشكل طبيعي بل أيضاً وبسبب وجود نقاط ضعف يف
95و96
 SARS-CoV-2كل ذلك يشري إىل أن هذا الفريوس مل يتم تعديله صنعياً.
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 -6اخلالصة:
قال جوزيه ساراماغو يف روايته العمى(( :ال أعتقـد أننا عُمينا ،بل أعتقد أننا عميان.
عميان يـرون .برشٌ عميان يستطيعون أن يـروا لكنهم ال يرون)) 97.إن من ينظر ملا
نعيشه اليـوم يستـطيع القول أنه وبـالنظـر إىل التطـور والتقدم احلـايل يف جمال
اهلندسة الـوراثية وعلم األحياء اجلـزيئي .فإن القرن احلـادي والعرشين سيكون
وبجدارة القـرن البيولـوجي  biological centuryويوجـد من يقول الـيوم أن احلرب
العاملية األوىل كانت كيميـائية .بينام احلرب العاملية الثانية كانت نووية .وأن احلرب
العاملية الثـالثة إن وقعت –ال سمح اهلل – ستكـون بيولوجيـة 98.ونستطيع وصف
جائحة كورونا التي يعـيشها العامل اليوم نظراً لرضاوهتـا وآلياهتا اإلمراضية أهنا
صورة لعاصفـة نموذجية نامجة عن استخـدام سالح بيولوجي فعال99.وال يوجد
حتى اآلن أي إثـبات علمي أن فريوس كـورونا املستـجد قد تم تـصنيعه أو أجري
تعديل وراثي علـيه يف املخترب .أو تم نرشه قصـداً يف إطار حرب بيـولوجية .وال أي
دليل يثبت حـدوث ترسب للفريوس من معهد ووهـان للفريوسات يف الصني بشكل
عـريض .والتي تعتـرب فرضيـات حتتاج إىل بـراهني .وإن تبـادل الدول العـظمى
االهتامـات بشأن منشأ الفـريوس ومصدره .مشاهبة ملـا شهده العامل إبان احلرب
العاملية الثانية .وقد يكون هلا خلفيات تتعلق بالقومية والتعصب .والتي لن تصب يف
مصلحـة البرشية والعامل .هنا علينا أن نستذكر خطاب الطبيب وليام أوسلر William
(Oslerأحد أعظم األطـباء يف العرص احلـديث) الذي وجهه عـام  1902إىل اجلمعية
الطبـية الكنـدية .متحـدثاً فـيه عن "الشـوفينيـة يف الطب" .وبـالنسبـة له فإن
"الشوفينية" و "القـومية" خطيئة ال تغتفـر .وعرب عن أسفه ألن البرش بمن فيهم
األطباء قد أخضعـوا أنفسهم للقوميـة متناسني املبادئ األسـاسية حول "األخوة
اإلنسانية" .لكنه يف ذات الوقت عرب عن أمله أنه وبسبب األفكار التحررية والود بني
الشعوب قـد ختتفي أسوأ جوانـب الطب أال وهي "القوميـة" .وقبل أوسلر بوقت
طويل دعت أخالقيـات الطب الصـيني الشعبـي إىل مبدأ" "Yi nai renshuأي "الطب
كطريق للبرشيـة"والتي تأسسـت مستندة إىل مبـادئ كونفوشيـوس .والتسمية
الصيـنية القديمـة للطب وفق العظيم تـاو ( Taoالطريق  )Wayوتنـدرج هذه األفكار
حتت مبـدأ أن الطب والعلم ال يعترب وسيلة لتمجيد أمة أو دولة أو قومية بعينها لكنه
هيدف خلدمة ورفاه البرشيـة مجعاء .ويف عرص  COVID-19يمكن أن يمثل إحياء مثل
هذه الرؤى األخالقـية أمراً حيـوياً لقضـية تعزيـز الرقابـة العامليـة عىل السالمة
البيولوجية واألمن البيولوجي 100.والسعي خالل مكافحة هذا الفريوس للبحث عن
لقـاحات فعالـة وآمنة وضامن التنـسيق والتعاون لـتصنيع وتوريـد اللقاحات يف

36
مرحـلة اإلنتاج لتلبية االحـتياجات 101.أيضاً يربز دور اتفـاقية عام " 1972حظر
استحداث وإنـتاج وختزين األسلحـة البكرتيولـوجية (البيـولوجية) والتـكسينية
وتـدمري تلك األسلحة" كآليـة عمل مجاعية مشـرتكة بني دول العامل .والتي شكلت
أول اتفاقية حتـظر فئة كـاملة من األسلـحة .حيث شكلت ظـروف احلرب الباردة
واجـتامع الالعبني البـارزين يف السـاحة الـدولية يف كل مـن حلف شامل األطليس
وحلف وارسو عـام  1972دفعاً هلذه االتفـاقية نحو األمـام وإعطائها بعـداً عاملياً
حقيقيـاً .فقد اتفق املجتمع الدويل عىل وصم األسلحة البيولـوجية والكيميائية بأهنا
"بغيضة لضمري اإلنسانيـة"102.وجيب تعزيز دور هذه االتفاقية يف احلد من إنتاج
وختزين العـوامل البيولوجيـة .والتعاون العاملي ملنع الـدول من اللجوء إىل احلرب
البيـولوجية .وتفعيل آليات الـرقابة والتحقق من االمتثـال اللتزاماهتا .والعمل عىل
ضم دول ال تزال حـتى اآلن خارجها بـام فيها الكيان الـصهيوين .وأيضاً رضورة
فرض رقابـة صارمة عىل االنجازات العلمية يف جمال التقنيات احليوية والبيولوجيا
اجلزيـئية والتي قد يـساء استخدامهـا .حيث نشري هنـا إىل رضورة الرتكيز بشكل
متـساو عـىل تشجيع االبـتكار يف جمـال التقنيـات احليويـة وامتالكهـا ،وأمهية
الترشيعـات والقوانني املـرتبطة بـالسالمة الـبيولوجـية واألمن البيـولوجي قدر
اإلمكان .وجيب تـشديد الـرقابة عـىل التقيد بقـواعد وإجراءات الـسالمة واألمن
البيولوجي اإللزامية .كام جيب إخضاع الباحثني يف جمال التقنيات احليوية لدورات
تـدريبية وتثقيفية بشـكل دوري وضامن مصداقيتهم .كام جيب اإلرشاف عىل نرش
األبحاث املتعلـقة بالتقنيـات احليوية والنـجاح يف تصنيع بعض العـوامل املمرضة
وتطويرها حتـى ال يساء استخدامها ،بام ال يتعـارض مع احلرية الفكرية ويضمن
األمن والـسالمة البيـولوجية .يـوضح الشكل ( )3مخسـة نامذج نظريـة وعملية
لصنع الـقرار تتعلق بالباحثني بشكل منفرد وصوالً إىل اهليئات احلكومية املتكاملة.
103
والتي تضمن األمن والسالمة والبيولوجية.
الشكل ( :)3مخسة نامذج نظرية وعملية لصنع القرار بدءاً بالباحثني بشكل منفرد
104
وصوالً إىل اهليئات احلكومية املتكاملة.

37
قد توجـد بعض املشاكل عندما تتوزع السلطات التنظيمية عىل جانبي املحور األيمن
واأليـرس (الشكل  .)3حيث ينـصب اهتامم العلامء أو املؤسـسات البحثيـة الفردية
(املـوجودة عىل يسار املحور) عىل تـطوير التقنيات عـىل حساب القيم األخرى .وقد
يفتقـرون أيضاً إىل املهـارات املطلوبـة لتقييم اجلـوانب السيـاسية واالقتـصادية
واألخالقية النامجـة عن تطوير تقنيـة حيوية معينـة .بينام عىل اجلانب األيمن من
املحور غالباً مـا تفتقر اهليئات احلكوميـة إىل اخلرية الرضورية للحكم عىل التقنيات
احليوية املتغرية برسعة .وقد تبالغ هذه اهليئات يف تشديدها عىل قيم السالمة/األمن
االجـتامعي ويلتزمون بـرصامة باملعايري الـرسمية .مما يعيق اختـاذ قرارات مرنة
ختص كل حالة عىل حدة .بـينام نجد أنه ويف حالة اهليئات التنظيمية املستقلة املؤلفة
مـن العلامء وعلامء األخالق والقـانونيـني واملرشعني احلكـوميني .ونـظراً لـتعدد
اختصاصات أعـضائها تزداد قدرهتـا عىل إجراء مراجعة شامـلة لألبحاث العلمية
اجلديـدة من منـظور علـمي واقتصـادي وسيايس وقـانوين .وتـوازن بني قيم
105
السالمة/األمن االجتامعي والتطور التقني.
بإتبـاع النمط التارخيـي للتفاعل بني احلرب واملـرض .فإن الظاهـرتني اجلديدتني
نـسبياً :التقنيـات احليوية غـري املسبوقة واإلرهـابيني املستعديـن إليقاع إصابات
مجاعيـة من املرجح هلام أن يتقـاطعا خالل املستقبـل ما يستدعـي اليقظة واحلذر
106
والتعاون العاملي ملنع حدوث ذلك.
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