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اجلرثومية احلرب 

۲۰۲۰- ۱۱ - ۱۲

نزل جبریُل بالقرآِن، فأصبح أفضَل المالئكةَ، ونزَل القرآُن على محمٍد، فصار محمٌد سیُد الخلِق،    
خیَر  فأصبَح  رمضاَن،  شھِر  في  القرآُن  ونزَل  األمِم،  خیَر  فصارت  محمٍد،  أّمِة  على  القرآُن  وجاء 
القرآُن في  نزَل  لو  فماذا   ، اللیالي  القدِر خیُر  لیلةُ  القدِر، فأصبحت  لیلِة  القرآُن في  الشھوِر، ونزَل 

اللھم أجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدرورنا وجالء ھمومنا". قلوبنا؟." 

من إبداعات املعصراوي

البشر  بین  األوبئة  لنشر  وسمومھا  للجراثیم  المتعمد  العسكري  االستخدام  ھي  الجرثومیة  الحرب    
أبسط  إلى  وتفتقر  إنسانیة،  وال  وھمجیة  قذارة  الحروب  أنواع  أكثر  وھي  والنباتات،  والحیوانات 

األخالقیة. والمبادىء  القواعد 
تسمیم  إلى  القدماء  المحاربون  لجأ  ما  فكثیرا  قدیم جدا،  الحروب  في  للجراثیم  المتعمد    واالستخدام 

المصابین باألوبئة في معسكراتھم.  میاه الشرب ومأكوالت اعدائھم، وإلقاء جثث 
البكتیریا  مجموعات،أھمھا  إلى  الجرثومیة  الحرب  في  استخدامھا  یمكن  التي  العوامل  تصنف    

. الجرثومیة  السموم  إلیھا  والریكتسیا، ویضاف  والفطریات  والفیروسات 
أوالھواء،  أوالمیاه  الطعام  تلویث  بواسطة  وأھمھا  العدوى،  إلیصال  أساسیة  طرق  ثالث  وھناك    

فاعلیة.  أكثرھا  الھواء  ویعتبر 
القدرة  عالیة  وبائیة  قابلیة  ھي  المستعملة  الجراثیم  في  توافرھا  یجب  التي  العامة  الخصائص  أما    
الشمس  وضؤ  كالحرارة  الطبیعیة  الظروف  مقاومة  على  ،وقدرة  والفتك  اإلنتشار  بسرعة  ،تتمثل 

العالیة بالطرف األخر. والجفاف، والقدرة على إنزال الخسائر 
ویعتبر التطعیم المسبق من أبرز حلول الدفاع ضد الحرب الجرثومیة، كما تؤمن المالبس واألقنعة    
الماء  حفظ  مثل  الوقائیة  اإلجراءات  من  مجموعة  ذلك  إلى  ویُضاف  جیدا.  دفاعیا  إجراٍء  الواقیة 

واألطعمة، ورفع مستوى اإلجراءات الصحیة والنظافة، والحجر الصحي . 
األسلحة  إلى  اللجوء  تمنع  التي  جنیف"  "اتفاقیة   ۱۹۲٥ عام  في  الكبرى  الدول  وقعت  ولقد    
الجرثومیة في الحروب.. وأقرتھا ۲۹ دولة ، ورغم أن الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة اتخذت قرارا 
أبرز  كانت  المتحدة  الوالیات  أن  إالّ  المذكور،  بالبروتوكول  اإللتزام  بضرورة  یقضي   ،۱۹٦٦ عام 

إلیھا، والحقا اسرائیل حذت حذوھا .  الممتنعین عن االنضمام 
الذي  األمر  تطویرھا،  لسھولة  نظرا  الجرثومیة  األسلحة  إنتشار  ضبط  الصعب  من  أنھ  والحقیقة    

. الدولي  المبذولة لنزعھا على الصعید  التي تواجھ الجھود  المعضالت  یفاقم 


