
 

 

 

 األسلحة الكيميائية : -

 أي مواد تستخدم للتسبب بالموت أو الحاق الضرر المتعمد من خالل خصائصها السمٌة .

 هً عبارة عن مواد كٌمٌائٌة سامة توضع فً نظام تسلٌح مثل المنبلة أو المذٌفة المدفعٌة .األسلحة الكٌمٌائٌة و

سالئفها عند ن كل المواد الكٌمٌائٌة السامة واألسلحة الكٌمٌائٌة ٌتضمتنص اتفالٌة األسلحة الكٌمٌائٌة على أن تعرٌف 

 كٌات تتوافك مع هذا الغرض .لاستخدامها ألغراض ممنوعة ، وفك هذه االتفالٌة بم

ف الصراع الغاز السام إلحدا  اطرأستخدام الحدٌ  لسأسلحة الكٌمٌائٌة مع الحرب العالمٌة األولى فمد استخدم االبدأ 

 شخص . 011011لد تسببت هذه األسلحة بوفاة ما ٌمارب بٌر من الضحاٌا فً ساحة المتال وسماط عدد كموجهة وإمعاناة 

نٌف الذي ٌحظر استخدام األسلحة الكٌمٌائٌة فً الحرب ، وبعد انتهاء الحرب م تم تولٌع بروتوكول ج0291فً عام و

 .مٌادٌن المتال األوربٌة العالمٌة الثانٌة لم تستخدم الدول األسلحة الكٌمٌائٌة فً 

 ضد األكراد فً العراق .لعراق فً الثمانٌنٌات ضد إٌران وكان أبرز استخدام األسلحة الكٌمٌائٌة لو

 

 منظمة حظر األسلحة الكيميائية : -

 

مانة تمع األمنظمة حظر األسلحة الكٌمٌائٌة و أنشئت رسمٌا  م 0221نٌسان  92مع بدء نفاذ اتفالٌة األسلحة الكٌمٌائٌة فً 

/ دولة ، ومهمة منظمة حظر األسلحة 082م إلى االتفالٌة حتى اآلن /منظمة فً الهاي بهولندا ، ولد انضالفنٌة لهذه ال

نع تجدد مك من تدمٌر األسلحة الكٌمٌائٌة وشفافٌة للتحمٌفالٌة و إٌجاد نظام ذي مصدالٌة والكٌمٌائٌة هً تنفٌذ أحكام االت

االستخدامات  تشجٌع التعاون الدولً فًلمساعدة ضد األسلحة الكٌمٌائٌة واٌة والحما توفٌرظهورها فً أي دولة عضو و

 تحمٌك العضوٌة العالمٌة فً المنظمة .السلمٌة للكٌمٌاء و

 

 

 /األخطر في العالم: 5لكيميائية ال/األسلحة ا -

 

كعامل عصبً ألنه ٌؤثر ٌصنف صاب إلى مركبات الفسفور العضوي و)األكثر سمٌة( ٌنتمً غاز األع: غاز األعصاب  -

لد تم كمادة سائلة زٌتٌة بنٌة اللون و على انتمال النبضات العصبٌة فً الجهاز العصبً ، وهو عدٌم الرائحة و ٌظهر

 تطوٌره فً المرن العشرٌن .

 

التبخر و ٌمكن أن ٌبمى غاز األعصاب لمدة أٌام على األسطح ، وٌمكن  الغاز فً الغالف الجوي و ٌكون بطًءٌطلك هذه و

أن ٌبمى لمدة أشهر فً الجو شدٌد البرودة ، وهو غاز سرٌع المفعول و ٌمكن أن تظهر أثاره بعد عدة ثوانً فمط من 

 التعرض له .



 

احدة منه بحجم رأس الدبوس تكفً : )األحد  استخداما ( وهو عامل عصبً متطاٌر و لكنه غٌر سام لطرة وغاز السارين  -

عند  ٌمكن أن ٌبمى فعاال  فً جو دافئ و لكنه ٌتبخر بسرعةسائل عدٌم اللون والرائحة و لمتل أنسان بالغ بسرعة ، وهو

 الموت المحتمل .م الشلل التدرٌجً للعضالت والدموع ثوفراز اللعاب ٌتسبب فً الصداع وإتسخٌنه و

 

ٌعرف أٌضاَ باسم خردل الكبرٌت ، وحصل اسمه من رائحته التً تشبه الخردل المتعفن و و: )األكثر شعبٌة( غاز الخردل  -

ء على الجلد التً تستهدف التمرحات التً تسبب بظهور بثور مملوءة بالمامجموعة العوامل المسببة للبثور وهو ٌنتمً إلى 

بحة فً و ٌبتلع ، ٌصاب الضحٌة بالعطاس وعندما ٌستنشك أ بطًءنفسً و الجلد ، وأنه عامل مروع والجهاز التالعٌن و

 لًء ، لكن التعرض له لٌس ممٌتا  دائما  .سعال دموي وألم فً البطن والصوت و

 

: )األكثر خطورة ( حتى ٌومنا هذا ٌعتبر الفوسجٌن أحد أخطر األسلحة الكٌمٌائٌة الموجودة فمد استخدم غاز الفوسجين  -

ن أنه لٌس ساما  مثل السارٌن أو غاز األعصاب فأن تصنٌعه أسهل بكثٌر مما م على الرغم م0201للمرة األولى فً عام 

 ٌجعله متاحا  لدى الجمٌع .

 

هو عامل اختناق ٌعمل عن طرٌك البالستٌن والمبٌدات الحشرٌة و الفوسجٌن مادة كٌمٌائٌة صناعٌة تستخدم فً صناعة

المًء بعض كالسعال واالختناق وضٌك الصدر والغثٌان وعراض األولٌة المحتملة مهاجمة أنسجة الرئة و تظهر األ

 ان بعد التعرض للغاز بعدة دلائك .األحٌ

 

/ ساعة بعد التعرض له ، الفوسجٌن غاز عدٌم اللون تفوح منه 88ٌمكن أن تظهر تلن التأثٌرات متأخرة لمدة تصل إلى /و

 خر عند تسخٌنه فوق ثمانً درجات .ٌتبالعشب الطازج بتركٌزات منخفضة وهو غٌر لابل لالشتعال و رائحة

 

مواد التبٌض : هو مادة كٌمٌائٌة صناعٌة متاحة بسهولة إذ أن له العدٌد من االستخدامات السلمٌة بما فً ذلن غاز الكلور  -

 المسابح .لمتل البكتٌرٌا فً مٌاه الشرب والمذٌبات وصنع المبٌدات الحشرٌة والمطاط ولفً الورق والمماش و

 

األنسجة فً الجسم  له رائحة لوٌة تشبه مادة التبٌض حٌ  ٌعد عامل اختناق ٌعٌك التنفس و ٌدمرلونه أخضر وغاز الكلور  -

من  ٌبمى لرٌبا  حالة السائلة و بذلن ٌمكن شحنه وتخزٌنه ، ٌنتشر الكلور بسرعة وتبرٌده بسهولة إلى الوٌمكن حفظه و

 .خفائه عه وإرته فً سهولة تصنٌن خطوتكماألرض ألنه أثمل من الضوء و

 

 القانون الدولي و األسلحة الكيميائية : -

م و بحسب االتفالٌة 0822حظر المانون الدولً استخدام األسلحة الكٌمٌائٌة بموجب اتفالٌة الهاي التً ألرتها الدول عام  -

 على االتفالٌة .فأنه من المحظور استخدام الممذوفات التً تحوي ألسلحة مسمومة حال اندلعت حرب بٌن دولتٌن مولعتٌن 

 

م ولعت معاهدة واشنطن التً هدفت إلى حظر األسلحة الكٌمٌائٌة لكنها فشلت فً الحصول على موافمة 0299وفً عام  -

 الدول بعد امتناع فرنسا عن ذلن .

 

بروتوكول جنٌف  تم التولٌع على بروتوكول حظر استخدام الغازات الخانمة أو السامة خاللم 0291عام حزٌران وفً  -

كل ما شابهها من مواد سائلة أو معدات فً الحرب أمر ٌدٌنه عن أن الغازات الخانمة أو السامة و نص البروتوكول علىو

حك الرأي العام فً العالم المتمدن ، لكن هذا البروتوكول الساري حتى الٌوم لم ٌتناول بٌن طٌاته إنتاج أو تخزٌن أو نمل 

بروتوكول أن بعض الدول الموافمة احتفظت بحمها فً استخدام األسلحة المحظورة شاكل الماألسلحة الكٌمٌائٌة ، كانت من 

 إذا استخدمت األسلحة الكٌمٌائٌة ضدها .ضد الدول التً لٌست طرفا  فٌها أو فً االنتمام النوعً 

 



دة حظر م فكرة من أجل إلرار معاه0221/ عاما  من بروتوكول جنٌف المنموص ، ظهرت عام 11ولكن بعد ما ٌمارب / -

ت تحت اسم اتفالٌة حظر استحدا  وإنتاج لد ألرمنها المعاهدات المهمة دولٌا  و األسلحة الكٌمٌائٌة التً ستكون واحدة

 استخدام األسلحة الكٌمٌائٌة .ن وتخزٌواستخدام األسلحة الكٌمٌائٌة وتنص االتفالٌة على حظر أنتاج و تكدٌسو

 

اص فً أطار باألشخزمة إلنفاذ هذا الخطر فٌما ٌتعلك الن تتخذ التدابٌر التوجب المعاهدة على الدول األطراف فٌها أ -

ضمان بسالئفها بغٌة ة وخاص بمواد كٌمٌائٌة سامة معٌناتفمت الدول األطراف على أنشاء نظام تحمك والٌتها المضائٌة ، و

 ألغراض غٌر محظورة . الكٌمٌائٌة إالاستخدام هذه المواد  عدم

 

شملت الهجمات الممٌتة عدة مناطك مختلفة من تم استخدام األسلحة الكٌمٌائٌة وفً أثناء الحرب األهلٌة الدائرة فً سورٌا  -

لد تم استخدام ب وسرالب وجوبر وأشرفٌة صحناٌا وهجوم حلزها هجوم الغوطة فً ضواحً دمشك وسورٌا و التً أبر

غط على الموات المسلحة تم الضلعالم أجمع هذه الهجمات واستنكر اغاز السارٌن فً معظم الهجمات الكٌمٌائٌة ، ولد 

 م .9108الذي تم تنفٌذه فً أواخر العام السورٌة لنزع سالحها من األسلحة الكٌمٌائٌة 

 

ما تزال اصداء الهجمات التً تشنها الدولة التركٌة باألسلحة الكٌمٌائٌة المحرمة دولٌا  و المحظور استخدامها تتصاعد و و -

 رد فً كثرة فً اآلونة األخٌرة .تت

 

استخدمت األسلحة  لدً مناطك واسعة من جنوب كردستان وم لد شنت الدولة التركٌة هجمات ف9190نٌسان  91فمنذ  -

 المحرمة دولٌا  .

 

تٌنا ٌن فً أفاشٌن وصوال  إلى مجندرمته ٌمومون بضرب الكرد سواء مدنٌٌن منهم أو المماتلنرى أٌضا  أن النظام التركً وو -

المومٌات األخرى مثل ) العرب_ السرٌان_ وسري كانٌه وعفرٌن ولسأسف ٌسمط الكثٌر من الشهداء والجرحى من الكرد و

 ٌن فً المناطك الممصوفة بهذا النوع من األسلحة الفتاكة المحظورة دولٌا  .( الساكناآلشورٌٌن 

 

/ شهٌدا  ، 01مط فً المصف الكٌمائً التركً األخٌر /م و لد س9199أٌار  91ولد بدأ المصف التركً ٌتجدد منذ بداٌة  -

محظورة دولٌا  ضد لوات الكرٌال ورغم ذلن األسلحة الكٌمٌائٌة اللة التركٌة التكنلوجٌا العصرٌة وحٌ  تستخدم الدو

لحموق  لدولٌة و انتهانلسأسف المجتمع الدولً لم ٌنطك و ٌحرن ساكنا  تجاه ما حصل على الرغم من اختراق للموانٌن او

هذا الصمت ٌعطٌنا مؤشرا  واضحا  أن العالم ٌكٌل بمكٌالٌن حمولٌٌن دام األسلحة المحظورة دولٌا  ، ولوانٌن استخاإلنسان و

عدم لبل البعض من حٌ  ٌكتفً بالصمت ومختلفٌن نراه ٌجهر بالنمد و اإلدانات إذا ما استعملت األسلحة االعتٌادٌة من 

هذه االنتهاكات لم تكن حدٌثة بل لد ارتكبت جود اثباتات وخاصة بحك الكرد رغم والدولٌة و ا  فً أكبر االنتهاكاتاالكتر

م حٌنما بدأ المصف العشوائً 9102تل أبٌض فمنذ عام ثفة بحك المدنٌٌن فً رأس العٌن والدولة التركٌة جرائم مخٌفة و مك

 حة الكٌمٌائٌة بحك الشعب البريء و لحك بالمدن دمارا  بالمدفعٌة على رأس العٌن تم استخدام أسلحة ثمٌلة و محظورة كاألسل

 ال تحصى .وخرابا  وبالناس العزل لتال  وتشردا  ومأسً ال تعد و

 

لبشرٌة فاستخدام مثل هذه األسلحة ٌعنً إبادة البشرٌة و إثارة الرعب ، ولكن افهذه األسلحة هً األشد خطورة على  -

 .الصمت أمام هذا الوالع الكارثً ٌدي وٌمكن فً الولوف مكتوفً األ الخوف و الرعب

 

الدولة التركٌة من خالل هذا المصف و استخدام السالح الكٌمٌائً تسعى إلى تغٌٌر دٌمغرافً لٌس فً صفوف الكرد فمط و -

 .بل فً صفوف جمٌع األعراق أٌضا  لكن ال ٌوجد من ٌموم بممع هذه االنتهاكات 

 

  



 

 

 


