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  :متهيد -

 أبنه كوروان  فريوسالليربايل،  الدميقراطي احلزب وزعيم روسيال يف جملس الدوما انئب وهوجريينوفسكي  فالدميري وصف
النائبة يف الكنيست "اإلسرائيلي" أوريل ليفي يف تغريدة هلا على تويرت:" دعوان ال  كما قالت،  "للصني أمريكي "استفزاز

 "، فما الذي تعنيه احلرب البيولوجية...ألنه أ نتج كحرب بيولوجيةانتشر نكون سذجاً، حنن نعرف أن وابء كوروان 

السموم،  لفريوسات أو اجلراثيم أو" على أهنا االستخدام املقصود لBiological Warfareف احلرب البيولوجية "تُعر  
تعين العمل املتعمد على نشر  فهيواليت من خالهلا تنتشر األوبئة واألمراض بني البشر واحليواانت والنبااتت، وابلتايل 

كما وت عّد أسلحة تلك احلرب رخيصة جداً مقارنة بتكلفة وضار وبعدة طرق،  سريع   مسببات األمراض عمداً وبشكل  
 لحة النووية.برانمج األس

 املختربات البيولوجية األمريكية: -

اليت تتواجد  -يسود يف تلك الدول حيث حول العامل،  س وعشرين دولةمخشر املختربات البيولوجية األمريكية يف تنت
اذية وغالباً ما تكون مواقع تلك املختربات يف الدول احمل ،أنظمة ضعيفة وتدور يف الُفلك األمريكي -هبا تلك املختربات 

 اجملاورةوأفغانستان  ،القريبة من روسياتنتشر يف دول مثل جورجيا وأوكرانيا  فهي، لكل من روسيا والصني وإيران
 .يران وجنوب شرق آسيا القريبة من الصني إضافة إىل الشرق األوسط وأفريقياإل
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 "برانمج "وكالة خفض التهديدات الدفاعيةلوجية األمريكية ضمن أماكن تواجد املختربات البيو  :1 الصورة رقم

 
 على الرابط: geoengineering watchاملصدر: موقع 

https://bit.ly/38ITGnO 

مليار دوالر  2.1املختربات متويالً من وكالة خفض التهديدات الدفاعية يف إطار برانمج عسكري قيمته تتلقى تلك 
املعروفة  األمريكية الدفاعية التهديدات خفض وكالةأتسست ومج املشاركة البيولوجي التعاوين"، وي عرف ابسم "بران

، بعد أن مت مجع مخس منظمات خمتلفة داخل وزارة الدفاع األمريكية إلنشاء هذه الوكالة، 1998ابختصارها "دترا" عام 
شخص من األفراد العسكريني  2000وهي وكالة اتبعة للبنتاغون ومقرها يف فرجينيا، ويوجد لدى الوكالة أكثر من 

 دولة  100مشاركة عاملية يف أكثر من  2500أن لديها أيضاً أكثر من إىل  واملدنيني العاملني يف البنتاغون، إضافة

https://bit.ly/38ITGnO
https://www.dtra.mil/
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، ويوجد هلا مواقع عديدة داخل وخارج الوالايت املتحدة األمريكية ولديها عالقات واسعة 2019فقط يف عام 
 مع العديد من السفارات حول العامل.

 التهديدات الدفاعية األمريكية حول العامل: خريطة توضح أماكن وجود وكالة خفض 2 الصورة رقم

 
 املصدر: موقع الوكالة الرمسي على اإلنرتنت عرب الرابط:

/Locations-https://www.dtra.mil/About/DTRA 

 ":العسكري لوغار "املخترب البيولوجي ريتشاردمركز  -

اتبع للبنتاغون، ويقع يف تبليسي  عسكري املختربات األمريكية "مركز لوغار" الذي يُعدَّ خمترب بيولوجيمن أهم تلك 
العسكرية األمريكية، وخيضع املخترب حلراسة مشددة  اجلويةفازايين قاعدة عن  كم  17عاصمة جورجيا، كما أنه يبعد 
  منطقة سكنية على الرغم من أن وجود املركزحيث يقع املخترب يف مرت،  100وجيري تصوير املارة ضمن نطاق 

 

https://www.dtra.mil/About/DTRA-Locations/
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رى فيه،  ي عرض السكان للخطر هناك حيث ينتج عن تلك التجارب روائح قوية ملواد نتيجة للتجارب اليت ُت 
 كيميائية وأعمدة دخان تنبعث من املركز وخاصة أثناء الليل من أجل أال يراها الناس.

يعمل يف هذا املركز علماء بيولوجيا من وحدة األحباث الطبية يف اجليش األمريكي يف جورجيا إضافة إىل متعاقدين يف 
قبل السفارة األمريكية ويتم تعيني معظم الباحثني العاملني يف املركز من القطاع اخلاص واملركز األمريكي ملكافحة األمراض، 

 .دبلوماسية للعاملني فيهومينح البنتاغون حصانة يف جورجيا، 

 نشاطات مركز لوغار:  -

تقول ماراي زخاروفا املتحدثة ابسم اخلارجية الروسية "إن إجراء أحباث يف تلك املراكز ليس فقط من أجل احلفاظ على 
اسعة الو الصحة والسيطرة على األوبئة يف صفوف سكان الدول اجملاورة، لذا ينتابنا قلق من نشاطات البنتاغون البيولوجية 

اجلورجية السابقة نينو بورجااندزه "ينتابين قلق من أال يعرف أحد يف  د الروسية"، كما تقول الرئيسةالنطاق قرب احلدو 
احلكومة ما حيدث يف هذا املركز، حيث يوجد فيه مستوايت خمتلفة وميكن للجورجيني دخول بعضًا منها ولكن ال 

 ". ميكنهم دخول مستوايت أخرى

لك السرية، ُتظهر مستندات ومراسالت داخلية ُمسربة بني وزارة الصحة اجلورجية والسفارة األمريكية يف ابلرغم من ت
العاصمة اجلورجية نوع التجارب اليت ُأجريت يف املركز من قبيل أنه ميكن نشر مسببات األمراض من خالل احلشرات، 

الذي يشغل منصب انئب وهو باحث يف جمال احلشرات يف املركز العامل و ال"جوشوا ابست" وما يُثبت ذلك هو وجود 
 .مدير وحدة األحباث الطبية يف اجليش األمريكي يف جورجيا

 كما تكشف تلك املراسالت أن السفارة األمريكية يف تبليسي تنقل مسببات األمراض على شكل محوالت دبلوماسية  
ُتستثىن من التفتيش وتُنقل تلك الشحنات اليت غالبًا ما حتتوي  تُعترب شحنات دبلوماسية وابلتايل تلك الشحنات نوإ

حال كانت سُتنقل إىل دولة معينة الستهدافها، فإن ذلك يتم من مواد بيولوجية وُتسلم ابليد إىل السفارة األمريكية، ويف 
 خالل شخصية دبلوماسية حتمل حقيبة ذات صفة دبلوماسية. 
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اع أصدرهتا الوالايت املتحدة األمريكية لنظام اطالق جوي خمصص للبعوض السام، مت منح براءة اخرت  2014يف عام 
 وأيضاً اخرتاع  ،طائرات مسرية تستطيع من خالهلا نشر بعوض حيمل مرض معني ونقله إىل البشرويتضمن االخرتاع 

براءات اخرتاع لــ مت منح فقد ، اتاالخرتاع وابإلضافة إىل هذه "،رصاصات تسبب سكتات دماغيةآخر يتمثل يف "
مريكي ، ومجيع تلك االخرتاعات تعود ملصلحة اجليش األ2015إىل  2013خالل عامني فقط من  اخرتاع مشابه 42

، ويف هذا السياق يقول مدير مركز دراسات الشرق األوسط يف بلغاراي حممد أبو عاصي "أنه والقوات اخلاصة األمريكية
فريوسًا جديداً ومت تصنيفها من قبل العلماء أبهنا ُمصن عة بشكل جيين يف  15 سنة املاضية ُرصد حوايل 25خالل الــ 

 املختربات".

 أسلحة بيولوجية عرقية أمريكية و"إسرائيلية": -

من بعض املشاريع اليت ميوهلا البنتاغون األمريكي تتضمن "أسحلة بيولوجية عرقية"، أي أهنا تستهدف عرق حمدد بناًء 
روسيا والصني، حيث بكل من  منها ما هو مرتبطعلى عينات من احلمض النووي لعرق معني، من بني تلك املشاريع 

يف للروس، وهو ما حتدث عنه الرئيس الروسي وأاثر املخاوف  جتمع القوات اجلوية األمريكية عينات من احلمض النووي
 روسيا.

، حيث قام فريق من جامعة هارفارد جبمع عينات من 2002ما مت الكشف عنه سابقاً يف الصني عام ذكر  ميكن أيضاً 
ولكن مت الكشف عن  الشعب الصيين وقاموا بتربير ذلك أبنه يُفيد يف تطوير الرعاية الطبية، ومت أخذ العينات إىل أمريكا

 عن ذلك. لصحف وقدمت واشنطن اعتذاراً ا بعد ومت تسريب املعلومات لذلك فيم

أن "إسرائيل" تطور سالحاً  1998يف هذا السياق أيضًا ميكن ذكر ما أوردته صحيفة "صنداي اتميز" الربيطانية عام 
غربية و"إسرائيلية" أن العلماء حاولوا حتديد  وتذكر الصحيفة عن مصادر خمابراتيةبيولوجياً من شأنه أن يضر ابلعرب، 

اجلينات املميزة اليت حيملها العرب من أجل إنشاء بكرتاي أو فريوس معدل وراثيًا لتستهدف احلمض النووي ومهامجة 
 اخلالاي اليت حتمل اجلينات العربية فقط.



8 
 

  

 

 

 

 قائمة املراجع

 :ابللغة العربية املراجع

 على الرابط: ،2018أيلول/سبتمرب  20قناة امليادين، اثئقي بعنوان فريوسات دبلوماسية، و   -
https://bit.ly/2wczbCG 

 ، على الرابط:2019كانون الثاين/يناير   11ما بعد العرض، قناة امليادين، بعنوان برانمج  -
https://bit.ly/2Py0E8o 

 املراجع ابللغة اإلنكليزية:
 

- Geoengineering watch, On the Link: 
https://bit.ly/38ITGnO  

- Defense Threat Reduction Agency, On the Link: 
https://www.dtra.mil/About/DTRA-Locations/  

- Israel's Ethnic Weapon? , Wired, 1998, On the Link: 
https://bit.ly/2I4QuIe 
 

https://bit.ly/2wczbCG
https://bit.ly/2Py0E8o
https://bit.ly/38ITGnO
https://www.dtra.mil/About/DTRA-Locations/
https://bit.ly/2I4QuIe

