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رؤية قانونية للمادة المشعة كوسيلة إجرامية
في جريمة القتل العمد
محمد مروان *

أ.باسم محمد شهاب**

توطئة و تقسيم :

ال يجددد شددراح اوقددانون اوجتددالي ميثددة ولحدددي عددا اووسدديلة امجراميددة اعيقددادا مددتهم ب د ن ال
فالددة يمندا أن تجتدن مدا وراك ذوددب باعي دار أن اوم در قدد سددله أةميدة او حد فدي اووسددالل
يوم ساوى بيتهدا ،أمدا نحدا فقدد ر تدا فدي مهاوفدة ةداا االعيقداد بيهلديا ةدال اودراسدة ولمدادة
اوم ثة كوسيلة إجراميدة فدي جريمدة اوقيدل اوثمدد وتنهدر مدا لووهدا اودوزن اوقدانوني ولوسديلة بديا
اوثتاصر األلرى ولجريمة ،ما زاوية اةيمام اوم ر بها أوال ،و مدا عمدوم كونهدا عتلدرا أساسديا
في اوركا اومادي ولجريمة ثانيا ،ووترى إون أي حد يمنا أن تنون اومادة اوم ثة وسيلة ولقيدل
اوثمد ،إضافة إون ما يجه أن تتاوه ما اةيمدام اوم در علدن اومسديوييا اودداللي و اوددووي ،و
تحقيقا ألك ر فالدة ،عقدنا اوثزم علن أن نيتاول اوموضو ما لول محاور ميثددة.

اويثريف باووسيلة االجرامية و إظهار أقسامها :

ال أحد يجادل في أن اووسيلة امجراميدة ةدي األداة اويدي ييوسدل بهدا اوجداني ويتفيدا مه ده
امجرامي ،و تحقيد مدا ةدو عدازم علدن بلو ده ،و علدن اودر م مدا تجاةدل دور اووسديلة امجراميدة
و اوداي ط دا اوفندر اوج تدالي بحجدة ال نرتهديها مفادةدا أن اوم در ال تثتيده اووسديلة فدي شدديك،
و األصح ما ذوب في رأيتا أن يقال ،أن اوم ر يساوي بديا اووسدالل أحياندا ،و يي لده وسديلة
* أسياذ محاضر – مثهد اوحقوق و اوثلوم األدارية –جامثة وةران (اوسانية).
** باح – مثهد اوحقوق و اوثلوم امدارية – جامثة وةران (اوسانية).
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بثيتها الرتنداب اوجريمدة أحياندا ألدرى ،صدحيح أن عددم اسديهدام اوجداني ولوسديلة اويدي ت ل هدا
اوددتا ال يثفيدده مددا اوثقدداب ،إال أندده ي قددي ولوسدديلة دور ال يسدديهان بدده فددي ظددل ةدداا اوتمددوذج
اوقانوني باواات ،و قريه ما ةاا االسيتياج نلمسه مما ذةه إويه او ثض فدي تقسديمه ولوسدالل
إو ددن (وس دديلة ح ددرة) ( )Free Meanأي حيد د ال يي ل دده اوم ددر وس دديلة بثيته ددا الرتن دداب
اوجريمددة ،وةددو او ددالا بدداويجريم ،و بمقابددل ذوددب يمنددا أن ي ل د علددن اوجريمددة اومتفدداة بهددال
اووسديلة ب نهدا (جريمدة ذات وسديلة حدرة) ( ،)The Crime of Free Meanأمدا حيد يسديلزم
اوم در وسديلة بثيتهدا دون سدواةا فثتددةا يقدال ب نهدا (وسديلة مقيددة) ( )Restricted Meanو
يقددال عددا اوجريمددة اويددي تحققددس بهددال اووسدديلة ب نهددا (اوجريمددة ذات اووسدديلة اومقيدددة) ( The
 ،1)Crime of Restricted Meanو وددم ييددوان اود ثض فددي أن ي تددي علدن اويقسدديم اوميقدددم
نيددالم محسوسددة ،فقيددل مددلو ب د ن اووسدديلة إذا كانددس حددرة فددثن اوىلددق فيهددا ال ي د ثر علددن اوقلددد
اوجتددالي ودددى اوفاعددل ،أمددا حدديا تنددون اووسدديلة مقيدددة فدداوىلق فيهددا ي د ثر علددن ت دوافر اوقلددد
اوجتالي وديه.2
و وو سلمتا بهاا اويقسيم وق لتدا بانيمداك اومدادة اوم دثة ووسدالل امجدرام اومقيددة ،وال يثيده
ةداا االسديتياج سددوى االحيمدال اوقاضددي بثددم حسدداب ةدال اومددادة فدي عددداد اومدواد اوسددامة ،و
ط يثددي أن ةدداا اويقسدديم ال يلددح ق وودده علددن درجددة واحدددة فددي ظددل كددل اوي ددريثات اوثقابيددة،
فاوي ددريثات اويددي وددم تفددرد ولقيددل اوثمددد باومددادة اوسددامة نلددا مسدديقو ،تثددد اومددادة اوم ددثة فددي
3
و اوي ريثات اويي جثلس مدا اوقيدل باومدادة اوسدامة ظرفدا م دددا
ظلها وسيلة حرة
ولثقدداب ،يمنددا أن ينددون ةتددال مددا يقددال ب د ن اوتمددوذج اوقددانوني اوميثل د بهددا ،و م دا إذا كددان
اوحنددم علددن اووسدديلة ييثل د ب سدداس اوجريمددة ،أم بدداونرم اوم دددد وهددا أم بنوة ددما مثددا .4أمددا
اوقيل اوثمدد بمدادة سدامة جريمدة لاصدة أو موصدوفة،
اوي ريثات اويي جثلس ما جريمة
فهي األكلر إثارة ،و يح أن يقال ب ن اومدادة اوسدامة تثدد فدي ظلهدا وسديلة مقيددة ،و أن جريمدة

 - 1د .اوليفي ،ع د اوفياح ملد فن -.قدانون اوثقوبدات ،اوقسدم اوهداص -.االسدنتدرية-.0691 ،
ص.17.
 - 2ثددروت ،جددول -.ننريددة اوقسددم اوهدداص ،ج ،0جدرالم االعيددداك علددن األشددهاص -.بيددروت ،اودددار
اوجامثية ،دون ستة ط ا -.ص.040.
 -3ملال ويلب اوي ريثات اوثقابية ،اوقانون اويونسي ،و اوسوري ،و اول تاني.
 -4ملال ويلب اوي ريثات اوثقابية ،اوقانون اوثراقي م/0/419/ب ،األي اوي م .0/711/
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اوقيل اوثمد ةي جريمة ذات وسيلة مقيدة.5
عدووة علدن اويقسدديم اوميقددم ةتددال تقسديم الددر ولوسدالل ال يقددل عتده أةميددة حيد قسددمس
ت ثدا وثثدر اوداي يمندا أن تحدثده إودن وسديلة ذات أثدر مداديThe mean of the material (،
 )effectsأي حي د ينددون األثددر اودداي تيركدده محسوسددا و ةددي شددالثة و ال تثددد محددو وهددوم
ملموس علن اوثنس ما لاصييها ،كما أن ةتال وسديلة ذات أثدر مثتدوي ( The mean of the
 )moral effectأي حي ال تيرل أثرا محسوسا أو ظداةرا و مدا األمللدة عليهدات اويتىديا ،وزر
اوقلد د  ،و اوين دددير اوتفس ددي و إوق دداك األل ددار اوناذب ددة و اووةمي ددة عل ددن إنس ددان يق دديم وه ددا وزن ددا
فدي نفسده و ييد ثر بهدا سدل ا وثلدده ملداب بهدا فيمدوت مدا جددراك ذودب كمددا .6و اوداي يثتيتدا فددي
مقددام مددا نحددا بلددددل ةددو اووسددالل ذات األثددر اومددادي ال و دديك إال ألن اومددادة اوم ددثة تتيمددي
في ذوب لواص ةدال اومدادة اويدي سدينون محدو ووقفده قادمدة ،و زيدادة علدن
إويها ي يدنا
مددا تقدددم يمنددا أن نلددادم تقسدديما الددر ولوسددالل ،تقسدديما مرتنددزا علددن مث يددات مت ثلددة عددا
فنرل امجرام ذاتها ،فيقال ب ن ةتال وسيلة قاتلة ب يثيها ،أي حي تنون اووسديلة مثددة أصدو
كاومسدس و اوقت لدة… و مدا عدداةما ،مللمدا أن ةتدال وسديلة قاتلدة باويهلديا
ولقيل،
أي بحسدده اسدديثماوها ،كاوسددنيا و اوف د س… و نحوةمددا و فددي محاووددة إدراج اومددادة اوم ددثة
تحس طالفة ما او الفييا ت رز صدثوبة نابثدة مدا أن ةدال اومدادة يمندا أن تسدهر وىايدات بثيددة
عددا امجددرام إال أن اوجدداني وظفهددا وهدمددة م ددروعه امجرامددي ،مللمددا أنهددا يمنددا أن تثددد أصددو
كوسدديلة إجراميددة و مددا يقودنددا إوددن ةدداا االسدديتياج ةددو أن اومددادة اوم ددثة تثددد واحدددة مددا اثددار
أعندم سدوح قاتدل فدي اوثداوم ةدو اوسدوح اوتدووي ( ،)Nuclear weaponإضدافة إودن أن ةتدال
فدي اففداق مدا يثدرم باوسدوح امشدثاعي ( ،)Radioactive weaponمللمدا أن اومدادة اوم دثة
و اويثقدديم ...إوددن ذوددب ،كددل ةدداا يقودنددا إوددن اوقددول بد ن
وسدديلة ولثددوج و اوي ددهيا
اومادة اوم ثة يمنا أن تثد وسيلة ولقيل ب يثيها زيادة علن كونها وسيلة قيل باويهليا.

األةمية اوقانونية ولوسيلة امجرامية :

ولوس دديلة امجرامي ددة دور ي دددأ مت ددا والدة فن ددرة اوجريم ددة ف ددي ذة ددا اوج دداني و حي ددن ص دددور
اوحنم عليه ما أجلها ،ةاا اودور اوداي ال يقدل أةميدة عدا أدوار اوثتاصدر األلدرى ولجريمدة ،و
 -5ملددال ويلددب اوي ددريثات اوثقابيددة ،اوقددانون اوجزالددري م  ،090/اومىربددي م ،863/اوفرنسددي اوجديددد
م.7/000/
 - 6د.بنددر سدداوم ،ع ددد اومهدديما -.اووسدديق فددي شددرح قددانون اوج دزاك اونددوييي ،اوم ثددة اوثل درية-.
اونويس ،ط -.0611 ،0ص.39.
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ال يتقا متها شيئا ،و يمنا أن نيتاول أةم جوان ه و كما يلي :
ا -تحيددل اووسدديلة منانددة ال يسدديهان بهددا ودددى اوم ددر باعي ارةددا عتلد ًدرا ال تددن عتدده وقيددام
اوددركا اومددادي ولجريمددة ،فمددلو تثددد اووسدديلة امجراميددة أساسددا فددي تقيدديم م دددأ اويتاسدده فددي حد
دورا ال يلدح تجاةلده ،إال أن ط يثدة اووسديلة
اودفا او رعي ،و وو أن و ريقة اسديهدام اووسديلة ً
اومسدديهدمة فددي اودددفا كليد ًدرا مددا تنددون س د ًا فددي اوحنددم علددن تددوافر م دددأ اويتاسدده مددا عدمدده،
سددواك علددن اومسدديوى اوددداللي أم اودددووي ،ال بددل إنهددا مددا اسددها نقدداط او ح د فددي اوقددانون
اوجتالي اودووي للوصا إذا ما تثل األمر باسيهدام األسلحة اوتووية.7
دورا ف ددي إعان ددة اوقه دداك عل ددن اس دديهوص اوقل ددد اوجت ددالي و دددى اوفاع ددل
ب -إن ولوس دديلة ً
باعي ددار أن اوتيددة تيثل د بسددرالر اوددتفس ممددا يلددثه اووقددوم علددن حقيقيهددا إال باويوسددل بددداللل
بثيتهددا كاووسدديلة امجراميددة و وددو أن االعيمدداد علددن ط يثددة اووسدديلة فددي اسدديهوص اوقلددد قددد
ضددثف ،حيددن قهددن (بد ن اسدديثمال سددوح ندداري و إوحدداق إصددابات ميثددددة بمواضددا ل ددرل مددا
جسددم اومجتددي عليدده ال يفيددد حيمددا نيددة إزةدداق اوددروح).8و مددا ةدداا فددثن او يددة فقهدداك او ددريثة
امسومية يثووون علدن اووسديلة فدي اسديهوص اوقلدد دون أن يجثلدوا مدا اوثلدم بددها بدديو عدا
اوقلد ذاته و واا فثن او ثض متهم قد قدال بد ن مدا يددول علدن قلدد اوقيدل ةدو اسديثمال وسديلة
تقيل او ا ،في حيا رأى اتجال الر أن اوددويل اوهدارجي علدن قلدد اوقيدل ةدو اسديثمال وسديلة
تقيددل او ددا علددن حدديا رأي اتجددال ثاو د  ،إن اودددويل اوهددارجي علددن قلددد اوقيددل ةددو اسدديثمال
وسدديلة تقيددل او ددا ،علددن أن تنددون وسدديلة ممددا يثددد ولقيددل أصددو و وهدداا بتددن او د ثض علددن أراك
اوفقهاك 9ةال حليلة مفادةا ،أن إث ات اوقلد اوجرمي اعيمدادا علدن اووسديلة اومسديثملة أقدوى
مددا سددوال مددا أدوددة و قددرالا ،و أن كددان بثمنددان اوجدداني أن يل ددس عدددم اسدديثماوه ولوسدديلة اوقاتلددة
 -7ولمزيد حول م دأ اويتاسه و األسلحة اوتووية أننر:
NEGENDRA- SINGH.- Nuclear Weapons and International Law.- London, 1959.
NEGENDRA- SINGH.- The right of self- defence in relation to the use of nuclear
wapons. -1956. Indian Year Book of international affairs.

 - 8ملري ،نقض  ،0671/01/09 -.مجموعة أحندام اودتقض .0099/401 ،أشدار إويده د .ع دد اومهديما
بنر ساوم -.مرجا ساب  -.ص.001.

 - 9اورأي األول وإلمامان (او افثي و أحمد) ،أما اورأي اولاني فهو وإلمدام (أبدي حتيفدة) ،اوداي ي ديرط
،
ويددوافر اوقيددل اوثمددد أن تنددون اووسدديلة ممددا يقيددل او ددا ،عددووة علددن كونهددا أي اووسدديلة مثدددة ولقيددل
و تثليل رأيه ةاا أن كل فثل يحلل بوسيلة تثدد وده فدثن حلدل بوسديلة ألدرى احيمدل أم يندون اوفاعدل
وددم يقلددد ةدداا اوفثددل باودداات و ةدداا امحيمددال ش د هة ،ممددا ال يمنددا اوقددول عتدددل باوقيددل اوثمددد .أمددا
اممام (ماوب) فو يقيم وزنا وتو اووسيلة سواك مما يقيل او ا ،أم مليرا ،أم نادرا.
أننر في كل ةاا :عودة ،ع د اوقادر -.اوي دريا اوجتدالي امسدومي ،مقارندا اووضدثي -.ج ، 0بيدروت،
م سسة اورساوة ،ط -.0636 ،01ص.ص 01.و ما بثدةا.

94

إنسانيات عدد  ،01جانفي-أفريل 0111

او ددا ،ال بددل إن دور اووسدديلة ال يقددف عتددد اسدديجوك اوقلددد اوجرمددي ،إنمددا ييثدددال إوددن حي د
تنون اووسيلة أساسا و يان درجة ةاا اوقلد.10
ج -تحيل اووسيلة حيزا ك يرا في مهمار او رو في اوجريمة ،سيما حديا تددق اويفرقدة بديا
نوعي االسيحاوة اومادية و اوقانونية حي ييقاسم االسيحاوة عتلدريا مدا عتاصدر اوجريمدة ،ةمدا
اووسديلة و اومحدل ،حيددن إن ط يثدة اومدادة اومسدديثملة كوسديلة إجراميدة تنددون أحياندا سد ا ولقددول
بيوفر او رو ما عدمه ،و واا قيل إن ضآوة كميدة اومدادة اوسدامة اومسديثملة فدي اوقيدل ال يتفدي
او ددرو  ،بيتمددا اسدديثمال مددادة يددر سددامة ب يثيهددا يجثددل اوجريمددة مسدديحيلة اسدديحاوة قانونيددة
(.11)Legal impossibility
د -و قددد تنددون اووسدديلة س د ا فددي ت ددديد اوثقدداب علددن اوجدداني جدداك فددي اومددادة 0/419
ق . .اوثراقددي (يثاقدده بامعدددام مددا قيددل نفسددا عمدددا فددي إحدددى اوحدداالت اوياويددة  .)-:إذ
حلل اوقيل باسيثمال مادة سامة أو مفرقثة أو ميفجرة.
مللمددا تنددون اووسدديلة دافثددا ولم ددر إوددن أن يجثددل مددا ارتندداب اوجريمددة بوسدديلة مددا جريمددة
لاصد ددة ،جد دداك فد ددي اومد ددادة  090ق . .جزالد ددري (يثاقد دده بامعد دددام كد ددل مد ددا ارتند دده جريمد ددة
اويس ددميم…) ،و ط يث ددي أن إدراج اوم ددادة اوم ددثة ف ددي حق ددل اوم ددواد اوس ددامة يجثله ددا سد د ا ف ددي
ت ددديد اوثق دداب ،س ددواك عاد د ظد اس دديثماوها ظرف ددا م ددددا ،أم ع دددت اوجريم ددة اومتف دداة به ددا جريم ددة
لاصة ،ففي كليا اوحاوييا تنون اوتييجة ت ديد اوثقوبة علن اوجاني.
ةد -و قد ينون اقيتاك اووسيلة بحد ذاته جريمة ،بىض اوتنر عا اوجدرالم اومرت دة بهدا ،بدل
أن اومددادة اوم ددثة ملددال ودداوب بدداوتنر وه ورتهددا ،فددو يجددوز مددلو اسدديهدام األشددثة اوم يتددة ،أو
اوثمددل بهددا ،أو إقامددة ،أو ت ددىيل ،إدارة أي مت د ة تيثامددل باألشددثا  ،كمددا ال يجددوز اسددييراد ،أو
تلددير ،أو تلدتيا ،أو حيددازة ،أو تدداول ،أو نقددل ،أو تهلدا مدا األجهددزة ،أو اومدواد اوم ددثة،
إال بثددد اوحلددول علددن اويددراليا اووزمددة ودداوب ،و وهدداا قهددس اومددادة( )0مددا اوقددرار اولددادر
عددا وزيددر اولددحة اوم د رخ فددي  0633/0/01بمددا يلددي :ال يجددوز أن يحددوز و يسدديثمل اومددواد
و األجهددزة اويددي تيووددد عتهددا إشددثاعات أيونيددة ،إال األط دداك و اولدديادوة
األشددثاعية
12
و او يوووجيون و جراحو األستان اوايا يثيمدةم وزير اولحة .
 -10اوز ددي ،فريددد -.اوموسددوعة اوجزاليددة -.اومجلددد اوسددادس ع ددر ،بيددروت ،دار صددادر-.0667 ،
ص.897.
 -11ولمزي ددد أنن ددر  :د /او تاوي،س ددمير -.او ددرو ف ددي اوجريم ددة -.اوق دداةرة ،دار اوتهه ددة اوثربي ددة،
.0610
 - 12اوقرار مت ور في اوجريدة اورسمية اوجزالرية  87اوم رخ في .0633/3/80
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كما جاك في اومادة  6/00ما قانون اووقاية ما امشثاعات اوم يتة اوثراقي رقم  66وستة .0631
اومت ور في اووقالا اوثراقية عدد  0117في  ،0631/7/09بهرورة (إبدو اومركدز فدورا عدا فقددان
أي مددا ملددادر امشددثا أو سددرقيه ،أو وقددو حددادث مددا ش د نه تث دريض امنسددان أو او يئددة إوددن مهدداطر
أو (اويلوث).
امشثا
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و -إضافة إون ما تقدم فقدد تندون اووسديلة امجراميدة محدو ولملدادرة او هلدية أو اوثيتيدة
بحسه اونروم و األحوال ،لاصة إذا كاندس أداة ولجريمدة ،أو كاندس ممدا ال يلدح اقيتالده مدا
دون رللد ددة أو كاند ددس ل د ددرة كاومد ددادة اوم د ددثة ،13كمد ددا يمند ددا أن تن د دون وسد دديلة ووسد دديرداد
( )Regainجاك في اومدادة ( )0/7مدا اتفاقيدة اوحمايدة اوماديدة ولمدواد اوتوويدة وسدتة  0631مدا
نله (في حاوة اوسرقة أو اوسله أو حيازة ير شرعية ولمواد اوتووية أو في حاودة وجدود تهديدد،
فثل ددي ب دداوب فثل ددن او دددول األط ددرام ف ددي ة ددال امتفاقي ددة -وفق ددا وقوانيتهددا اووطتيددة -أن تيث دداون
و تقددم اومسدداعدة إودن أقلددن حددد ممندا ولدووددة اويددي ت لده ذوددب مددا أجدل اسدديرداد و صدديانة
ملل ةال اومواد….14).
ح -و أليدرا فددثن اووسديلة امجراميددة كليدرا مدا تنددون سد ا ولن ددف عددا ل دورة اوجدداني ،بددل
أنهددا تثددد بح د مددراة ولن ددف عددا نفسددييه –أحيانددا -فاقيتدداك قت لددة ذريددة بحجددم صددىير ،و ةددي
اوسوح اوواعد و ربمدا اسديهدمها ،يددول علدن ل دورة إجراميدة ال يلدح االسديهانة بهدا ،مدعومدة
بتفسية تحوي علن نواز او ر.15
ةددال ةددي بثددض اوجواندده األساسددية ألةميددة اووسدديلة امجراميددة كمددا بدددت وتددا ،و قددد صدددق
بحد د مد ددا ق ددال ب د د ن (م ددا أع د ددن اووس دديلة او جرميدددة ك ددل ةددداا و ي ددرل ةدددو تتوعه ددا و اليوفهدددا
في لواصها و مميزاتها و اتجاةاتها).16

ماةية اومادة اوم ثة كمادة سامة:

يثددرم امشددثا عددادة ب ندده (ع ددارة عددا موجددات كهرومىتاطيسددية تت ث د مددا اوملدددر اوم ددا
حاملة او اقة ما منان إون الر) 17أو ةو (ظاةرة ان ثاث األشثة ما ملادر ط يثيدة و صدتاعية

 - 13أننر اومواد ( )07،09ما ق .اوجزالري .و اومادة ( .)010ما ق .اوثراقي.

14- Legal Series N°12 International Atomic Energy Agency.- Vienna, 1982.
 - 15ك ددف اوجتددرال اوروسددي (مسي ددار األمددا اوقددومي اوروسددي اوسدداب ) عاونسددتدر وي يدددع عددا جملددة
حقدال تيثلد بلدتاعة قتابدل نوويدة بحجدم حقي دة صدىيرة زندة اوواحددة متهدا تيدراوح بديا ( )41-81كىددم
قادرةكل واحدة متها علن قيل ( 011.111مالدة أودف) مدا األشدهاص ،و مدا أن اومهدابرات اوروسدية
( -)E.G.Bعلددن حددد قوودده -ةددي اويددي أمددرت بلددتاعيها فددي عقددد اوس د ثيتات كمددا صددرح ب د ن اوجددي
وروسي قدد فقدد اوسدي رة علدن  011مدا ةدال اوقتابدل ،و قدد أكدد جان دا مدا ةدال اوحقدال فدي –جريددة
اوه ر -اوثدد  0114س.0661/6/00 ،1
 - 16اوز ي ،فريد -.مرجا ساب  -.ص.897 .
 - 17د .عويهة ،محمد أحمد و اومومتي ،حيددر ع دد اومجيدد -.األشدثا  ،اومجلدة اولقافيدة،86 ،
تلدر عا اوجامثة األردنية ،أوت-نوفم ر  -.0669ص .071
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أو اوت اط امشثاعي وملادر األشثة).18
إذا فاو ددثا ييمل ددل بانيق ددال او اق ددة ع ددر اوفه دداك ،أو ة ددو او اق ددة ذاته ددا اومتيقلددة ع ددر ة دداا
اوفهاك ،و أن مل لح إشثا (  )Radiationما اوسثة بمنان و تت وي تحيده مفداةيم ميثدددة
كاوهدوك و اوحددرارة و األمددواج اوراديويدده ،و أن كددان امشددثا اوددم يا ( )Ionized Radiation
أي اوتاشددع عددا اوتددوى اوم ددثة ةددو اوىاودده علددن مل د لح إشددثا ( )Radiationو ةددو محددور
اةيمامتددا ةتددا و ودديس امشددثا اوهددولي أو اوحددراري ،و أنددوا امشددثا او ددم يا ميثددددة كثشددثا
كهرطيس ددي ع دداوي اوي ددواتر مل ددل أش ددثة أك ددس ( ،)Xواش ددثة ام ددا ( ،)Gamaأو ح ددزم جس دديمات
م حونة كجسيمات أوفا ( )Alphaو بييا ( ،)Betaو بروتونات ( ،)Protonsو حزم جسديمات
ميثادوه او حتة حيادية ،أي نييرونات (.19)Neutrons
و مددا ينسددي اومددادة اوم ددثة اومويتددة أةميددة اسدديلتالية باعي ارةددا وسدديلة إجراميددة ،ةددي أن ةددال
اومددادة ال تدددرل بدداوحواس ،بددل يدديم اون ددف عتهددا بواس د ة أجهددزة لاصددة ( )Detectorsكمددا ال
توجد طريقة الفرا ها مدا جسدم امنسدان إذ أنهدا تراكميدة ( ،)Accumulateكمدا أنهدا ذات اثدار
دارة ميثددددة و ميتوعدة ،بدداوتنر وحساسددية جسدم امنسددان إزالهدا ،أكلددر مددا سدوال مددا اونالتددات
ضة
20
اوحية األلرى .
وإذ كانس ةال ةي اومادة اوم ثة بنل بساطة فثن اومادة اوسامة ،و اويي يفيدرض أن تندون
دوةرا قدد يت د عتدده اومدوت و األضدرار باولددحة
اومدادة اوم دثة جدزكا متهددا قدد عرفدس بنونهددا (ج ً
21
إذا أدلل اوجسم أو وسله ت ثيرل علدن األنسدجة ) أوانهدا (أي مدادة ودو اميلدها جسدم كدالا
حي أو أدللس فيه فثنها تدمر حياته أو تلي ه إصابات مميية).22
و ةدداا يثتددي أن اومددادة اوس ددامة مددا اوسددثة بمنددان ،بحيد د يمنددا أن ينيفددي بثثرةددا علددن
أنسددجة اوجسددم و وظددالف أعهدداله ،و يمنددا أن ينددون وهدداا اويوسددا اثددرل علددن تفسددير اوددتا
اوميثل باوقيل باومادة اوسامة ،ما حي للد اشدناالت تدرت ق بداوفهم اوسدليم ولدتا ،سديما و
 -18اومادة ( )0ما قانون او اقة اوتووية و اووقاية امشثاعية األردني رقم  ،04وستة .0631
 - 19د .حددداد ،ابددراةيم و د .علمددان ،إبددراةيم -.اويلددوث امشددثاعي ملددادرل و أثددرل علددن او يئددة-.
تونس ،مت ورات اومتنمة اوثربية وليربية و اولقافة و اوثلوم -.ص.ص 04 .و ما بثدةا.
 - 20مارل ،د.ت ةارول ،أ -..او ياك اوتووي ،ت ثيرات اوحدرب اوتوويدة علدن امنسدانية و علدن او يئدة-.
ت .ع د اهلل حيدر -.بيروت ،دار اورقي -.0639 ،ص.011.
 - 21د .فد د اد اوحه ددري ،مديحدددة و د .أب ددو اودددروس ،أحم ددد بس دديوني -.او دده او دددرعي و او حد د
اوجتالي -.األسنتدرية ،دار اوم وعات اوجامثية -. 0636 ،ص.011.
 - 22د .بتوندة ،محمددود ليددري -.اوقدانون اودددووي و اسدديهدام او اقدة اوتوويددة -.اوقدداةرة ،م وعددات دار
او ثه ،ط -.0610 ،0ص.061.
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أن اوم ددرعيا فددي اوثددادة ييركددون أمددر تحديددد مددا يثددد مددا اومددواد سدداما ألةددل اوه ددرة و اودرايددة و
امليلاص ،و ةداا أمدر ال مفدر متده بداوتنر مدا ولسدموم مدا تقسديمات و تفرعدات و م ديقات و
و دة د دداويز ال ي د دددركها إال اومهيل د دديا ،س د دديما و أن عل د ددم اوس د ددموم
تل د ددتيفات و ج د ددداول
( )Toxicologyمدا اوثلددوم اومثقدددة ،و اوهاضددثة ولي ددور و اوتمددو بلددورة مسدديمرة ،و قددد داب
علماك اوسموم إون تقسيمها إون أقسدام ميثدددة كاوسدموم اوىازيدة ،و اوسدموم او يدارة ،و اوسدموم
و فدي اوثدادة تددرج اوثتاصدر اوم دثة ضدما طالفدة
اوثهوية ،و اوسموم اومثدنية…إوخ،
اوسموم اومثدنية.23

اومادة اوسامة ب يثيها و اومادة اوسامة بحنم اونروم اويي
اسيثملس فيها :

ييجدداذب تحديددد مددا يثددد مددادة سددامة وي ي د اوتلددوص اوميثلقددة باوقيددل بمددادة سددامة رايددان،
يحاول كل متهما أن يحدد دالرة اوتا و ةما كما يلي :

اورأي األول :

ييمسب بهرورة أن تنون اومادة اومسيثملة  -سامة ب يثيها  -و عليه فقد اسي ثد كدل مدا
يهيلق ما اومادة اوسامة الميوكه لاصية امماتة ،كثع اك اوجاني ولمجتي عليده كميدة ك يدرة مدا
أقدراص األسد ريا ( )Aspirin Tabletsتحددث ودده تسدمما و تد دي بحياتده .و ودددى ةداا اوددرأي
مددا اوحجددم مددا يدددعم وجهددة ننددرل ،مددا ذوددب قوودده أن تفسددير او دتا علددن اندده يسدديوعه اومددواد
اوسامة بحنم اونروم اويي قدمس فيها ييثارض ما علدة اوي دديد علدن اوقيدل باوسدم ،بدل و مدا
اوي ددور اويدداريهي ولتلددوص ،إضددافة إوددن اويوسددا فددي تفسددير اوتلددوص مددا دون دوا  ،و يهدديف
ب ن اومواد اوسامة ب يثيها ةي اويي كانس مثروفة بقددرتها علدن اوقهداك علدن اوحيداة ق دل تقددم
اوثلددوم ،ال بددل أن ةدداا اوددرأي قددد تمسددب بحرفيددة اوث ددارة اوددواردة فددي نددا اومددادة  810ق.
و ةددي ع ددارة ( )Est Qualifié Empoisonnementو قددد شددجا
فرنسددي (اوقددديم)،
أصددحاب ةدداا او درأي مددا قهددس بدده محنمددة اوددتقض اوفرنسددية برفهددها اعي ددار واقثددة للددق اوت يددد
و ك دداوب اوح ددال ف ددي لل ددق مس ددحوق اوزجدداج م ددا
باوم ددادة اومثدني ددة جريم ددة تس ددميم،
24
اوه ز.
 - 23ولمزيددد أننددر  :د .اودددقاق ،ملد فن -.اوي يقددات اوثمليددة وثلددم اوسددموم -.ج ،0دم د م ثددة
األن اك.0697 ،
 -24د .أب ددو عد ددامر ،محمد ددد زكد ددي و د .اوقهد ددوجي ،علد ددي ع د ددد اوقد ددادر -.اوقد ددانون اوجتد ددالي (اوقسد ددم
اوهاص) -.بيروت ،اودار اوجامثية -.0637،ص.003.
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د .ثروت ،جول -.مرجا ساب  -.ص.011.
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اورأي اولاني
و لوصدديه أن اوددتا اوهدداص باوقيددل باوسددم يسدديوعه عددووة علددن اومددادة اوسددامة ب يثيهددا
تلب اومواد اويي تنون سامة بحنم اونروم اويي قدمس فيها ،و أول حجم ةاا اودرأي مسديقاة
ما نا اومادة  810ق .فرنسي اوقديم ةي ع ارة (جواةر ييس ه عتها اوموت…) ،و علدن
حددد قددول بثددض أنلددار ةدداا اوددرأي أن اوثلددم اوحدددي قددد ت ددور و وددم يثددد اوقيددل باومددادة اوسددامة
ب يثيها يحينر ووحدل م ررات تجديد اوثقاب علن اوجداني ،بثدد أن ك دف اوثلدم اوحددي كدل
أسرار جسم امنسان ،وبثد أن ت ورت وسالل اويثامل ما اومواد اويي تسيهدم في اوقيل.25
و وديتا ما يمنا قووه ب ن اورأييا اوسابقيا في موضا الح ما ةال اودراسة.

اومادة اوم ثة محو ول ب في اعي ارةا مادة سامة

دزكا مد ددا اومد ددواد اوسد ددامة عتد ددد أةد ددل اوه د ددرة و
علد ددن اود ددر م مد ددا اعي د ددار اومد ددادة اوم د ددثة جد د ً
االليلدداص ،إال أنهددا مددا ذوددب محددل ري ددة ودددى اوفقهدداك اوقددانونييا ،ين ددف عددا ذوددب إشددارة
بثههم ما بثد إون اووسيلة اوم ثة ،بل و إلراجها مدا عدداد اومدواد اوسدامة ،و اومدواد اوهدارة
بييار كهربالي.26
ش نها ش ن اولث
27
و قد تجد ما يثددةا مدادة سدامة مدا بداب االحيمدال اوهدثيف و عددم اويديقا  .و األ ل يدة
ما او ةراح وم تسيهوةم اومدادة اوم دثة كدي يجثلوةدا ملداال ولمدادة اوسدامة ،و مدا أنتدا ال نملدب
قرارا قهاليا ين ف وتا عما كان سيقووه اوقهاك ،فيمدا ودو عرضدس عليده قهدية قيدل عمدد بمدادة
م ددثة -و ةددو مددا سي دديا ك سددلوب إجرامددي عمددا قريدده -إال أنتددا نثيقددد و نجددزم بد ن اوتلددوص
اوثقابي ددة اوميثلق ددة باوقي ددل اوثم ددد باوس ددم س ددينون مرش ددحة ولي يد د إزاك اوقي ددل بم ددادة م ددثة ،و
سددينون ذوددب ملددارا وتقدداش جدداد و عمي د  ،قددد ال تحسددمه اوه ددرة اوثلميددة ،لاصددة إذا مددا كددان
امشددثا واحدددا مددا اثددار اووسدديلة اومسدديهدمة و ودديس األثددر اووحيددد ،و قددد ينددون ةدداا اوتقدداش
أكلر إثارة ما ذوب اواي تمهض اثر اوحنم اولادر عا محنمدة إسديلتام ( )Parisفدي قهدية
 - 25جت دددي ،ع ددد اوماو ددب -.اوموس ددوعة اوجتالي ددة -.ج ،7 .دار اوثل ددم ولجمي ددا ،ط ،0دون س ددتة
ط ا -.ص.ص.170-171 .
 اوهملي ي ،أحمد -.اوقانون اوجتالي اوهاص -.ج ،0منيده اومثدارم ،اوربداط ،ط-. 0630 ،0ص67.
 -26د.م د د د مون ،محمد د ددد سد د ددومة -.قد د ددانون اوثقوبد د ددات ،اوقسد د ددم اوهد د دداص ،جد د ددرالم االعيد د ددداك علد د ددن
األشهاص و األموال -.اوقاةرة ،دار اوفنر اوثربي -. 0638 ،ص.93.
 -27د .حرب ددة ،س ددليم إب ددراةيم -.اوقي ددل اوثم ددد و أوص ددافه اومهيلف ددة -.بى ددداد ،م ث ددة باب ددل ،ط،0
 -.0633ص.049 .
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او دددم اومل ددوث ( )Polluter Bloodبفي ددروس اوس دديدا ( )S.I .D.Aو ر ددم أن اوقه ددية وددم تتي دده
بي ي نا اومادة  810ق .فرنسي ،إال أن ةتال ما دافا عا صحة ت يد ةداا اودتا دون
سددوال ،باعي ددار أن نقددل عدددوى ةدداا اومددرض اوفيددال بلددورة عمديددة تيددوافر فيدده كددل عتاصددر اوقيددل
باوسم محيجا بثموم ما ورد في نا اومادة  810ق .فرنسي (اوقديم) -جواةر ييس ه عتهدا
اوموت -منيفيا ب ن تنون اومادة قاتلة ما دون اسيلزام أن تنون سامة ب يثيها.28
و ةددال اودددعوة ال تهددرج عددا كونهددا ت يقددا ولددرأي اوقالددل باوإلعيددداد بدداونروم اويددي قدددمس
فيها اومادة ،و دون اعي ار و يثيها اوسامة.

حلول في إطار نلوص قالمة أو في إطار اقيراح نلوص جديدة :

إ ةن افراد نا لاص بجريمة اوقيل باوسم فدي أ لده اوي دريثات ودم يندا وويدد ملدادفة ،بدل
أن ةتددال دواعد مدي و م ددررات متهددا مددا ةددو ولددي ب ددها اوجدداني ،كدداوج ا ،و اوهسددة ،و اوىدددر،
و اوهيانة ،و درجة اوقرابة ،و ل ورة اوجاني نفسه ،و إصرارل علدن ارتنداب اوجريمدة فدي أ لده
اوحدداالت .و متهددا مددا ييثل د باووسدديلة امجراميددة -ألن اومددادة اوسددامة ال يمنددا اودددفا ضدددةا-
و ما اولثوبة اويثرم عليها دالل جسم اوهحية ،و سهووة ارتناب اوجريمدة بهدا ،عدووة علدن
يسر اوحلول عليها ،و وو تمثتا في ةاا وهرجتا بمحللييا ةما :
 .0إن كل ةال اوم دررات تدرت ق فدي حقيقيهدا إودن اووسديلة امجراميدة –أي اومدادة اوسدامة-
ألن اوتفسدية امجراميددة او دريرة اويددي ييحلةدن بهددا اوجداني مددا كدان وهددا أن ت لد طموحهدا امجرامددي
ووال اووسيلة اويي ساعدت اوجاني فين فس للاوه.
 .0إن ج ددل اوم ددررات اوس دداوفة إن و ددم نق ددل جميثه ددا تت د د عل ددن اوم ددادة اوم ددثة كوس دديلة
و حيددن علددن فددرض أن بثهددها ال يت د  -كيسددر اوحلددول علددن اومددادة اوسددامة
إجراميددة،
مدلو – فدثن ذودب ال يهدر اوحقيقدة فدي شدديك ،ألنهدا م دررات ويسدس حلدرية ،و أن بثهدها فقددق
بدا ولم ر يوم صا اوتا اوقانوني.
و إذا مددا سددلمتا بد ن اومددادة اوم ددثة مددادة سددامة ،وددم ي د وددديتا إال اويهددوم اودداي ن هتددا إويدده
بثض اوفقه  -علن اوتحو اواي أوردنال فيها س  -و وو أنتا ال نه ن علن اومدادة اوم دثة فدي
أن تنون بمسيوى امشنال اواي دار حدول اويلدوث بفيدروس اوسديدا ( ،)S.I.D.Aو إذا كدان ال
مفر ما ذوب ،فثتدةا ينون ما واج تدا أن نقيدرح علدن اوم در وييددلل و يقدوم بمدا مدا ةدو مدا
 - 28د .اولددىير ،جميددل ع ددد او دداقي -.اوقددانون اوجتددالي و األيدددز -.اوقدداةرة ،دار اوتههددة اوثربيددة،
 -.0667ص.88.
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واج دده أن يقددوم بدده ،ونددي ينددون اوددتا اوقددانوني اوهدداص باوقيددل بمددادة سددامة سددليما مثددافن مللمددا
و حماسددتا ةدداا ن مددح فددي أن ييه ددن حمدداس افل دريا مددا اوددايا دعددوا إوددن
نريددد ودده،
تجدداوز اووق ددوم عتددد اويحلي ددل اولى ددوي ولددتا ،و اوميوس ددليا به ددورة اوجدداني اوي ددي ال يس دديهان
بها .29و ةي دعدوة ويفسدير اودتا تفسديرا مرندا بدل أنتدا نر ده فدي أن تحندن جميدا اومدواد اويدي
يمنددا أن تنددون محددو ول ددب ودددى اوفقدده و اوقهدداك باةيمددام اوم ددر  ،و ذوددب بثعددادة صدديا ة
اوتلدوص اوميثلقدة باوقيدل باوسدم ويندون أكلدر مروندة ،و يمندا أن ييحقد ذودب بثضدافة ع دارات
ولتلوص اوقالمة تت وي تحيها مواد قاتلدة تد دي مدا ت ديده اومدادة اوسدامة مدا أثدر ،إال أن اوثلدم
وم يلتفها كداوب ،رالددةا فدي ذودب قدانون اوثقوبدات امي داوي ،حيد جداك فدي اومدادة 0/711
ما نله (…يثد ظرفا م ددا في اوقيل اوثمد…) (…ارتنابه باسيهدام جواةر سدامة أو بوسدالل
ضارة…).
و ما كان ألصحاب اورأي اوقالل بهرورة االعيمداد علدن اوندروم اويدي تقددم فيهدا اومدادة إال
ةروبدا مددا اوقيدد اودداي وضدثه اوم ددر  ،بثشديراطه أن تنددون اووسديلة مددادة سدامة ،دون يرةددا مددا
اومواد و وو كانس ت دي مدا ت ديده اومدادة اوسدامة مدا اثدار ،ةداا اووضدا اوي دريثي حمدل اود ثض
علن اوقول بد ن اوتلدوص اوقالمدة ع دارة عدا مدوروث ال يقدوم علدن أسداس علمدي سدليم ،ميسدالو
باسدديىراب عددا اوفددرق بدديا فثددل او يدده اودداي يحقددا مريهدده بمددادة سددامة قاصدددا قيلدده ،و فثل ده
حدديا يحقتدده بمددادة يددر سددامة قاصدددا قيلدده أيهددا و تنددون اوتييجددة فددي اوحدداوييا اووفدداة ،ر ددم أن
او يده علدن علدم تددام بد ن حقدا اومددريض بمدادة يدر سددامة يفهدي أيهدا إوددن قيلده بسد ه ط يثددة
مرضه ،ال بل قد ذةه إون أن ك ف اوجريمة في حاوة اوحقا بمدادة يدر سدامة أصدثه ممدا ودو
كانس اومادة سامة.30
بقددي أن ندداكر بمددا حمليدده وتددا نلددوص بثددض اوي ددريثات ب د ن جريمددة اوقيددل بمددادة سددامة و
32
اويد ددي تراوحد ددس ع اراتهد ددا (…مد ددواد يمند ددا أن ت د د دي إود ددن اووفد دداة…)…( 31مد ددادة سد ددامة…)
(…جواةر ييس ه عتها اوموت…)…( 33مواد ما ش نها أن تس ه اوموت…).34
و ةي ع ارات يمنا أن توصف باومرونة في أ ل ها اال أن عموم سدياق اودتا قدد ال يسدمح
 -29د .ثروت ،جول -.اومرجا اوساب  -.ص.413.
 -30اوهملي ي ،أحمد -.اومرجا اوساب  -.ص.67.
 -31اومادة  091ق .جزالري.
 -32اومادة  /0/. 419ب ق .عراقي
 -33اومادة ( 046منرر) قانون اوجزاك اونوييي
 - 34اومادة  863جزاك مىربي ،و كاوب اومادة  810فرنسي قديم7/000 ،

فرنسي جديد
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باويفسير اوواسا ،حي ينفي أن يفهم ب ن اوتا جاك ومثاوجة اوقيل اوثمد بمادة سامة.
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للق مادة سامة ب لرى ير سامة :

قدد يحلددل أن يهلدق اوجدداني مددادة سدامة بد لرى ويسدس سددامة و تنددون اوحلديلة مددادة يددر
سامة ،كما قد يحلل أن يهلق مادة ير سامة ب لرى ير سامة ،فييوود عا ذودب مدادة سدامة،
و نلادم في ةاا امقيراض رأييا :

اورأي األول:

نندر إوددن ط يثدة اومددادة و ودم يقددم وزنددا ولندروم اويدي أع يدس فيهددا ولمجتدي عليدده و وديدده أن
نيداج مدزج اومدادتيا ةدو اوداي يثدول عليده ،كد ن تندون اومادتدان يدر سدامييا و نديم عتهمدا مدادة
سددامة ،و ال يثتيدده فددي شدديك أن ينددون علددم اونيميدداك وددم يثددق ةددال اومددادة إسددما حيد ينددون
ت ي اوتا اوميثل باوقيل باوسم واج ا ،أمدا عتدد للدق مدادتيا إحدداةما سدامة و األلدرى يدر
سامة بحي أفقد سمية األوون فثتدل أن نا اوقيل اوثمد باومادة اوسامة ال يت د  ،أي ال تقدوم
جريمة اوقيل باوسم ال تامة و ال ناقلة ،بل ي علن اوواقثة ندا الدر ولقيدل اوثمدد و حسده
اونروم .35علن أن ةتال ما يرى ضرورة ت ي اوتا اوميثل باوقيل باوسم باعي ار أن مدا اتدال
اوجدداني يثددد شددروعا بجريمددة اوقيددل باوسددم ،ر ددم كوندده مددا متاصددري فنددرة اويثويددل علددن ط يثددة
اومادة ،مثيمدا في اسيتياجه ةاا علن نية اوجاني في اوقيل.36
و ي دددو أن أصددحاب او درأي اوقالددل ب يثددة اومددادة وددم ينونددوا علددن وفدداق حدديا ينددون نيدداج
اومادة مزج مادتيا بمادة ير سامة ،بل أن اورأي األلير قد وقا – علن ما ي دو -فدي تتداقض،
ففددي اووقددس اودداي عددول علددن ط يثددة اومددادة ،دعددا إوددن ت يد اوددتا اوميثلد باوقيددل باوسددم علددن
حاوددة اسدديهدام مددادة أضددحس يددر سددامة سدداعة تقددديمها ولمجتددي عليدده ،عددووة علددن كوندده قددد
افيددرض أن عدددم سددمية اومددادة ال يحق د سددوى او ددرو فددي اوقيددل ،و قددد فاتدده االعيقدداد أن ةددال
اومادة قد تنون قاتلة في ظروم مثيتة.

اورأي اولاني

و ةو اورأي اوقالل باويثويل علن اونروم اويي قدمس فيها اومدادة ال علدن ط يثيهدا إذ اوث درة
وددديهم ودديس ب يثددة اومددادة مددا اوتاحيددة اوماديددة بددل بهواصددها فددي اونددروم اويددي قدددمس فيهددا ،و
بمثتن الر اوث رة باوي ثير اواي تحدثه علن أنسجة اوجسم في اونروم اويدي قددمس فيهدا .37و
 -35د .أبو عامر ،محمد زكي -.مرجا ساب  -.ص.003.
 -36د .ثروت ،جول -.مرجا ساب  -.ص.019.
 -37د .مل فن ،ع د اوفياح -.مرجا ساب  -.ص.000.
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ديم بثددض اوقددالليا بهدداا اوددرأي بمددا حنددم بدده اوقهدداك اوملددري ب د ن قهددية عرضددس عليدده،
يح د ة
تيهلا وقالثها ،إن رجو اسي جر شهلا بحجة كونه ط ي ا ،ألجل قيل زوجيه اومريهدة ،فوضدا
األلير في أذن اومجتدي عليهدا مدادة اوزل د  ،حيد اعي درت اومحنمدة أن مدا قدام بده او دها ال
يثد شروعا باوقيل باوسم ،ألن اوزل ال يمنا أن يحدث مفثووه اوسمي ،إال إذا كدان فدي األذن
و ةو ما وم يحدث عتد اومجتي عليها.38
جروحا،
و اواي ي دو وتا مما تقدم أن مثيار اوندروم اويدي تقددم فيهدا اومدادة مثيدارا يدر متهد ق بدل
و ددامض حيد ي قددي اويسدداهل عددا ماةيددة اونددروم اويددي تقدددم فيهددا اومددادة ،فهددل ةددي أبثددد مددا
اونروم اولحية ولمجتدي عليده ،و م ديملة علدن ظدروم اوزمدان و اومندان و اوندروم اومتاليدة
و مددا سددواةا  ،كمددا أندده ييثددارض مددا اوحنمددة اويددي مددا أجلهددا لددا اوقيددل باوسددم بددتا مسدديقل،
عددووة علددن كوندده يسدداوي بدديا اومددادة اوسددامة و يددر اوسددامة ،إضددافة إوددن ذوددب أن اوتلددوص
اوقالمة ال تسيوعه ةاا اويوسا و أن اوقياس محنور و وو كانس نية اوفاعل ميجهة إون اوقيل.
و نحددا ال نر دده فددي أي مددا اوددرأييا اوسدداوفيا علددن إطوقهمددا – ر ددم أن اوقددالليا ب يثددة
اومددادة أح د مددا سددواةم ،فددي ظددل اوتلددوص اوقالمددة -و ذوددب ألن كوةمددا يثدددان نياجددا وفهددم
اوتلددوص اوحاويددة ،و ال توجددد وسدديلة الجيلدداث ةدداا اوهددوم سددوى تدددلل اوم ددر  ،بيثددديل
اوتلددوص اوقالمددة ،أو باسدديحداث نلددوص جديدددة و ةددي اودددعوة اويددي مددا فيانددا نرددةددا ،ل ددية
علن اوثداوة في أن ت مس مثاومها ،بيا ما يري أحقية اويمسب ب يثة اومادة ،و بديا مدا يدرى
ظددروم تقددديمها ،و أن أمددام اوم ددر فرصددة اسدديلمار اوهددوم اوفقهددي وحسددم اومس د وة بثددد أن
ينون قد تت ه إون األبثاد اوحقيقية وه ورة بثض اومواد علن امنسان.

اومادة اوم ثة مادة سامة و ير محرمة دوويا:

و ددم تقيل ددر اول ددثوبة اوي ددي أفرزته ددا اوم ددادة اوم ددثة ( )Radioactiveكم ددادة ذات ل ددواص
مثروفددة علددن اولددثيد اوددداللي ،بددل ته يدده إوددن اومسدديوى اودددووي ،و وددو أن ةتددال فروقددا بدديا
اوحاوييا ال يلدح تجاوزةدا ،ال تيثلد بدرجدة االةيمدام و اوه دورة فحسده ،و إنمدا بوجهدة طدرح
اوم ددنل أيهددا ،ذوددب أن اوتقدداش اوم ددروح علددن اومسدديوى اودددووي و اودداي ي ددنل عددامو ملحددا
ول حد عددا حلددول ،ةددو ذوددب اوميثلد باوسددوح اوتددووي ( )Nucelear Weaponعلددن اوددر م
 -38د .ع د او اقي اولىير ،جميل -.مرجا ساب  -.ص.81.
نقد ملري  ،0608/00/08اومجموعة اورسمية س  07رقم  06ص .40
و حددري بتددا فددي ةدداا اومقددام أن نتددول إوددن أن ةتددال فرقددا بدديا أن تنددون اومددادة قاتلددة ب يثيهددا ،أي مثدددة
أصو ولقيل ،و بيا أن تنون سامة ب يثيها ،إذ ت دو األليرة أوسا ما األوودن ،فدي إطدار اوحددي عدا
اومواد اوسامة دون سواةا.
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مددا أن ةتددال فددي اففدداق مددا يثددرم باوسددوح امشددثاعي ( ،)Radioactive Weaponو اودداي
ند اوحدي عته افن جان ا ،وتقول ب ن اوسوح اوتووي (ةو كل جهداز قدادر علدن إطدوق طاقدة
و ودده مددا اوهددواص مدا يجثلدده متاسد ا ووسدديهدام فددي األ ددراض
نوويدة دون سددي رة عليهددا،
اوثسنرية و ال يدلل في ةاا اويثريف اووسدالل اويدي تسديهدم فدي نقدل أو إطدوق ةداا اوجهداز،
إذا كان ددس متفل ددلة عت دده ،و و دديس ج ددزكا مت دده) ،39أو ة ددو (ك ددل س ددوح ييه ددما أو يل ددمم ون ددي
ييهددما أو يسدديثمل وقددودا نوويددا أو ننيددرا م ددثا ،و يمنددا ودده أن ييس د ه فددي دمددار شددامل أو
أضرار شدمووية أو حداالت تسدمم ضدهمة عدا طريد االنفجدار أو أي تحويدل ندووي يدر محندوم
الر ،أو عا طري إشثاعية اووقود اوتووي أو اوتنالر اوم ثة).40
إن األشنال اواي ي رحه اوسوح اوتووي يت ل عا فنرة تحريمه ،و ةاا يي له اسيثراضدا
وجانه مدا نلدوص اوقدانون اوددووي ذات اولدلة بيحدريم ةداا اوسدوح ،ابيدداك مدا تلدريح سدان
ب رس د رج وثددام  0393اودداي تثهدددت اودددول بموج ددة بثدددم اسدديثمال قدداالف قابلددة وونفجددار
و تحيددوي علددن اومددواد اومليه ددة أو اوحارقددة اويددي يقددل وزنهددا عددا  411ددرام ،إذ أنهددا تحدددث
االمددا ال وددزوم وهددا ،و تلددريح الةدداي وثددام  0366حي د ق ثددس اودددول اوثهددد علددن نفسددها بد د
(االميتا عا اسيهدام اومقدوفات اويي يندون رضدها اووحيدد ن در اوىدازات اوحارقدة أو اوهدارة
و ما جداك فدي اومدادة /08أ مدا اللحدة اوحدرب او ريدة اوملحقدة باتفاقيدة الةداي
باولحة).
وث ددام  0611و اوي ددي حرم ددس اس دديهدام اوس ددموم و األس ددلحة اومس ددمومة ،و اوم ددادة  001م ددا
مثاةدة فرساي وثام  0606اويي حرمس (اسيثمال اوىازات اوهانقة و اوسامة و مدا شدابهها) .و
ما نا عليه بروتوكول جتيف وثدام ( 0607طاومدا كدان اسديثمال اوىدازات اوهانقدة أو اوسدامة أو
اوىدازات األلدرى ،و اووسدالل و اومدواد و اومهيرعدات اوم دابهة فدي اوحدرب قدد اسديتنرل اوددرأي
اوثددام فددي اوثدداوم اوميمددديا… و مددا أجددل أ ن يق ددل ةدداا اويحددريم بدديا دول اوثدداوم كجددزك مددا
اوق ددانون او دددووي ،تيثه ددد او دددول ،بد د ن تق ددل ة دداا اويح ددريم و توافد د عل ددن أن ي ددمل األس ددلحة
او نيريوووجيددة ،و تيثهددد بدداالويزام فيمددا بيتهددا بدداوب ط قددا وهددال اومثاةدددة) إضددافة ومددا جدداك فددي
اتفاقيددة (متددا امبددادة اوجماعيددة وثددام  )0643و اويددي حددددت مددا جملددة األفثددال تندداد تت د
جله ددا عل ددن اوس ددوح اوت ددووي ،و ك دداوب م ددا ورد ف ددي اتفاقي ددات جتي ددف األربث ددة وث ددام  ،0646و
او روتوكوالت اوملحقة بها ،اويي وجددت مدا أجدل تحسديا حدال اوجرحدن و األسدرى و اومرضدن
 -39أنن ددر اوم ددادة ( )7م ددا مثاة دددة تح ددريم األس ددلحة اوتووي ددة ف ددي أمرين ددا اووتيتي ددة ،اوموض ددوعة ف ددي
.0691/0/04
- Protocol III des Accords de paris du 23 Octobre 1954 State contrôle des

40
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ما اوقدوات اومسدلحة و اومددنييا فدي اوحدرب ،و حرمدس اوقيدل بنافدة أنواعده و بيدر األعهداك و
اومثاملة اوقاسية و اويثايه.
عووة علن سلسلة اوقرارات اولادرة عا اوجمثيدة اوثامدة وثمدم اوميحددة ابيدداك مدا قرارةدا
اومد ددرقم ( 0978د )09/وسد ددتة  ،0690و مد ددرورا بقرارتهد ددا اولد ددادرة فد ددي اوسد ددتوات ،0610
.0667 ،0631
و أليرا اتفاقية حنر األسلحة اونيميالية اوم رلة في .0668/0/08
و ر م كل اولقل اوقانوني امتفاقي و اوثرفدي ،إال أن محنمدة اوثددل اودوويدة ودم تديمنا مدا
اوجددزم ب د ن قواعددد اويحددريم اوسدداوفة و يرةددا تت د علددن األسددلحة اوتوويددة ،و ذوددب فددي فيواةددا
او هيرة اويي أصدرتها بثد مهاض عسير بياريخ  )0669/1/3بتداك علدن طلده اوجمثيدة اوثامدة
وثمم اوميحدة في قرارةا ( )A/ Res 49/75 kاومد رخ فدي  ،0664/00/07حيد اسيفسدرت
اوجمثيددة اوثامددة مددا اومحنمددة عمددا يلددي (ةددل اويهديددد باألسددلحة اوتوويددة أو اسدديهدامها فددي أي
مسموحا به موجه اوقانون اودووي… .
ظرم ما اونروم ينون
ً
و إن اومحنمدة و إن كاندس ودم تجدزم بيحدريم اوسدوح اوتدووي ( )Nucelear Weaponإال
أنها قدد ركدزت فدي فيواةدا علدن إمنانيدة اسديهدام ةداا اوسدوح فدي اوحاودة اوقلدوى ولددفا عدا
اوتفس ،حي ينون بقاك اودووة نفسه مهددا باوه ر.41

اومادة اوم ثة وسيلة وليحايل علن اولثيد اودووي.

و بم ددا أن اوس ددوح اوت ددووي الزال ي ددر مح ددرم ،ف ددان ع دددم تحريم دده يث ددود إو ددن ل ددواص ة دداا
اوسدوح ،لاصدة و إن اثدارل تيندون مدا وهده و حدرارة ) ،) Flameand and Heatو ةدي اثدار
قري ة ،عووة علن افثار او ثيدة اوسامة االشثاعية ) ) Radioactiveو اويي وم ت لاةا محنمدة
اوثدل اودووية في فيواةا بتنر االعي دار ،ر دم إنهدا قدد للدس اوسدوح اوتدووي بنداةرة امشدثا ،
واعيرفد ددس ب د د ن ةد ددال اوند دداةرة ال تهد ددر سد ددوى باومد ددادة اوحيد ددة ،و ةد ددو تثريد ددف متهد ددا ولسد ددوح
اونيميالي ،42و ما ماة ها ةاا اسيتيم إن اوسوح اونيميدالي مدا اوممندا ان ال يندون محرمدا
ومجرد إن تهام إويه ميفجرات ،عووة علن إن اومحنمة قد توصلس إودن أن ع دارة عاألسدلحة
اومسددممةع و ع ددارةع اومددواد و او ددرق اومماثلددةع تت د علددن األسددلحة اويددي ينددون اثارةددا األول
 - 41اوفقددرة ( )0/017مددا فيددوى محنمددة اوثدددل اودوويددة اولددادرة فددي  ،0669/3/1ب د ن شددرعية
اس دديهدام أو اويهدي ددد باس دديهدام اوس ددوح اوت ددووي .مت ددورة تفاص دديلها ف ددي اومجل ددة اودووي ددة ولل ددليه
األحمر ،س 78 01ل  0ف راير  ،0661إصدرات اولجتة اودووية وللليه األحمر ،جتيف.
-42
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و اووحيددد ةددو امصددابة باويسددمم و االليتدداق ،43مللمددا رفهددس أن تنددون ولفاقيددة حنددر األسددلحة
اونيمياليددة وسددتة  0668مت قددة علددن اوسددوح اوتددووي ،باعي ددار إن اومفاوضددات اويددي س د قس
االتفاقيددة وددم تي ددرق إوددن ةددال األسددلحة بياتددا ،44و إذا كانددس مس د وة للددق اومددواد أو الدديوم
افثار اويي يمندا أن تيوودد عتهدا قدد ووددت لوفدا علدن اولدثيد اودداللي ،فدان اومسداوة األكلدر
أةميددة تلددار علددن صددثيد اودددووي ،ذوددب أن تحددريم األسددلحة اونيمياليددة ال يثتددي تحريمددا وثسددلحة
اوتوويددة و أن اوي ددابه اوواقددا بدديا بثددض أثددار اوسددوح اوتددووي مددا اوسددوح اونيميددالي ال يثتددي أن
األلير محرم ،وال يفيد بثد ةاا اوقول ب ن وهاا اوسوح أثار مدمرة أكلر ما سوال مدا األسدلحة
اومحرم ددة ،أو أن دده يح دددث االم ددا ال وزوم ددا وه ددا ،و يث ددد وس دديلة وثب ددادة اوجماعي ددة ،وأن ن دداطه
األشثاعي يت عليه نلوص بروتوكول جتيف وثام  0607و أن بثدض أثدارل سداما ،45كدل ةداا
ال ار عليه و وندا ي قدن اويسداهل عدا اوحاودة اويدي كاندس فيهدا األسدلحة اونيمياليدة محرمدة ق دل
عقددد اتفاقيددة تحريمهددا إذا فمددا داعددي وهددال االتفاقيددة بثددد اويحددريم اوسدداب  ،حي د أن اتفاقيددة
تحريم األسلحة اونيميالية ةي اويي حيمس عقد مثاةدة مماثلة وها ويحريم األسلحة اوتووية.
ور ددم ع دددم اويح ددريم اول ددريح ولس ددوح اوت ددووي ،إال أن اويزام ددا ي ددر م اش ددر يقه ددي بث دددم
اسدديهدامها إال فددي اوهددرورات اوقلددوى ةدداا االويددزام اوتددابا مددا اوهددمير اوثدداومي و مددا اوثددرم
اودووي ،و ونا ت قن مس وة اويحايل علن ةاا االويزام قالمة ،و نه دن أن يندل واردا حيدن بثدد
توقيا اتفاقية حنر شامل السيهدام اوسوح اوتووي ،و تهوفتا ةاا يقدوم علدن سدتد مدا اوواقدا،
ييملل فدي قيدام اوواليدات اوميحددة األمرينيدة فدي حدرب اوهلديم ،و مدا دون اسي دارة حليفاتهدا،
باس دديهدام م ددا مجموع ددة  811ط ددا م ددا م ددادة اويوراني ددوم اومس دديتفد (و ة ددو قلي ددل اوس ددمية ،وأن
اشاعييه تلل إون نلف اشثاعية اويورانيوم او يثي) ما لدول إطدوق (  ) 70أودف لرطوشدة
تحدوي علددن مددا يثددرم (سددنالر اويورانيددوم اومسدديتفد) ومهاجمددة اودددبابات اوثراقيددة ،و قددد أضددحن
ذوب فيما بثد كارثة تمللدس بداألمراض اوسدرطانية و يرةدا مدا األمدراض اوىامهدة حلدس بسدنان
اومت قة ،عووة علن ما للفيه مدا أصدابات فدي صدفوم اوثسدنرييا 46و وليداكير فدان اوواليدات
 -43اوفقرة ( )77ما اوفيوى أعول (اوتا اوثربي)
 -44دافيددد ،أيريددب -.فيددوى محنمددة اوثدددل اودوويددة ب د ن م ددروعية اسدديهدام األسددلحة اوتوويددة-.
مت ور في اومجلة اولادرة عا اولجتة اودووية وللليه األحمر ،م ار إويهدا أعدول  -.ص.ص 00 .و
ما بثدةا.
 -45د .بتونة ،محمود ليري -.مرجا ساب  -.ص.ص 031 .و ما بثدةا.
 -46حقال مفزعة عا حرب اوهليم ،أسلحة م ثة ضد اوثراق ،بقلم الفيس و روالندد .ترجمدة نثيمدة
اوفقير ،صحفية ووموند بووييب اوفرنسية (اوتسهة اوثربية) ،عدد لاص ،أفريل .0669
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اوميحدة األمرينيدة كاندس قدد ةدددت باسديهدام األسدلحة اوتوويدة ضدد اوثدراق فيمدا ودو اسديهدم
األلير أسلحة كيميالية أو بيوووجية.

اوهاتمة:

ةال ةي إذا اومادة اوم ثة كوسيلة إجرامية كمدا بددت وتدا و كمدا ر تدا فدي إظهارةدا ،واحددة
ما إفرازات اوي ور ،وقدد كاندس اييتدا األوودن مدا ةدال اودراسدة ،وديس اويثريدف باومدادة اوم دثة
كوسدديلة وإلجددرام و حسدده ،بددل األكلددر مددا ةدداا كلدده ةددو تدداكير اوم ددر بدددورل اودداي يت ىددي أن
يه لا به تجال مادة ل رة ،و ير محسوبة اوثواقه ،وأنتدا ال نر ده و ال ن مدح فدي أن يثاقده
اوم در اومددادة اوم ددثة علددن درار مددا كانددس تقددوم بدده األقددوام او داليددة بثقابهددا ولمددادة اويددي تهددر
بامنسددان ،بددل ن مددل فددي أن ال ييتاس ددن اوم ددر واج دده اوي ددريثي ،نث ددم إنهددا وسدديلة فددي عددداد
اووسددالل ،وون ددا أي وس دديلة ذات ل ددواص تحقد د ولجتدداة أكل ددر مم ددا ي مح ددون ،و ب دداوب تن ددون
اومادة اوم ثة مهمة حين ودى ة الك.
وإذا كانس اومادة اوم ثة ما اومواد اوسامة وأن اوجاني اوداي يسديهدمها يتدال مدا اوثقداب
مددا ينفددي ،فثنتددا نسددجل موحنددة مفادةددا أن ويسددس كددل اوي ددريثات قددد ألددات بي ددديد اوثقدداب
علدن اسدديهدام اومددادة اوسدامة ،كمددا إنتددا ندرى إن فددي اومددادة اوم دثة بثدددا أل ددر مدا كونهددا مددادة
سدامة ،بداوتنر ألثارةددا اومميددة مددا اودزما و اوه ددرة فدي ذات اووقددس ،ي يددنا فددي ذودب اويهددهم
اوي ددريثي اودداي ي ددهدل اوثدداوم علددن اومسدديوى اودددووي و اوددداللي و اودداي يواكدده أدق صددور
اويثامل باومواد اوم ثة.
و ما أنتدا ال ن دب فدي سدمية اومدادة اوم دثة ،و قدد ال نحيداج وليوسدل بم ددأ اوندروم اويدي
تقدم فيها اومادة ولقول بان اق اوتا اوميثل باوقيل باوسم ،و ونا ما ذوب أبقيتدا تهوفتدا مدا
احيمال اسي ثاد ةاا اودتا مدا اوي يد عتددما تندون جدرالم اوقيدل قدد تمدس بمدادة م دثة ،ر دم
عدددم اميوكتددا ورأيتددا قهدداليا بهدداا اولدددد ،و إذا مددا تحددول تهوفتددا ةدداا إوددن حقيقددة فددي سدداحات
اوقهاك ،فو ينون أمامتا ما بد إال أن نددعو اوم در وليددلل ألجدل توفدي نقلدا ت دريثيا ،مدا
كونتددا نر دده فددي كددل األحددوال أن نميددز اومددادة اوم ددثة ،بتلددوص عقابيددة مسدديقلة تماشدديا مددا
اوتلوص اوثديدة اويي تقيد اويثامل بها بلورة تفوق اويوقا.
و قددد حرصددتا فددي ةددال اودراسددة علددن اويت يدده ولمهدداطر اويددي ت د دي وهددا مس د وة للددق اومددواد
و تىييددر تركي هددا ،ألنت دا نددرى فددي ذوددب وسدديلة مددا وسددالل اويحايددل علددن اوتلددوص ،و مددا ي ددجا
ذوب ةي اولي اوجامددة وهدال اوتلدوص اويقليديدة ،و فدي اووقدس اوداي نح دا أن ت لدا وسدالل
بثيتها بتنر االعي ار ،ال نر ه فدي أن يندون للدق اومدواد ةدو اوسد ه فدي عددم ت يد ندا مدا،
واوب فثن تحريم األسلحة اوتووية مسيق و يجه أن ال يورثه اسيهدام أسلحة تقليديدة مدعومدة
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بمددواد نوويددة ،أو أن رمددي اوجدداني ولمجتددي عليدده بثطوقدده سددامة يسددي ثد اوددتا اوهدداص باوقيددل
باوس ددم ،ون ددون األم ددر ييثلد د أساس ددا بثطوق دده ناري ددة ،و ق ددد رأيت ددا أن تح ددريم اوس ددوح اونيمي ددالي
وهاصييه اوسمية ،وم يسيي ثه تحريم اوسوح اوتووي ر م احيواله علن مواد إشثاعية سامة.
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