
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرشد المختصر

 عن

 الوقاية من غارات الغازات السامة



 مقدمـــة
 

ال شك أن ما تمر به المنطقة العربية من محنة قاسية وبخاصة بلدنا الحبيب سوف يؤدي إلى 

ت، إذ أن مجتمعنا منذ فترة طويلة لم يعايش مثل هذه المحن المريرة خاصة وأن حدوث تغيرا

ت تميل دائماً إلى االتجاه السلمي والرفاهية على الرغم من وجود العدو الفترة السابقة كان

اإلسرائيلي بمنطقتنا والذي يتسبب في خلق أجواء تميل دائماً إلى إبقاء المنطقة ككل في مناخ 

ومنذ الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وتحويل المنطقة كلها من منطقة سلمية إلى . الحرب

مما حدا بنا إلى جمع لك من أهوال ودمار وخراب ١لحرب وما يترتب على منطقة على هاوية ا

المعلومات الخاصة بالمواد السامة التي في حوزة العدو الغاشم والذي يتجرأ باستخدامها في حاالت 

جنونية ونحمد اهللا العلي القدير على أن قواتنا الجوية تدعمها القوات الصديقة بإمكانها صد أي 

 .الوقت المناسبغارة جوية في 

إن المعلومات التي يتضمنها هذا الكتاب موجهة إلى كل فرد من أفراد المجتمع وقد يعتقد البعض 

أن مثل هذه المعلومات قد تخلق جواً من الخوف والرعب بين األفراد ولكن الحقيقة أن االحاطة 

نا أن نكون حذرين فعلي. باألخطار ومعرفة أسبابها ومداها يؤدي بأمر اهللا إلى الوقاية منها

 -:وفي قول الشاعر القديم)). وخذوا حذركم: (( ومستعدين ألي غدر وخديعة، وكما قال تعالى

 

 إذا رأيت بكف األحمق الحجرا  ال تأمنن أخا جهل وكن حذرا

 

 ...نأمل من العلي القدير أن يكون هذا المرشد المختصر مفيداً للمجتمع 

 

 واهللا الموفق

 



 امةأنواع الغازات الس

 وتأثيرها واألعراض والظواهر المرضية
 

 -: وهي تنقسم حسب وظيفتها إلىاالستخدامهناك أنواع كثيرة من الغازات منها ستة معروفة 

 :مواد كيميائية سامة وقاتلة: أوالً

 Nerve Agents: غازات األعصاب .١

 .تعرف بمركبات الفسفور العضوية •

 -:خرها وهيتقسم هذه الغازات إلى نوعين حسب تطايرها وتب •

 )البقاء(سريعة التبخر ـ وتسمى أيضاً قصيرة الدوام  -

 .من أشهر أنواعها غاز التابون، غاز السارين، غاز السومان، جي أف

تتأثر بالرياح والرطوبة والحرارة وفي حاالت المناخ المناسب تبقى مدة تتراوح 

لمفتوحة مع  دقيقة في األماكن ا٣٠ ساعة ولكن تقصر هذه المدة إلى ٢-١ما بين 

وجود رياح، أما في حالة ارتفاع درجة الحرارة فتقل مدة بقائها كثيراً وقد ال تزيد 

 .على عشر دقائق

إن الخاصية ." أكس.في"بطيئة التبخر وتسمى المستمرة ـ الباقية لمدة طويلة غاز  -

 .الزيتية لهذه المادة تطيل فترة بقائها إلى عدة ساعات

والجهاز ين من خالل التنفس ومن خالل مسام الجلد تدخل هذه الغازات إلى الرئت •

ليست كافية لدرء خطر التسمم ) األقنعة(الهضمي والعيون ولذلك فإن كمامات الفم 

 .بها

 .ال رائحة وال لون وال طعم لها •

 .من أكثر الغازات خطورة •

 وارتخاءيؤدي غاز التابون إلى فقدان القدرة على اإلبصار مؤقتاً، وصعوبة التنفس،  •

 .وقد يعقب ذلك الوفاة إذا تعرض الجسم لجرعة كبيرة من الغاز. لعضالتا

تأثير غاز السارين أسرع من تأثير غاز التابون عند التعرض له أو دخوله من خالل  •

 .مسام الجلد كما أنه أشد خطورة من غاز التابون

غاز السومان أشد خطورة من الغازين السابقين، إال أن صعوبة تصنيعه وارتفاع  •

 .تكلفته تحد من انتشاره



يبقى مدة أطول لعدم تبخره بسرعة وذلك لخاصيته الزيتية، كما أنه .) أكس. في"غاز  •

 .يشابه في تأثيره السام الغازات السابقة الذكر

الوقاية الكاملة ضرورية جداً ضد هذه الغازات السامة وذلك بارتداء المالبس الواقية،  •

 .غطاء فوق الرأسالقفازات، الحذاء وقناع الوجه مع 

 

 :األعراض المرضية

 .إسهالغثيان ـ قئ ـ  •

 .رشح •

 .زيادة إفرازات الجهاز التنفسي •

 .زيادة إفراز اللعاب •

 .إعتام اإلبصار •

 .زيادة العرق •

 .ضيق بحدقتي العين •

 .صعوبة التنفس •

ارتخاء العضالت وضعفها بعد ظهور رعشات بها تالحظ خاصة في عضالت الجفنين  •

 .يدينواللسان والوجه وال

 .فقدان الوعي •

 .تشنجات •

 

 :طرق التلوث واإلصابة بغازات األعصاب

 .االستنشاق .١

 .الجلد .٢

 .الطعام .٣

 .طرق أخرى مثل الوخز الوريدى أو العضلي .٤

 



 :العــالج

 :تتلخص طرق العالج في الخطوات التالية

 .الحماية والوقاية الشخصية .١

 .التطهير وإزالة التلوث .٢

 .واءالعناية بجهاز التنفس ومجرى اله .٣

 ).عقار األتروبين. (استخدام مضادات أنزيم األسيتايلي كولين .٤

 .استخدام االوكزيمات .٥

 .الخ...استخدام عقار الفاليوم : طرق أخرى مثل .٦

 

 يجب تقديم عناية أولية للمصاب بعد تعرضه للغاز وظهور أعراض وظواهر مرضية :مالحظة

 .رئ وتلقيه العناية الطبية الكاملة دقيقة لحين نقله ألقرب مركز طوا٤٥في فترة ال تتجاوز 

 

 Blister Agents: مسببات القروح .٢

 .هي مركبات كيميائية سامة وقاتلة •

 .تصنع من المركبات النفطية •

تعرف بالمواد الباقية، أي يستمر بقائها مدة طويلة على األرض وذلك لخاصيتها الزيتية  •

 .والمتلفة للجلد

 .تلوث الطعام والماء •

 .والجهاز الهضميتسبب حروق بالعين  •

 .تشبه رائحتها رائحة الثوم أو البصل، وبعض مشتقات الخردل تشبه رائحة السمك •

تسبب حروقا في الجلد، وفقاعات مائية وتقيحات، تظهر الفقاعات بعد عدة ساعات من  •

 .اإلصابة وتعالج طبياً بعدم وخز هذه الفقاعات

 .حيوانتخترق المالبس، واألدوات المطاطية وجلد اإلنسان وال •

 . وتحرق أنسجة الرئتينتحدث جروحاً تسبب آالماً شديدة •

 .قد تؤدي إلى الوفاة •

 .وصابون) دافئ(المناطق الجلدية الملوثة، وغسلها بماء فاتر ) هرش(يجب عدم حك  •



يجب ارتداء المالبس الواقية وقناع الوجه والقفازات والحذاء الخاص للجنود والفريق  •

 .الطبي

 يتعرضون لها إلى تطهير شامل من قبل الجهة المختصة بالتطهير، يحتاج األفراد الذين •

كما أن المناطق التي تعرضت لها مثل المباني والشوارع تحتاج إلى عملية تطهير من قبل 

 .الوحدات المختصة من الدفاع المدني

 .ويعرف بغاز القنال أو ملك الغازات السامة) Mustard gas(تشتمل على غاز الخردل  •

 ا:عهامن أنوا •

 .غاز الخردل -

 .غاز نتروجين الخردل -

 .غاز اللويزايت -

 

 :األعراض المرضية

 .التهاب في العينين وتورمات مع حدوث ألم بها •

 .عطاس شديد •

 .كحة متواصلة •

 .حكة والتهاب في الجلد •

فقاعات وتقرحات في الجلد تظهر بعد ساعات عديدة، وتعتمد على مدة تلوث الجلد  •

 .وتركيز المادة المستخدمة

 .التهاب الجهاز التنفسي •

 .التهاب الجهاز الهضمي •

 

 يستخدم مرهم الفالمزين لعالج تقرحات الجلد وذلك بدهانه فوق المنطقة المصابة ذات :مالحظة

 .الفقاعات مع التأكد من عدم تسرب هذا الدهان إلى داخل العينين أو الفم

 



 Blood Agentsمسممات الدم  .٣

ها رائحة مميزة مثل اللوز المر وفي بعض األحيان ال مركبات كيميائية سامة وقاتلة ل •

 .رائحة لها

 . والتبخر وتذوب في الماءاالنتشارسريعة  •

 .تسبب تهيجاً بالجلد واألنسجة •

تسلب الدم قدرته على امتصاص األكسجين الضروري للحياة وبالتالي تمنع وصوله إلى  •

 .األنسجة والخاليا

 مركز التنفس أول األجهزة تعطالً يليه جهاز تؤثر على الجهاز العصبي مباشرة ويكون •

 .الدورة الدموية

 .تفسد الدم تدريجياً وتسبب التسمم العام ثم الوفاة في غضون عدة ثوان •

 -:من أنواعها •

 .غاز سيانيد الهيدروجين -

 .غاز كلوريد السيانيد -

 .غاز بروميد السانيد -

 .غاز أول أكسيد الكربون -

 التعامل مع وسائل هذه المادة السامة ويعطي منقي يجب ارتداء القناع الواقي في حالة •

 .وقاية كافية ضد هذه األنواع من الغازات) الجديد(الهواء 

 

 :األعراض المرضية

 .االختناق والشعور بالحاجة للهواء •

 .تغير لون الجلد إلى اللون القرمزي •

 .زيادة دقات القلب •

 .صداع •

 .إغماء •

 .تشنجات •

 



 Choking Agentsالغازات الخانقة  .٤

 .تدخل إلى الرئتين بواسطة الهواء •

 الجسم إمدادتسبب تلف وتغيرات بأنسجة الجهاز التنفسي فتصبح غير قادر على  •

 .باألكسجين وبالتالي تسبب الموت البطيء باالختناق

 :من أنواعها •

 .غاز الفوسجين -

 .غاز الفوسجين الثنائي -

 .غاز الفوسجين الثالثي -

 .غاز الكلورين -

 

 :األعراض المرضية

عطر (ذه الغازات لها رائحة مميزة نفاذة ومزعجة، رائحة بعضها مثل زهرة الجيرانيوم ه •

والبعض اآلخر له رائحة مثل الفاكهة يمكن التعرف عليها وفيما يلي بعض ) الجنائن

 -:آثارها

 .صعوبة في التنفس -

 .التهاب في الرئة والعين -

 .كحة شديدة -

 .دموع غزيرة -

 . نتيجة تكوين غاز حامض الهيروكلوريكتأثيرها مدمر على أنسجة الرئتين -

 



 :مواد كيميائية سامة وغير سامة: ثانياً

 Vomiting Agentsالغازات المقيئة المعطسة  .١

 .هي مركبات زرنيخية سامة وغير سامة •

تستعمل في القنابل اليدوية والقذائف الخفيفة لتفريق التظاهرات والقبض على المجرمين  •

 .قليص مقدرتها على القتالوشل حركة القوات الحربية وت

 -:من أنواعها •

 .أدم سايت -

 .داي فينل كلورواسين -

 :األعراض المرضية

 .الكحة •

 .التعطيس والقئ •

 .تساقط الدموع •

 .يصحبها في الغالب صداع •

 

 Tear Gases: الغازات المسيلة للدموع .٢

 .يقل تأثير هذه الغازات بعد بضع دقائق من خروج الشخص من مكان وجود الغاز •

 .حرقانا في الجلد) حرقة الجلد(ا العالي يسبب تركيزه •

 :من أنواعها •

 .كلوروبكرين -

 .كلورو اسيتوفينون -

 .بروم بنزيل -

 :األعراض المرضية

 .تؤثر على العين واألنف والحلق •

 . إفراز الدموع مع كحة مستمرةازديادتؤدي إلى  •

 



  Incapacitating Agentغازات شل القدرة  .٣

 :يذات التأثير العقلي أو العضل

 .غازات سامة وغير قاتلة •

 .ال يؤدي إلى قتل المصاب ولكن تؤثر تأثيراً فعاالً على الجهاز العصبي أو العضلي •

تستعمل بكثرة في ساحات القتال للمساعدة في أسر أكبر عدد من جنود العدو أو التأثير  •

 .على قدراتهم في اتخاذ القرارات

 :من أنواعها •

 .غاز المسكالين -

 ".٢٥ال أس دي ـ " -

 ".بي زد" -

 :األعراض المرضية

 .تسبب شلالً مؤقتاً •

 .تؤدي إلى فقدان الوعي لفترة محددة •

 



 الوقاية من الغازات الكيميائية السامة
 

 :معلومات عامة

نشر حملة التوعية الثقافية والتعليمية وذلك باستخدام جميع أنواع وسائل اإلعالم على أن تكون  •

 . بأجهزة اإلنقاذ المحتملةعلى مستوى جميع المواطنين والعاملين

 

  Prevention Better than a Cureالوقاية خير من العالج 

 .نشر الوحدات والعناصر الكفيلة برصد وجود مثل هذه الغازات في الجو •

يعتمد الدفاع الناجح على الكشف المبكر عند انتشار المواد الكيميائية السامة في الجو  -

 .ت المناسبباتخاذ التدابير الالزمة في الوق

إعداد وسائل الوقاية والحماية الفردية والجماعية، وتحتاج هذه الوسائل إلى مستوى رفيع  -

 .من التدريب إلى جانب توافر الوقاية والحماية والتطهير

عمل التجارب والتدريب في اإلدارات الحكومية والمدارس والجامعات على سبل التحكم  -

 .حدوث الغازات الجويةفي الجمهور ومنع االرتباك في حاالت 

وضع لوائح توضح مواقع المخابئ وتعليمات بعدم التزاحم على المخارج والتحكم في  -

 . قد يؤدي إلى عواقب وخيمةالسيئالنفس إذ أن التصرف 

 

 :الكشف عن المواد الكيميائية السامة

 .توفير أوراق خاصة تعرف بأوراق الكشف التي تتغير إلى ألوان مميزة •

 .ميدانية مبسطة الكتشاف هذه الموادتوفير أجهزة  •

 .يجب اعتبار كل عمل عدواني مشبوه بمثابة هجوم كيميائي محتمل إلى أن يتبين نوع الهجوم •

 األقنعة الواقية تماماً بصورة تلقائية لدى مشاهدة الطائرات تحلق على ارتفاع إحكاميجب  •

 .منخفض أو إطالق سحب من الغازات

 .قع األخرى التخاذ الوقاية وأحكام األقنعة الواقيةيجب إنذار الوحدات في الموا •

تتضاعف المشكلة كثيراً في أثناء الهجوم الليلي فالبد من االعتماد على أجهزة رصد الغاز  •

 .السام إلطالق صافرات اإلنذار



أو المباني خاصة ضد ) المالجئ األرضية(يجب االستفادة من الحماية الطبيعية مثل السواتر  •

 .الجويعمليات الرش 

 الغارة الجوية والخروج من المالجئ الخاصة بالغازات بانتهاءصافرة اإلنذار بعد إعالن  •

السامة يجب التذكر بأن التلوث بالغازات السامة مازال باقياً نظراً ألن تبخر المواد الكيميائية 

إال بعد القناع ) إزالة(لذا يجب عدم رفع . التي لوثت المباني واألرض قد يستمر لعدة ساعات

 .التأكد من تطهير المنطقة من آثار التلوث

بطبيعتنا وأخالقياتنا اإلسالمية الحميدة نقدم على تقديم المساعدة ولكن يفضل في مثل هذه  •

الحاالت المشاركة عن طريق األجهزة األمنية والطبية وهيئة الدفاع المدني والمنظمة لفرق 

استدعاء الدفاع المدني أو الهالل األحمر مساعدة بمنطقة السكن لمعرفة أحوال السكان و

 .السعودي لتقديم المعونة والعناية الطبية الالزمة

 

 :طرق مبسطة للتعرف على الغارات بالمواد الكيميائية السامة

اعتبار أي غارة جوية مشبوهة بمثابة هجوم كيميائي محتمل لحين التعرف على نوع الهجوم  .١

 .من المسئولين وإعالنه للمواطنين

تحليق الطائرات النفاثة المغيرة على ارتفاع منخفض من سطح األرض ووجود سحب على  .٢

 .كما يالحظ تحرك السحب مع الرياح) متر١٠٠-٥٠ما بين (االرتفاع نفسه 

اختالف صوت قنابل الغازات السامة عن صوت القنابل االعتيادية حيث أن صوتها خفيف  .٣

 . شظاياهاوينتهي بدون فرقعة شديدة باإلضافة إلى قلة

يالحظ سقوط الطيور والحشرات أو الحيوانات األليفة فجأة في أثناء الغارة بالمواد الكيميائية  .٤

ويمكن االستفادة من هذه الظاهرة للتعرف على وجود الغازات السامة واستمرار . السامة

 .أضرارها

 .وجود بقع زيتية على األرض بشكل ملحوظ وملفت لألنظار .٥



 :لغاز من رائحته أو لونه وهي كاآلتيالتعرف على نوعية ا .٦

 

 الرائحة المميزة المواد السامة

 )غازات الخردل(مسببات القروح  .١

 مسممات الدم  .٢

 نوع من أنواع الغازات الخانقة .٣

 غازات األعصاب .٤

 .رائحة البصل أو الثوم أو رائحة السمك

 .رائحة اللوز المر

) عطر الجنائن(رائحة قوية كزهرة الجيرانيوم 

 .اكهأو الفو

 .ال رائحة لها

 

 اللون المواد السامة

 غازات الخردل .١

 شوائب بغازات الخردل .٢

غازات األعصاب والمواد الكيميائية  .٣

 .األخرى

 أصفر أو بني اللون

 يميل إلى اللون األسود

 .ال لون لها

 

ظهور بعض العالمات والظواهر المرضية الخفيفة في حالة تعرضك لإلصابة المباشرة ألي  .٧

 .د السامةمن الموا

 

 األعراض والظواهر المرضية المواد السامة

 )غازات الخردل(مسببات القروح  .١

 مسممات الدم  .٢

 

 نوع من أنواع الغازات الخانقة .٣

 

 غازات األعصاب .٤

 .آالم والتهاب في العين ـ عطاس شديد ـ كحة

ضيق في حدقتي العينين ـ احتقان في الملتحمة 

 .ـ رشح ـ زيادة في إفراز اللعاب

ة في التنفس ـ صداع ـ الشعور صعوب

 .باالختناق

صعوبة في التنفس ـ دموع غزيرة ـ كحة 

 .شديدة

 



 الوقاية الفردية والجماعية الطبية
 

 Individual Protectionالوقاية الفردية 

يجب أن يحصل كل فرد على مجموعة كاملة من المالبس والتجهيزات الخاصة لحمايته  •

يجب إحكامه بطريقة جيدة . ي من الغازات أهم هذه التجهيزاتالشخصية ويعتبر القناع الواق

لمنع تسرب أي غازات وذلك لحماية أنسجة العينين واألنف والفم وجلد الوجه وأنسجة 

 . ثوان٩-٥ بإحكام خالل وضعهالحنجرة والرئتين بفضل سرعة 

زات وحذاء وقناع مالبس خارجية وقائية لألفراد العاملين بفرق اإلنقاذ وتشمل بدلة كاملة وقفا •

 .وغطاء الرأس

 

 Group Protectionالوقاية الجماعية 

توفير وقاية خاصة لمراكز القيادة الطبية حتى يتسنى للعاملين بهذه القيادات والمراكز الطبية  •

 الوقاية الفردية والتي تحد من فعالية عناصر هذه تتجهيزاالقيام بواجباتهم دون استخدام 

 .المراكز وحركتهم

 

 Medical Team Protectionقاية الطبية الو

استخدام العالج واألدوية التي تفيد في تزويد الجسم بالمقاومة والتي تمكن الفرد من تحمل جرعة 

إما باستخدام المضادات ) يتعلق هذا األمر بالجنود المتوجهين إلى الخطوط األمامية(سمية أكبر 

 ).٦فقرة (سبقاً وذلك بتزويدهم بالعقار الخاص أو بتحصين أفراد القوات الحربية م) ٥-١فقرة (

في حالة التسمم أو ظهور أعراض التسمم على أال تزيد )  ملجرام٢(تستخدم مادة األتروبين  .١

 . ملجرام ويجب أن تعطى بالعضل٦الجرعة القصوى عن 

ويمكن للفرد في حالة ظهور أعراض ) ٣(تزويد كل فرد من القوات الحربية بعدد من الحقن  .٢

إما من قبل الشخص نفسه إذا كان قادراً أو . سمم بالغاز أن يحقن نفسه بالحقنة األولىالت

 ٣٠بواسطة المسعف، ويمكن إعادة الحقن مرة أخرى بعد عشرين دقيقة وتعاد الجرعة بعد 

 .دقيقة أخرى في حالة استمرار األعراض

 تسرعه وعدم درايته إن استخدام المواطن لعقار األتروبين بنفس الجرعة في حاالت: تحذير

بالتأثير السام الستخدام مثل هذه المواد قد يؤدي إلى ظهور أعراض التسمم لهذه المادة، لذا يجب 



التأكد من نوعية المواد السامة المستخدمة قبل حقنها، ويفضل أن يكون الفرد على معرفة طبية 

 .مسبقة عن هذه المواد لتجنب مخاطرها

ألتروبين لجميع الوحدات الستمرار العالج في الحاالت الخطرة تؤمن كميات كافية من عقار ا .٣

 .والملحة

في حالة التعرض لغازات )  ملجرام٦٠٠-٥٠٠ (Oximesخدم مادة األوكزيمات تتس .٤

 .األعصاب وعند الشعور بأعراض التسمم وذلك بالحقن في العضل

 .حقنة واحدة في الحاالت الطفيفة -

 .حقنة أو حقنتين في الحاالت المتوسطة -

 .ثالث حقن في الحاالت الحادة -

ال فائدة بعد الحقنة .  مدة ساعة ما بين الحقنة األولى والثانية أو الثانية والثالثةراالنتظاويجب 

 .الثالثة

، )فاليم( ملجرام ديازيبام ١٠يمكن استخدام العقارين السابقين سوياً بنفس الجرعة مضافاً إليهما  .٥

يج ألفضلية فعالية العقارين سوياً مع إضافة الفاليوم لتهدئة وكثيراً ما يفضل استخدام هذا المز

المصاب، هذه العقاقير سواء أكانت مفردة أم مجمعة جاهزة الصنع وذلك لسرعة استخدام 

 .المصاب لها أو الفريق المسعف

 ملجرام كل ثمان ساعات طوال فترة وجود الجندي ٣٠تستخدم مادة البايريد وستجمين  .٦

األمامية، وتبدأ بعملية تحضير للجندي منذ ثالثة أيام قبل إرساله إلى بالخطوط الحربية 

الخطوط األمامية وذلك كعملية وقائية في حالة نسيان تعاطي الجرعة المقررة في موعدها، 

 .يجب أخذ الجرعة التالية في موعدها المقرر

 

 :في حالة التلوث بالمواد الكيميائية وخاصة السائلة منها

 .لمناطق الملوثة بعزلها وذلك لتنظيم العمل داخل تلك المنطقةالسيطرة على ا •

 .وضع قيود مالئمة لمنع الحركة من وإلى تلك المناطق •

 .القيام بواجبات الوقاية والتطهير الالزمة •

 .تزويد الوحدات واألفراد بوسائل التطهير •

 .التدريب الالزم للعناية الفردية •

 -:لعوامل الكيميائية مثلتوفير مختلف المواد المذيبة والمخفضة ل •



البنزين ـ النفط األبيض ـ الكحول ـ الزيوت ـ الماء والصابون ـ كلورامين ت ـ 

 .وغيرها من المواد المطهرة) هيوكلورايد الصوديوم(كلوراكس 

 Fuller’s باسم وتعرف عامياً لدى الصيدليات Bentoniteتستخدم حديثاً مادة البنتونايت  •

Earth في عملية التطهير الجاف والتي يفضل استخدامها كثيراً عن الماء والصابون أو الماء 

 .بمفرده وذلك لصعوبة التخلص من هذه الفضالت السائلة

يجب غلق العين أو تغطيتها وذلك لمنع دخول هذا المسحوق أما بالنسبة لتطهير العين فيفضل  •

يصب المحلول من المنطقة الجانبية ألعلى  دقائق و١٠استخدام محلول ملح ولمدة ال تقل عن 

األنف مع المحافظة على إبقاء العين مفتوحة ويجمع المحلول الخارج منها في حوض لسهولة 

 .التخلص منه

يجب على المسعف اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية نفسه وذلك بارتداء القفازات الواقية  •

 .المخصصة لهذه المهمة

ة المكشوفة أو المحفوظة في أكياس أو لفافات ورقية وينبغي يجب عدم استخدام األطعم •

 .إعدامها وعدم استخدام الماء بمجرد الشك بأنه ملوث

تعتبر األطعمة المعلبة مأمونة شرط غسل أوعيتها وتطهيرها تماما قبل فتحها ووضعها بمكان  •

 .تحت أشعة الشمس لعدة ساعات

 تلوث األسلحة واكتشافبية في عمليات التطير يمكن االستعانة بالدفاع المدني والخدمات الط •

 .والمعدات والطعام والماء

لعملية تطهير المصابين بعد % ٠,٥ بتركيز قدره Chloramin Tتستخدم مادة الكلورامين تي  •

 .غسلهم بالماء الدافئ والصابون

ير يفضل أن يكون األطفال بصحبة أحد أفراد العائلة البالغين لصعوبة إجراء عملية التطه •

 .الالزم لهم



 االحتياطات الواجب اتخاذها في أثناء

 الغارات بالمواد الكيميائية السامة
 

 :إذا كنت بالخارج في أثاء الغارات بالمواد الكيميائية .١

 .كن هادئاً وحاول أن تتصرف بحكمة وهدوء دون ارتباك •

عرفة موقع بعد سماعك التنبيه الخاص من األجهزة المختصة أو من خالل البث اإلذاعي وم •

 -: اآلتيإتباعالغارة بالغازات الكيميائية، فيجب عليك في هذه الحالة 

 . إليكأقريهماإذا كنت قريباً من مكان عملك أو منزلك فعد في الحال إلى  )أ 

 .ابتعد فوراً عن مكان الغازات مع الحرص على قيادة سيارتك بحرص )ب 

 -:يستحسن معرفة اتجاه الريح )ج 

لمنطقة المصابة بالغازات فإن الريح نحوك سوف يساعد الريح متجهة من اإذا كانت  -

 .على انتشارها وسرعة وصولها إليك فاألفضل االتجاه مع الريح

 .أما إذا كانت الريح متجهة نحو مكان الغازات فاتجه عكس اتجاه الريح -

 .في كلتا الحالتين يجب االبتعاد الفوري ومحاولة الرجوع إلى منزلك أو عملك -

 :ج وعرفت أنك بموقع الغازات السامة فقم بالتاليإذا كنت بالخار .٢

 حاول دخول أقرب منزل أو مسكن أو متجر في حالة عدم تمكنك من ذلك، •

 .أبق داخل السيارة هادئاً •

 .أطفئ محرك السيارة وأغلق الزجاج جيداً •

 .ضع قطعة قماش على فتحات التهوية بالسيارة •

 بالشماغ أو الغترة، كما يفضل غطاء قم بتغطية المناطق المكشوفة مثل اليدين والوجه •

 .األطراف السفلية لألطفال والصغار واستخدام الجوارب واألحذية مسبقاً

 .إذا كان بحوزتك قناع ضد الغازات فاستعمله في الحال •

يستحسن االحتفاظ بكيس نايلون يحتوي على فوطة مبللة أو قطع شاش مبلله الستخدامها في  •

 حاالت غاز الخردل فيفضل أن تكون الفوطة أو قطع القماش حاالت غازات األعصاب أما في

وذلك باستخدامها لتغطية الرأس أو اليدين أو األطراف السفلية لألطفال ) ناشفة(غير مبللة 

أن الفوطة المبللة ستفي بغرض الحماية ضد الغازات . وغطاء فتحات التهوية بالسيارة



فوطة المبللة ستصبح ملوثة وبالتالي تؤثر على بامتصاصها ومنع دخولها إلى الرئتين مع إن ال

 .هذه الحالة أخف ضرراً من تنفس الغاز السام. جلد الوجه واليدين

 :حين وصولك للمنزل .٣

 تأكد من إغالق األبواب والنوافذ وأدخل إلى الغرفة المخصصة والمعدة سابقاً •

 .لالستعمال في حالة الغارات بالغازات السامة مصطحباً أفراد أسرتك

في الحال وضعها خارج المنزل داخل وعاء ) خلعها(إذا كانت مالبسك ملوثة فقم بإزالتها  •

 .محكم اإلغالق ثم تخلص منها بعد ذلك أما بحرقها أو دفنها مع الصودا لجيرية

قم بغسل الجسم واألماكن المصابة إلزالة بقايا السموم وذلك للتقليل من بقايا السموم وذلك  •

، ويمكن استخدام الماء الفاتر والصابون بعد التأكد من صالحية للتقليل من امتصاصها

الماء وعدم تلوثه واالحتراس بعدم إدخاله في الفم أو العين أو األنف، ويفضل في هذه 

الحاالت استخدام ماء نظيف يحتفظ به مسبقاً وذلك في حاالت غازات األعصاب كما يمكن 

حيث يكون الغاز ذو % ٠,٥بتركيز ) اكسكلور(استخدام محلول هيبو كلورات الصوديوم 

خاصية حمضية وذلك من أجل تطهير األشخاص الملوثين بالغاز للتقليل أو منع امتصاصه 

 %...٠,٥أو % ٠,٢داخل الجسم من خالل الجلد أو بمحلول كلورامين تي 

يجب االحتراس ومنع دخول المسحوق إلى العينين وذلك بإغالقها أو تغطيتهما جيداً وفي  •

) البودرة(عف الحاالت يمكن امتصاص المادة الملوثة بقطع محارم وكمية المسحوق أض

التلك بالمنزل، وفي قسم الحوادث أو غرفة العمليات يمكن استخدام محلول هيبو كلورات 

الصوديوم رقم أن هذا المستحضر نفسه قد يؤدي إلى نهيج الجلد إذا استخدم بتركيز عال، 

ن تعقيمها وإزالة التلوث باستخدام محلول ميلتون المعقم وفي حالة تلوث الجروح يمك

 .لرضاعات األطفال

 .أبق هادئاً، تأكد من جميع أفراد العائلة يتصرفون بهدوء •

أو ) ٩٩٧(أو الهالل األحمر ) ٩٩٨(في حالة اإلصابة يستحسن استدعاء الدفاع المدني  •

عراض والظواهر التوجه ألقرب مستوصف أو مستشفى وإعطاء الطبيب وصف كامل لأل

 .المرضية بعد التأكد رسمياً من خلو الجو منن المواد السامة



 :إذا كنت داخل المنزل في أثناء الغارة بالغازات السامة .٤

 .طالما أنت داخل المنزل فإنك في مكان آمن

 :إذا كنت داخل المنزل أو تمكنت من الوصول إليه قم بإتباع الخطوات التالية

 .ف بهدوء وحكمةال ترتبك، يجب التصر •

يستحسن أن (توجه إلى إحدى الغرف مصطحباً أفراد أسرتك وأغلق منافذ الهواء بها  •

  .أنظر المالحظة المهمة). تكون الغرفة مجهزة مسبقاً

ضع فوطة مبللة على مداخل الهواء مثل الباب أو النافذة في حالة غاز األعصاب فقط أما  •

 .طة جافةفي حالة غاز الخردل فيفضل أن تكون الفو

الراديو (أطفئ جهاز التكييف لحين مرور سحابة الغاز وذلك باالستماع ألجهزة اإلرسال  •

 .والتأكد رسمياً من خلو الجو من المواد السامة) أو التلفاز

 .ضع أي غطاء فوق فتحة التهوية لجهاز التكييف •

از وهو يمكنك غسل جسمك بالماء وتغطية الوجه بفوطة مبللة في حالة معرفة نوع الغ •

 .أما في حالة غاز الخردل فيمكن أن يكون الغطاء المستخدم غير مبلل. غاز األعصاب

إذا كان لديك قناع واقي ضد الغازات يجب استخدامه في الحال وخالل عدة ثواني ثم قم  •

 .بتغطية الرأس بالشماغ أو الفوطة

 .أبدء بوضع األقنعة للبالغين أوالً ثم األطفال •

 .تقلل من الحركة غير الضرورية واالرتباكيجب أن تكون هادئ و •

 .يجب وجود كمية من الماء وجهاز راديو معك داخل الغرفة •



 إرشادات عامة عن الغارات الجوية وصافرات اإلنذار
الغارات الجوية هي هجوم بالطائرات النفاثة على المواقع العسكرية أو المنشآت المدنية المهمة  -١

لحديد ـ شركة المياه ـ محطات الكهرباء ـ المطارات أو مثل مراكز اإلمدادات ـ السكة ا

 بالقنابل اعتياديةالهجوم الخطأ على المناطق السكانية اآلمنة، ويمكن أن تكون هذه الغارات 

 .والصواريخ والمتفجرات، أو إضافة غازات سامة لزيادة األضرار

أو وقوع خطر أو اإلنذار هو إعالم الجماهير عن احتمال وقوع الخطر مثل غارة جوية  -٢

 :زواله، ويمكن إعالم الجماهير بالطرق التالية

صافرات اإلنذار الثابتة أو المتنقلة كصافرات عربات اإلسعاف والدوريات وسيارات  -

 .اإلطفاء

 .مكبرات الصوت -

 .الهاتف -

 .المذياع والتلفاز -

 .األفراد المتجولون -

 .حكوميةأجراس اإلنذار بداخل المباني مثل المستشفيات والدوائر ال -

 .المساجد -

 : ما يليإتباعاالستعداد لحالة الغارات الجوية يجب 

 .التعرف على مدلول صافرات اإلنذار •

 .التعود على إطفاء األنوار •

 .طالء زجاج النوافذ باللون األزرق الغامق •

 .استخدام الستائر المعتمة •

 .باللون األزرقسيارات اإلسعاف والدفاع المدني والجهات الرسمية ) كشافات(طالء أنوار  •

 . التعليمات الصادرة من الدوائر المسئولةإتباع •

 .التصرف بحكمة وهدوء وعدم االرتباك •

عدم تعرض حياتك وحياة أفراد العائلة واآلخرين للخطر وذلك ببقائك داخل المنزل وعدم  •

 .خروجك إلى الشارع في أثناء الغارات الجوية

تدريب على سبل اإلسعافات األولية واإلنعاش  إلى فئات المتطوعين والمتطوعات للاالنضمام •

 .القلبي الرئوي



 مالحظـــات مهمــــة
 

تمتاز مسببات القروح وبعض أنواع من غازات األعصاب باللزوجة العالية لذا فإنها تبقى  )أ 

لفترات طويلة على األرض وتلتصق باألجسام واآلالت، فبالنسبة للسيارات واآلالت الموجودة 

 تتخذ االحتياطات الالزمة عند تنظيفها من بقايا السموم قبل استعمالها، في الشارع يجب أن

 .كما يفضل االستعانة بالدفاع المدني عند تنظيف األجهزة

تكون عملية الوقاية متكاملة وذلك باستخدام األقنعة والمالبس الواقية من الغازات السامة والتي  )ب 

 الخطوط األمامية، والعاملين بالدفاع يجب أن يزود بها كل من أفراد القوات المسلحة في

المدني، والهالل األحمر، وفريق الطوارئ بوزارة الصحة، والمرور، والشرطة وغيرها، إذ 

 .يحتاجون لهذه الوقاية الكاملة لمواجهة أخطار الغازات السامة

اني وذلك تقل أهمية استخدام المالبس الواقية ضد الغازات الكيميائية السامة للعاملين داخل المب )ج 

 .لعدم احتكاكهم أو مالمستهم مباشرة للغازات السامة ويكتفي باستخدام األقنعة

يمكن للفرد شراء أي قناع أو مالبس واقية بعد التأكد من جودتها ومطابقتها لمواصفات  )د 

 .الحماية المدنية باإلدارة العامة للدفاع المدني

إال قبل استخدامه وبذلك تضمن ) Filter(يستحسن عدم إزالة الغطاء المحكم لمنقي الهواء  )ه 

المدة المقررة والصادرة من قبل الشركة المصنعة لمنقي الهواء، مع مراعاة أن هذه المدة 

 .سوف تقل كثيراً في حالة إزالة الغطاء

 ارتداء القناع وصالحية منقي الهواء أسلوبيجب قراءة التعليمات الصادرة من الشركة عن  )و 

 .صالحيتهوطرق تثبيته والتأكد من 

 



 طريقة استخدام القناع
 

 في وضع الرجوع وأن االنحناءإذا كنت خارج المنزل، يفضل استخدامك للقناع الواقي بطريقة 

 .يكون ظهرك في عكس اتجاه الريح

على مستخدم القناع أن يتذكر غلق عينيه وإيقاف تنفسه طوال فترة وضعه للقناع ولحين تأكده  -١

 .من إحكام تثبيته

 .المطاطية للقناع محلولة) األحزمة (ةاألربطن جميع تأكد من أ -٢

 .أمسك األحزمة بواسطة أصابع اليدين وذلك لتكوين مجال واسع بين األربطة إلدخال الرأس -٣

ضع ذقنك أوال داخل الجزء األسفل من القناع ثم أدفع الجزء األعلى فوق الرأس ثم التأكد من  -٤

 .أن جميع األربطة في وضع صحيح حول الرأس

 .للقناع ثم الحزامين األسفلين للتأكد من إحكام وضعه حول الوجه الحزامين األعليين شد -٥

الفلتر، يجب إزالة األغطية (في حالة وضعك القناع في أثناء الغارة وبعد تركيب منقي الهواء  -٦

بقوة قبل التنفس لطرد أي أبخره سامة قد تسربت ) الزفير(قم بالنفخ )  فتحاتهالموجودة فوق

 .ل القناعإلى داخ

 اليدين فوق فتحة منقي الهواء ثم استنشق للتأكد من إحكام تثبيت القناع حول إحدىضع  -٧

 .الوجه

 .بعد التأكد من تثبيت القناع جيداً قم بالتنفس بطريقة طبيعية •

 . ثوان٩-٥يجب إحكام وضع القناع في خالل فترة ما بين  •

 .لمتواصل لك وألفراد عائلتكتعود على سرعة وضع القناع وذلك بالممارسة والتمرين ا •

 منقي هواء واحد الستخدامه لعملية التمرين والممارسة ألفراد العائلة على إختباريمكن  •

 .وضع وإحكام وتثبيت القناع الواقي

يمكن التعرف على انتهاء صالحية منفي الهواء من قبل المستخدم له، وذلك بوجود رائحة  )ز 

 .غريبة أو آالم في العين

قي الهواء يجب أن يتم ذلك في غضون ثوان قليلة وعلى المستخدم أن يوقف عند تغيير من )ح 

تنفسه وإغالق عينيه ثم إزالة منقي الهواء القديم مع التأكد من تثبيت منقي الهواء الجديد 

بقوة لطرد أي غازات قد تتسرب إلى داخل القناع في أثناء فترة تغيير ) يزفر(بإحكام ثم ينفخ 

 .منقي الهواء



 تثبيت القناع بطريقة جيدة وبإحكام مع مراعاة أن وجود أي عائق مثل جروح غائرة يستحسن )ط 

بالوجه أو وجود شعر طويل أو النظارة مما قد يعوق مالمسة القناع بالجلد مالمسة جيدة، 

 .وبالتالي تكون هناك مسام تسمح بتسرب كميات قليلة من الغازات السامة للداخل

 والحشرات أو الحيوانات األليفة سارية المفعول كوسيلة للداللة ال تزال فكرة استخدام الطيور )ي 

 .على وجود الغازات السامة واستمرار آثارها الضارة

يفضل تحديد غرفة من غرف البيت محكمة اإلقفال بحيث ال يتسرب الهواء إلى داخليها  )ك 

 . من التلوثوتكون هذه الغرفة هي الملجأ ألفراد األسرة حتى يعلن الدفاع المدني خلو الجو

 

 :وتحتوي هذه الغرفة على األشياء التالية

 .ةأو المتحركمحفوظة في مكان محكم اإلغالق مثل الثالجة الثابتة ) عبوة معقمة(ماء للشرب  •

 ).انتركوم(جهاز هاتف أو اتصال خارجي  •

 .كشاف يعمل بالبطارية •

 ).لالستخدام في الضرورة القصوى(شمع وكبريت  •

 .معلبات لألكل •

مجموعة من األدوية مثل مرهم الفالمازين واالتروبين، البنادول / سعاف أولي حقيبة إ •

ومحلول ميلتون أو مسحوق ) للفئة الطبية(وغيرهم وإذا أمكن أسطوانة أكسجين وقناع وجه 

 .البنتونيت

 .مروحة كهربائية أو مكيف صحراوي متحرك صغير •

 .محارم، أغطية، مالبس طويلة، مناشف •

 

 :دة كملجأ بالمنزلتجهيز الغرفة المع

إن نوع المواد الكيميائية السامة المستخدمة في الغازات الجوية قد تحدد تعيين مكان الغرفة  •

المعدة إما باألدوار العليا أو السفلى والتي ستستخدم كملجأ ألفراد العائلة في أثناء الغارات 

 وآخرونيقطنون المباني العالية علماً بأن كثيراً من العائالت . الجوية بالمواد الكيميائية السامة

المواد معلومات ترجح استخدام األدوار العليا في حالة وهناك . يقطنون المباني األرضية

) المواد التي تبقى لمدة طويلة(الكيميائية ذات الخاصية الزيتية والتي تعرف بالمستمرة 

 ).التي تتطاير بسرعة (ومعلومات ترجح استخدام األدوار السفلى للمواد الكيميائية المتبخرة



إلزالة المخاوف واإلضطرابات النفسية لألفراد والمواطنين، والتي تمثل عنصراً مهماً في  •

عملية الوقاية، فإن إعداد الغرفة مسبقاً مهم جداً ويمكن أن تكون الغرفة أو الملجأ في أي دور 

لعائلة على ممارسة من األدوار وخاصة إذا حددت هذه المهمة وأعدت مسبقاً وتعود أفراد ا

 .استخدامها

 :المواصفات المطلوبة للغرفة المجهزة كملجأ

 .قليلة النوافذ ـ ال نوافذ لها -١

 .إحكام سد فجوات النوافذ -٢

يمكن إحكام سد الفجوات ما بين الحائط واأللمونيوم بالمواد العازلة المطاطية والمستخدمة من 

طبقتين من الالصق الصناعي البني باستخدام قبل شركات البناء، وما بين الزجاج واأللمونيوم 

 .اللون أو الالصق الورقي

يجب وضع ستارة قطنية على النافذة وإسدالها وسكب كمية ماء وفيرة عليها في أثناء الغارة 

 أي أبخرة وروائح قد تسربت من أي فجوات بالنافذة إلى المتصاصبالغازات السامة وذلك 

 . بطريقة جيدة مسبقاً إذا لم يحكم سدادهاداخل الغرفة

 الجاهز الصنع اإلسفنجيجب إحكام إغالق باب الغرفة بنفس الطريقة وذلك بوضع اللباد أو  -٣

والباب نفسه إلحكام إغالقه جيداً، ) اإلطار الخارجي للباب(لهذا الغرض ما بين البرواز 

الماء  بعد غلق الباب وسكب كمية وفيرة من إسدالهاووضع ستارة معلقة فوق الباب يتم 

ال تنسى أن تقوم بسد الفجوة السفلى من الباب بفوطة أو قطعة قماش مبللة وذلك . عليها

 . أي أبخرة سامة قد تتسرب إلى داخل الغرفةالمتصاص

 .بهذا األسلوب يمكن منع تسرب أي نسبة من الغازات أو األبخرة السامة إلى داخل الغرفة

والباب وعدم إمكان تسرب أي روائح إلى داخل يمكن التأكد من إحكام سد الفجوات بالنوافذ  -٤

الغرفة وذلك بالكشف عليها إما بحرق العود أو البخور أو نثر الروائح العطرية خارج الغرفة 

 .والتعرف على هذه الروائح بواسطة شخص داخل الغرفة

 خمسة أفراد لمدة أطول من يوم واحد الحتواء متراً مكعباً تكفي ٤٨=٣×٤×٤إن غرفة بحجم  -٥

و فرد واحد لمدة عدة أيام علماً بأن هؤالء األفراد يجب بقاءهم ساكنين هادئين وبدون أي أ

إن كثرة النشاط والحركة سيؤديان إلى زيادة . حركة ويمنع أي فرد من التدخين داخل الغرفة

إنتاج ثاني أكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة الغرفة ونقص معدل األكسجين بها، األمر 

ؤثر نفسيا على بعض األفراد ويؤدي إلى زيادة مخاوفهم وتفكيرهم بالخروج من الذي قد ي



الغرفة، إذ يفضل بقاءك داخل الغرفة متضايقاً على أن تخرج وتعرض حياتك وحياة اآلخرين 

 .للخطر

إن إضافة أسطوانة هواء نقي داخل الغرفة عمل احتياطي وجيد ويمكن فتح األسطوانة بسرعة  -٦

 .قيقة على فترات قصيرة ومتباعدة وبالتالي يتم تزويد الغرفة بهواء نقيفي الد/ لترات١٠-٨

 .يمكن اتخاذ هذا اإلجراء في حالة زيادة أفراد العائلة بالملجأ أو حين شعورك بالضيق

يجب معرفة مدلول صافرات اإلنذار وإتباع التعليمات الصادرة من إدارة الحماية المدنية  )ل 

 .بالدفاع المدني

) خلع(اطق المكشوفة من الجسد والتي تلوثت حين عودتك للمنزل وإزالة يجب غسل المن )م 

وال تنسى أن تقوم . المالبس الملوثة ووضعها في حقيبة أو وعاء محكم اإلغالق خارج الغرفة

بحرقها أو دفنها مع الصودا الجيرية بعد انتهاء الغارة أو تسليمها للجهات المختصة للتخلص 

 .منها

) هيبوكورايت الصوديوم(الموجودة بالمنزل هي مادة الكلوراكس المطهرة من المواد المهمة و )ن 

 -:والتي يمكن استخدامها كمزيل للمواد الملوثة في الحالتين التاليتين

هي مادة جيدة إلزالة التلوث بأسطح المنازل والحديقة % ٥إن مادة الكلوراكس بتركيز  -١

 .لمنطقة بالماء الوفيروالسيارة ويمكن وضعها في مضخة ورشها ثم غسل تلك ا

تطهير المناطق المكشوفة من الجسم من المواد السامة مثل غازات مسببات القروح وذلك  -٢

مع االحتراس من تسرب هذه المادة في الفم والعين وال ) نصف في المائة% (٠,٥بتركيز 

 .١٠-١تنسى أن تقوم بتخفيف تركيز مادة الكلوراكس المنزلية بالماء بنسبة 

المنزل، تسلم، أنك تعرض حياتك وحياة اآلخرين للخطر بخروجك إلى الشارع في أبق داخل  )س 

 .أثناء الغارات الجوية وخاصة المستخدم فيها المواد الكيميائية السامة

 .ال تنس أبجدية الغازات بالمواد السامة

 .أتبع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة ) أ

 .بادر باالستعداد والحذر والتصرف السليم ) ب

 .بانتظامتقبل أمر البقاء داخل المنزل واستمع إلى أجهزة اإلعالم  ) ت

ثابر على قيادة سيارتك بحرص في أثناء الغارة الجوية بالمواد السامة للبعد عن المنطقة  ) ث

 .المصابة مع معرفة اتجاه الرياح

 .قم بتعليم أفراد العائلة. جهلك قد يضر بحياتك وحياة اآلخرين ) ج


