ملزمة املعلم

أسلحة الدمار الشامل و تأثريها

قام نظام السالح الجوي العراقي بإسقاط قنابل تحتوي عىل الغاز السام عىل مناطق وديان جافايت
و باليسان يف تاريخ  ١٥و  ١٦نيسان ُ .١٩٨٧سجِلت هذه الحادثة عىل أنها أول دولة يف التاريخ
تستخدم األسلحة الكياموية ضد شعبها.
بعدها أمر الرئيس العراقي صدام حسني إستخدام أسلحة الدمار الشامل بشكل روتيني ضد الكورد
يف مناطقهم .حدث اإلستخدام األسوء للغاز الكياموي يف  ١٦آذار  ١٩٨٨يف مدينة هلبجة الكوردية
بقرب الحدود اإليرانية العراقية .أسق َط نظام الجو العراقي قنابل تحتوي عىل غاز الخردل و مركبات
األعصاب كالسارين و التابون و التي راح ضحيتها ما يقارب  ٥٠٠٠كوردي قتيل  ١٠٠٠٠كوردي
جريح.
إن ملزمة املعلم هذه بإمكانها أن تخدم كدفرت إرشادات مرافق لفيلمني وثائقيني قص َريين يتناوالن
التأثريات الدامئة التي تركتها األسلحة الكياموية عىل الضحايا من سكان هلبجة.
يتناول الفيلم األول “إفادات شهود عيان قصف هلبجة الكياموي  ”١٩٨٨مقاطع أرشيفية مصورة
خالل القصف عىل هلبجة .يشارك الناجني القرويني يف رواية الفيلم .يجب إعالم املشاهدين أن
الفيلم يحتوي عىل صور صادمة تظهر التأثريات الالحقة لقصف األسلحة الكياموية.
يتناول الفيلم الثاين “أوالد هلبجة ِ
الضياع :قصة زمناكو” قصة حياة الطفل زمناكو محمد أحمد
الناجي من قصف هلبجة .لكنه تف َّرق عن عائلته و أُ ِخذ إىل إيران حيث تم تبنيه هناك .عاد زمناكو
إىل هلبجة كشاب بالغ و جمع شمله مع والدته الحقيقية بعد  ٢١عام من القصف.
ليس من الرضوري تدريس األقسام األربعة بأكملها يف ملزمة املعلم بل ميكن إستخدامها كمصدر
حيث يستطيع املعلم إختيار الهدف من التعليم و إضافة بعض األسئلة املتعلقة باملوضوع ثم القيام
ببعض النشاطات التي يحتاج الطالب القيام بها من أجل فهم املوضوع .املعلومات املوجودة يف
هذه الحزمة مناسبة للطالب ذوي األعامر  ١٦و مافوق.
يتبع يف الصفحة الالحقة
جميع الحقوق محفوظة © برنامج ذاكرة كوردستان
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تتمة الصفحة السابقة

القسم األول

القصف الكياموي عىل مدينة هلبجة
“أتذكر الغاز يتساقط كرذاذ املط ر .إح َّم رت عيناي و إمتلئتا بالدم و كنت أرتجف
كالعصفور الجريح .ذلك الغاز كان قوي اً جدا ً لدرجة أنه د ّم ر حيايت لألبد”
– أردالن أنور قادر

تركيز الدرس:

·
·
·

مقدمة عن الحرب العراقية اإليرانية
مناقشة الفرق بني الجنود و مقاتيل البيشمركة و السكان املدنيني
التمعن يف إستخدام األسلحة الكياموية خالل فرتة الحرب

األهداف التعليمية:

·
·

إدراك السبب الذي أدى إىل إستهداف الكورد املدنيني خالل الحرب العراقية اإليرانية يف الثامنينيات من
القرن العرشين
التفكري يف السبب الذي جعل صدام حسني يستخدم األسلحة الكياموية إىل جانب األسلحة األخرى خالل الحرب

الدرس:
أخرب الطالب بأنهم عىل وشك مشاهدة فيلمني وثائقيني عن القصف الكياموي عىل مدينة هلبجة يف كوردستان
العراق بتاريخ  ١٦آذار َ .١٩٨٨حذِّر الطالب أن أحد الفيلمني الوثائقيني يحتوي عىل صور صادمة جدا ً تظهر
إصابات بليغة و قتل جامعي.
إعرض فيل َمي “إفادات شهود عيان قصف هلبجة الكياموي  ”١٩٨٨و “أوالد هلبجة ِ
الضياع :قصة زمناكو”.
ناقش ملاذا كان نظام العراقي بقيادة صدام حسني مستعدا ً للجوء إىل القمع الشديد يف إنهاء املقاومة الكوردية
املعارِضة لحكمه .يرجى اإلشارة إىل أمثلة من التاريخ حيث إستخدمت كل من العراق و إيران و تركيا القوة
العسكرية الشديدة لقمع الثورات الكوردية .كام يرجى مناقشة مطالب الكورد آنذاك و ما يريدون تحقيقه اآلن.

يتبع يف الصفحة الالحقة
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إرشح للطالب السياق التاريخي للقصف الكياموي عىل هلبجة:

·

الحرب العراقية اإليرانية إستمرت من  ١٩٨٠إىل  .١٩٨٨بدأ الرصاع بعد محاولة النظام العراقي إسرتجاع أرايض كان
قد تنازل عنها لصالح إيران عام  ١٩٧٥يف الحدود الجنوبية لكال البلدين .كان العراق قد توصل إىل هذه التسوية
بالتنازل عن األرايض من أجل إنهاء الدعم اإليراين للمقاومة الكوردية العراقية ضد حكومة بغداد مبوجب إتفاقية مع
إيران ُع ِرفَت مبعاهدة الجزائر.

·

كان لدى صدام حسني دافع آخر لبدء الحرب مع إيران عام  .١٩٨٠كان يشعر بتهديد الثورة اإلسالمية اإليرانية عام
 ١٩٧٩لذلك َرغ ََب باإلطاحة بنظام آية الله خميني قبل أن يبدأ هذا النظام الجديد بتحدي صدام حسني .بكلمة
أخرى كانت رضبة إستباقية.

·

قام الجيش اإليراين بإخراج القوات العراقية من هلبجة يف املرحلة األخرية من الحرب العراقية اإليرانية و ذلك
مبساعدة من البيشمركة الكورد .قام الجيش العراقي بهجوم مضاد بقصف املدينة بالغاز السام بتاريخ  ١٦آذار
 .١٩٨٨قُ ِتل َجراء هذا القصف ما يقارب  ٥٠٠٠مدين كوردي و ُجرِح  ١٠٠٠٠آخرون .عاىن الكثري من الناجني من
أمراض خطرية بعد فرتة طويلة من القصف و ال يزالون يعانون إىل يومنا هذا.

·

إنتهكت حكومة صدام حسني القانون الدويل عندما قصف الجيش العراقي مدينة هلبجة بالغاز الكياموي حيث
أنه إستخدم الغاز السام املحرم دولياً بحسب معاهدة جنيف برغم أنها مل تكن هذه املرة األوىل التي يستخدم
فيها النظام العراقي األسلحة الكياموية ضد املدنيني .كانت القوات العراقية قد قصفت مناطق جافايت و باليسان
الواقعتان يف شامل هلبجة بالغاز السام قبل  ١١شهر .جاء القصف الكياموي كخطوة إنتقامية بسبب دعم القرويني
الكورد للبيشمركة و تنسيق القيادة الكوردية مع القوات اإليرانية ضد الجيش العراقي .إستمر نظام صدام بإستخدام
األسلحة الكياموية يف كوردستان لغاية أواخر آب .١٩٨٨

أسئلة متابعة:

·
·

ما هو عدد الضحايا الذين قضوا يف قصف هلبجة؟
ما هو عدد الجرحى؟

يتبع يف الصفحة الالحقة
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نشاطات:

·

إجعل الطالب يبحثون عن تعريف “الجندي”“ ،البيشمركة” و “املدين” .إفتح باب النقاش عن دور الجنود و
البيشمركة و املدنيني الكورد الذين كانوا يقطنون األرياف يف زمن الحرب.

·

ناقش مع الطالب األسباب التي يعتقدون قد جعلت صدام حسني يقصف السكان املدنيني يف هلبجة بالغاز السام.
ما هو الهدف من قتل املدنيني بدالً من الجنود؟ ماذا كان تأثري الحادثة عىل الشعب الكوردي؟ كيف أثرت الحادثة
عىل نتائج الحرب؟

·
·دع الطالب يناقشون قيمة األرض مقابل قيمة السكان الذين يعيشون عىل تلك األرض .و ماذا تعني هذه األمور
بالنسبة للقادة السياسيني؟ و ملاذا؟
ناقش ما إذا كان يحق لشعب ما أن يقرر أي دولة تحكمه .دع الطالب يرشحون أسبابهم.

يتبع يف الصفحة الالحقة
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القسم الثاين

ماهي األسلحة الكياموية؟
“كنت أشتم رائحة جسدي املحروق كالسجق .ت َ َو َّرم رأيس و إس َّو َد وجهي .بدأت
بالسعال و عنياي كانت تنزفان الدم”
– بيخال عيل حمه بور

تركيز الدرس:

·
·

مقدمة عن األسلحة الكياموية
فهم التأثريات الفيزيولوجية املبارشة لألسلحة الكياموية

األهداف التعليمية:

·
·
·
·
·

التعرف عىل ماهية األسلحة الكياموية و كيفية نرشها
إدراك الفرق بني األسلحة الكياموية و األسلحة الحارقة و األسلحة املتفجرة و األسلحة القاذفة
التعرف عىل التأثريات الفورية لألسلحة الكياموية عىل جسم اإلنسان
التحقيق يف معايري القانون الدويل املتعلقة بإستخدام األسلحة الكياموية يف املعارك و ضد املدنيني  ،و خاصة
معاهدة جنيف
مناقشة رد فعل املجتمع الدويل عىل إستخدام العراق لألسلحة الكياموية ضد الكورد

الدرس:
إن هذا القسم من امللزمة مرفق مع فيلم “إفادات شهود عيان قصف هلبجة الكياموي ”١٩٨٨
قبل البدء بالدرس يرجى النظر إىل القسم األخري من هذه امللزمة التعليمية حيث توجد الورقة املعنونة “تأثريات
املواد الكياموية عىل جسم اإلنسان” .إنسخ هذه الورقة للطالب أو إعرضها عن طريق جهاز اإلسقاط ليك يتابع
الطالب لدرسهم.
َح ِّذ ْر الطالب أن الفيلم يحتوي عىل صور صادمة تظهر إصابات بليغة و قتل جامعي .إعرض الفيلم لوحده أو مع
الفيلم الوثائقي “أوالد هلبجة ِ
الضياع :قصة زمناكو”.

يتبع يف الصفحة الالحقة
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إستخدم ورقة املعلومات و إتبعها بتوجيه أسئلة املتابعة ثم النشاطات املدرجة أسفله بعد مشاهدة الفيلمني ليك
يتسنى للطالب التعرف عىل تأثريات األسلحة الكياموية.
إرشح للطالب أن األسلحة الكياموية تحتوي عىل مواد سامة للغاية يتم إستخدامها ليك ترض أو تقتل البرش .أَ ِ
وضح
األنواع املختلفة للغازات الكياموية التي تم إستخدامها ضد القرويني الذين ظهروا يف الفيلم الوثائقي و ذلك
باإلستعانة بورقة املعلومات .ناقش تأثريات املواد الكياموية عىل جسم اإلنسان.

أسئلة املتابعة:

·
·
·
·
·

ماهي املواد الكياموية السامة التي تم إستخدامها يف القصف عىل هلبجة؟
كيف تم نرش املواد الكياموية؟
يف أي توقيت من اليوم بدأ القصف و يف أي وقت من السنة؟
ماهي نوع القنابل التي إستخدمها الجيش العراقي قبل إستخدام األسلحة الكياموية؟
ماذا حدث للقرويني الذين إختبئوا يف األقبية تحت األرض؟

نشاطات:

·

ناقش األنواع املختلفة للمواد الكياموية التي تم إستخدامها يف قصف هلبجة و كيفية إنتشارها و ذلك باإلستعانة بورقة
املعلومات.ماذا كانت التأثريات األولية لكل مادة كياموية إستُ ِ
خد َمت يف القصف و ماذا كانت التأثريات الدامئة؟

·

إسأل الطالب أن يناقشوا ملاذا إستخدم صدام حسني أكرث من مادة كياموية بحسب إعتقادهم .كيف أثر هذا اليشء عىل
حياة الناس القاطنني مدينة هلبجة؟

·

سوف تحتاج جهازا ً لضبط الوقت من أجل هذا النشاطِ .
إعط كل طالب رقامً من واحد إىل أربعة .وزع األرقام بحسب
عدد الطالب املشاركني يف النشاط .إقرأ اإلقتباس السابق (أنظر بداية القسم الثاين) عن األصدقاء و األحباء“ -تراهم ميشون
و يتساقطون كأوراق الشجر” -أطلب من الطالب أن يقفوا ثم ميشوا يف الغرفة مع مصافحة يد بعضهم البعض عند املرور
بجانب بعضهم .بعد دقيقة من الزمن :أخرب الطالب ذوو الرقم “واحد” أن يستلقوا عىل األرض .بعد مرور دقيقة أخرى من
الزمن :أخرب الطالب ذوو الرقم “إثنان” أن يستلقوا عىل األرض .بعد مرور دقيقة أخرى من الزمن :أخرب الطالب ذوو الرقم
“ثالثة” أن يستلقوا عىل األرض .عىل الطالب الباقيني أن ميشوا حول الطالب املستلقني ملدة دقيقة من الزمن ثم أطلب من
الجميع العودة إىل مقاعدهم .دع الطالب أن يناقشوا أفكارهم و مشاعرهم بعد مامرسة هذا النشاط.

·

أطلب من الطالب أن يبحثوا عن معنى األسلحة الحارقة كالنابامل و األسلحة املتفجرة كالعبوات الناسفة و األسلحة القاذفة
كالطلقات .إسأل الطالب أن يقارنوا بني إستخدامات هذه األنواع من األسلحة مع األسلحة الكياموية .إجعل الطالب أن
يناقشوا يف مجموعات التأثريات الفورية و الطويلة املدى لكل نوع من هذه األسلحة .ناقش أي من هذه األسلحة أشد رضرا ً.
إسمح للطالب مبناقشة أسبابهم.

يتبع يف الصفحة الالحقة
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القسم الثالث

التأث ريات طويلة املدى لألسلحة
الكياموية عىل سكان هلبجة
“وجدنا حاالت كثرية من نقص التنفس بسبب تَلَ ُّي ف الرئة و عالمات برصية تدل
عىل حساسية حادة يف العني أو حرق يف العني و كذلك حاالت إضط رابات عصبية
 .من املدهش أن ترى يف ظرف يومني حوايل  ٥٠٠حالة مرضية يف مدينة يقطنها
 ٤٠٠٠٠شخص ويف مجتمع مل تشهد أي من تلك األم راض سابق اً”
– فؤاد بابان ،دكتور من السليامنية ترعرع يف هلبجة .تحدث عام ١٩٩٨

تركيز الدرس:

·
·
·

فهم التأثريات الفيزيولوجية ذات املدى الطويل لألسلحة الكياموية
التمعن يف التأثريات النفسية ذات املدى الطويل التي تركتها األسلحة الكياموية عىل سكان هلبجة
فهم تداعيات القصف عىل هلبجة

األهداف التعليمية:

·
·
·
·
·

التعرف عىل التأثري امل ُ َّد ِمر الذي ت ُ َخلُفُه األسلحة الكياموية عىل البنية الجسدية ألجيال متتالية
النظر يف مدى تأثري األسلحة الكياموية عىل العوائل القاطنني مدينة هلبجة
التمعن يف الصدمات النفسية التي تعرض لها الضحايا يف هلبجة
التفكري بكيفية شعور املرء عند مشاهدة جرحى و قتىل األسلحة الكياموية
مناقشة تأثري األسلحة الكياموية عىل العوائل

يتبع يف الصفحة الالحقة
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الدرس:
يشجع هذا القسم الطالب عىل التفكري يف تأثري األسلحة الكياموية بعد مدة طويلة من إنتهاء الحرب.
بعد مشاهدة فيل َمي “إفادات شهود عيان قصف هلبجة الكياموي  ”١٩٨٨و “أوالد هلبجة ِ
الضياع :قصة زمناكو”
إبدأ بطرح األسئلة و مارس النشاطات املدونة أسفله ليك تتحقق من التأثري ذات املدى الطويل لألسلحة الكياموية
وكيفية تأثريها عىل األشخاص و العوائل يف هلبجة.
وزع نسخ من ورقة املعلومات “تأثريات املواد الكياموية عىل جسم اإلنسان” أو قم بعرضها عن طريق جهاز
اإلسقاط ليك تساعد الطلبة باإلجابة عىل األسئلة املتعلقة بالتأثريات طويلة املدى لألسلحة الكياموية.

أسئلة متابعة:

·
·
·
·

ماذا حصل لسكان هلبجة خالل فرتة القصف ثم ماذا حصل لهم بعد القصف؟
كم هو عدد األطفال ِ
الضياع بعد القصف؟
ماذا كان مصري عائلة زمناكو الكوردية؟ َمن توىف من أفراد عائلته؟
كيف َع َر َف زمناكو من هي أمه الحقيقية؟

نشاطات:

·

باإلستعانة بورقة املعلومات ناقش التأثريات طويلة املدى لألسلحة الكياموية عىل جسم اإلنسان :الرسطان ،العقم،
التشوهات الخلقية ،العمى ،األمراض التنفسية ،التغيريات الجينية و الصدمات النفسية .ناقش ما إذا كان يجب حظر
األسلحة الكياموية قانونياً بسبب هذه التأثريات.

·

َقصد إستخدام هذه
باإلستعانة بورقة املعلومات ناقش مع الطالب ما إذا كانوا يعتقدون أن الجيش العراقي ت َّ
األسلحة ليك ترتك هذه التأثريات .إذا كان هذا اإلعتقاد سائد ما هي األسباب؟ ماهي تأثريات هذه األسلحة عىل
الشعب الكوردي ك ِعرق؟ ماهي تأثريات هذه األسلحة عىل رغبة الشعب الكوردي لتحقيق اإلستقالل.

·

إسأل الطالب عن شعورهم إذا ُوضعوا مبوقف ما حيث ال يعلمون مصري أفراد عوائلهم ما إذا كانوا أحياء أو أموات.
ناقش مع الطالب ما إذا كانوا يعتقدون أنه من األفضل للوالدين أن يتأكدوا من موت أبنائهم أم من األفضل أن ال
يعلموا مصري أبنائهم .دع الطلبة يرشحون أسبابهم.

يتبع يف الصفحة الالحقة
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تتمة الصفحة السابقة

القسم الرابع

التأقلم مع الصدمة
مازلت حي اً”
“غريب جدا ً أن تجد إسمك محفور عىل القرب و أنت
َ
ٌ
– زمناكو محمد

تركيز الدرس:

·
·
·

التفكري بالتأثريات الصادمة للقصف الكياموي عىل هلبجة
الحديث عن طرق تأثري هذا القصف عىل العوائل املترضرة
التمعن يف الوسائل الفنية و التعليمية التي ميكن إتباعها من أجل مساعدة ضحايا املجزرة يف الوصول إىل السالم

األهداف التعليمية:

·
·
·
·
·

التمعن يف تجربة زمناكو محمد أحمد
وضع املرء نفسه يف مكان أي طفل ضائع من هلبجة ثم الشعور بالحالة
والدي أي طفل ضائع من هلبجة ثم الشعور بالحالة
وضع املرء نفسه يف مكان
ّ
إدراك أن تداعيات القصف الكياموي ال تزال ظاهرة عىل الضحايا إىل يومنا هذا
مناقشة أسباب أهمية تخصيص يوم إلقامة ذكرى األحداث الرتاجيدية و الحديث عنها

الدرس:
هذا القسم مخصص للدراسة مرفقاً مبشاهدة الفيلم الوثائقي “أوالد هلبجة ِ
الضياع :قصة زمناكو”
إطرح أسئلة املتابعة و مارِس النشاطات املذكورة أدناه بعد مشاهدة أحد أو كال الفيلمني بهدف فتح باب النقاش
عن وسائل تأقلم الضحايا مع األحداث الصادمة .شجع الطالب أن يضعوا أنفسهم يف حالة زمناكو محمد أحمد و
الضحايا اآلخرين الناجني من قصف هلبجة.

يتبع يف الصفحة الالحقة
جميع الحقوق محفوظة © برنامج ذاكرة كوردستان
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تتمة الصفحة السابقة

أسئلة متابعة:

·
·
·
·
·

كم كان عمر زمناكو عندما إلتقى مع والدته الحقيقية ألول مرة؟
ماهي الصعوبات التي م َّر فيها جراء القصف؟ إىل متى عاىن؟
من قام باإلعتناء بزمناكو عندما تم إنقاذه؟
ماذا حصل لوالدته اإليرانية و أشقاءه اإليرانيني؟
كيف شعر زمناكو عندما َعلِ َم أن بعض أفراد عائلته الحقيقية الزالوا عىل قيد الحياة؟

نشاطات:

·

إسأل الطالب ما إذا كانوا يعتقدون أن املزيد من األطفال نجوا من القصف و ال يزالون عىل قيد الحياة بإستثناء
هؤالء الذين تم العثور عليهم سابقاً.

·

إسأل الطالب عن اإلسم الذي أطلقته األم اإليرانية عىل زمناكو .إسألهم عن عمره عندما عرف إسمه الكوردي
الحقيقي .ناقش مع الطالب التأثري الذي يرتكه وجود إسمني مختلفني و هويتني مختلفتني لشخص واحد .ماذا كان
سيشعر الطالب إذا علموا أن لديهم إسم آخر و عائلة أخرى؟

·

ناقش حقيقة أن بعض من هؤالء األطفال الضياع قد تم تبنيهم من قبل عوائل أخرى و قد ال يكونون عىل علم
بأنهم ناجني من قصف هلبجة .إسأل الطالب ما إذا كانوا يعتقدون أنه من األفضل لألوالد الباقني أن يعلموا عن
القصف و مصري عوائلهم أم أنهم يعتقدون أنه من األفضل أن يعيشوا حياتهم بدون علم .من ستجرح الحقيقة
ومن ستساعد؟

·

إسأل الطالب أن يفكروا بالتامثيل التي تستذكر القصف عىل هلبجة و التي شاهدوها يف فيلم “أوالد هلبجة ِ
الضياع:
قصة زمناكو” .ماذا متثل تلك التامثيل؟ ملاذا تم تشييدها؟ ناقش مع الطالب كيف سيشعر الناجني عند النظر إىل
تلك التامثيل .ناقش ما إذا كان من األفضل تذكر املأساة أم من األفضل محاولة نسيانها.
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ورقة املعلومات

تأث ريات املواد الكياموية عىل جسم اإلنسان
اﻟﻌﻴﻮن

– اﻟﻌﻤﻰ
– اﻹﻟﺘﻬﺎب
– اﻟﺘﻬﻴﺞ
– اﻹﺣﻤﺮار
– اﻟﺤﺮق

اﻟﺠﻠﺪ

– ﺗﻘﺮﺣﺎت
– ﺣﻜﺔ
– إﺣﻤﺮار

ﺣﻘﺎﺋﻖ

إﺳﺘﺨﺪم اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻏﺎز اﻟﺨﺮدل و ﻣﻮاد
اﻷﻋﺼﺎب اﻟﺴﺎرﻳﻦ و اﻟﺘﺎﺑﻮن ﺿﺪ ﺳﻜﺎن ﻫﻠﺒﺠﺔ.
ﻳﺴﺒﺐ ﻏﺎز اﻟﺨﺮدل اﻟﻌﻤﻰ و ﺗﻘﺮﺣﺎت ﻣﺆﳌﺔ
ﻋﲆ اﻟﺠﻠﺪ .أﺳﻮء أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ ﺗﺄﺛﺮا ً ﻫﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﺑﻂ و اﳌﻐنب )اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﺑني أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ و أﻋﲆ اﻟﻔﺨﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻼ
اﻟﺠﺎﻧﺒني( .ﻛام أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻐﺎز اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﴬر
ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮﺋﺔ إذا ﺗﻢ ﺷﻤﻪ.
ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق آﺛﺎر ﻏﺎز اﻟﺨﺮدل  ٤۸ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﻈﻬﻮر.

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ

– أمل ﰲ اﻟﺒﻄﻦ
– إﺳﻬﺎل
– إرﺗﻔﺎع ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ
– اﻟﺪوران
– اﻟﻘﻲء

– رﺷﺢ و ﻧﺰﻳﻒ اﻷﻧﻒ
– ﻋﻄﺲ
– ﺟﻔﺎف ﺣﻨﺠﺮة
– ﺿﻴﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﺲ
– ﺳﻌﺎل
– أمل ﰲ اﻟﺠﻴﻮب اﻷﻧﻔﻴﺔ

ﺣﻘﺎﺋﻖ

ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺠﺴﻢ ﻷﴐار ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻛﻠام ﻃﺎﻟﺖ
ﻓﱰة اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻐﺎز اﻟﺨﺮدل و ﻳﻘﻞ إﺣﺘامل
اﺳﱰداد اﻟﺠﺴﻢ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴاموﻳﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻄﻞ ﻏﺎز اﻟﺨﺮدل
ﻟﻠﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺠﺴﻢ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆدي
إﱃ أﴐار ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻷﺟﻴﺎل.

اﻟﻘﻠﺐ

– ﺗﻐري ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺒﺾ

اﻟﺮﺋﺘﻲ

– إﺧﺘﻨﺎق
اﳌﻌﺪة

– ﻗﻲء

اﻟﻌﻴﻮن

– ﺿﻴﻖ ﰲ ﺑﺆﺑﺆ اﻟﻌني
– ﻋﻴﻮن داﻣﻌﺔ
اﻟﻔﻢ

– ﺳﻴﻼن اﻟﻠﻌﺎب
اﻷﻧﻒ

– رﺷﺢ اﻷﻧﻒ

ﺣﻘﺎﺋﻖ

اﻟﺘﺎﺑﻮن :ﻫﻮ ﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﻟﻮن ﻟﻪ و ﻳﺘﻤﻴﺰ ﰲ
ﺣﺎﻟﺘﻪ اﳌﻠﻮﺛﺔ ﺑﺮاﺋﺤﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺮاﺋﺤﺔ
اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ أو اﻟﻠﻮز .ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﲆ
ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻸﻋﺼﺎب ﺳﺎم ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺠﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن
إذا ﺗﻢ ﺷﻤﻪ أو إﻣﺘﺼﺎﺻﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻠﺪ
أو اﻟﻌﻴﻮن.
اﻟﺴﺎرﻳﻦ :ﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺴﻔﻮري ﻣﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﺎﺑﻮن .ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﳌﺎدة أﴐار ﺟﺴﻴﻤﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ.

اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ

– ﺧﻠﻞ ﺑﺎﻷﻋﺼﺎب
أﻋﺮاض أﺧﺮى

– ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
– ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺴﻢ

ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﻐﺎز ﻗﺘﻞ اﻹﻧﺴﺎن مبﺪة ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز  ۱۰دﻗﺎﺋﻖ.

