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الإرهاب ...والأعمال التخريبية

الإرهاب ،هو �أحد مظاهر العنف الذي مُيار�سه الإن�سان داخل املُجتمع ،وارتبط ،من حيث
املعنى ،بـ «الرهبة والتخويف» .وقد ع َّرفه البع�ض ،ب�أنهّ � :أي عمل عدواين َي�ستخدم العنف والقوة
�ضد املدنيني ،ويهدف �إىل �إ�ضعاف الروح املعنوية لـ «العدو» ،عن طريق �إرهاب املدنيني ب�شتّى
الو�سائل العنيفة.
و ُيع َرف بـ «الإرهابي» ،كل من ي�ضطلع بعمليات بثّ اخلوف والرهبة يف قلوب الآمنني.
و�إذا ما نظرنا �إىل الإرهاب ،ك�أحد �صور العنف التي عرفها املجتمع الدويل منذ �أمد بعيد،
وتط َّور مع تط ُّور املجتمع ومع العالقات االجتماعية املختلفة ...ف�إن العمليات الإرهابية ،مهما
كانت درجة ب�شاعتها ،مل تكن على نف�س اخلطورة التي تكت�سيها اليوم ،من حيث زيادتها وات�ساع
نطاقها وخطورتها و�أعداد �ضحاياها ،ال�سيما ،بعد ظهور �أ�شكال جديدة ،ت�ستخدم مبتكرات
التط ُّور العلمي والتكنولوجي.

خطر كيميائي

خطر بيولوجي

وقد �أ�ضحى م�صطلح «الإرهاب» من �أكرث امل�صطلحات �شيوع ًا يف العامل ،يف وقت تزداد فيه
ن�سبة اجلرمية ارتفاع ًا ،و�أ�شكالها تن ُّوع ًا ،فيما �أ�صبح الإرهاب واقع ًا مقلق ًا ومزعج ًا بالن�سبة
للعديد من اجلماعات الب�شرية وال�شعوب والدول.
وتتَّ�سم الأعمال الإرهابية بالتخويف املقرتن بالعنف ،مثل التفجري وتدمري املن�ش�آت العامة
وحتطيم ال�سكك احلديدية واجل�سور وت�سميم مياه ال�شرب ون�شر الأمرا�ض املعدية والقتل
اجلماعي.
حم�صن من خماطره .ومن خالل الطبيعة الإرهابية
ال يعرف الإرهاب حدود ًا ،ولي�س هناك بلد َّ
لهجمات احلادي ع�شر من �سبتمرب  ،2001مُيكن �أن ن�ستنتج �أن الإرهابيني يف وقتنا احلا�ضر
يتمتعون بح�سن التنظيم واملوارد اجليدة.

خطر �إ�شعاعي

متفجرات
ّ

يف احلماية من الأعمــال التخريبـيــة |
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املتفجرة ،لإحلاق الأذى باملدنيني
وهناك قلق متزايد من احتمال ا�ستعمال الإرهابيني للمواد الكيماوية �أو البيولوجية �أو الإ�شعاعية �أو ّ
الأبرياء وقتلهم .ولذلك ،من ال�ضروري �أن نفهم طبيعة التهديدات ،و�أن نعرف الإجراءات احلمائية التي مُيكن اتخاذها لتدارك خماطر
الإرهاب.

التهديدات بالهجمات الكيماوية
العامل الكيماوي ،هو عبارة عن مادة �سامة� ،أو غاز خطر� ،أو �سائل� ،أو مادة �صلبة ،مُيكن �أن ُت�س ِّمم النا�س والبيئة .مُويكن ن�شر هذه املادة
بو�سائل تفجري متط ِّورة� ،أو من خالل النرث� ،أو الأ�سلحة� ،أو �أ ّية و�سيلة �أخرى يعتمدها الإرهابيون.
والهجوم بالعامل الكيماوي ،هو الإطالق املتع َّمد للمادة الكيماوية ،بهدف قتل الأ�شخا�ص� ،أو �إحلاق الأذى اخلطري بهم� ،أو �إعاقة حركتهم.
وتكون معظم العوامل الكيماوية �سا ّمة عند ا�ستن�شاقها ،وقد حتدث الإ�صابة بهذه املواد ،عند مالم�ستها للعينني� ،أو عند تع ُّر�ض اجللد
لها .وي�ستطيع الإرهابيون ا�ستعمال العديد من املواد الكيماوية يف هجماتهم ،مثل :غاز ال�سارين ،خردل الكربيت� ،سيانيد الهيدروجني،
الفوزجني .وت�ستهدف هذه املواد الأع�صاب ،اجللد وعملية التن ُّف�س .ولكل من هذه املواد عوار�ضها الوا�ضحة:
غاز ال�سارين»Sarin« :

ال�سارين� ،سائل �أو بخار ال لون له ،تتو َّقف درجة الإ�صابة به على مدى التع ّر�ض له،
مُويكن �أن ي�ؤدِّي التع ُّر�ض الطويل له �إىل املوت ،كما �أظهر ذلك الهجوم الذي قامت
به جماعة «�آوم �شرنيكيو» يف اليابان العام  ،1995يف حمطة القطار يف العا�صمة
طوكيو.
خ�صائ�ص و�أعرا�ض الإ�صابة بغاز ال�سارين:

ت�شمل �أعرا�ض»ال�سارين» غ�شاوة الب�صر� ،صعوبة التنف�س ،اختالج الع�ضالت،
التع ُّرق ،التق ّي�ؤ ،الإ�سهال ،الغيبوبة ،الت�ش ُّنجات ،وتو ّقف التن ّف�س الذي ي�ؤدِّي �إىل
املوت .ومن خ�صائ�صه:
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• �سهولة امت�صا�صه عرب املجرى التن ّف�سي ،اجللد والعينني.
• �إعاقة عمل خاليا الإر�سال الع�صبية يف اجلهاز الع�صبي ،مما ي�ؤدِّي �إىل ت�ساقط الدموع واللعاب ،التب ّولُ ،ق ْ�صر ال ّنف�س ،التق ّي�ؤ،
ال�صرع ،توقف جهاز التن ّف�س والوفاة.
ارتعا�ش الع�ضالت ،نوبات َّ
• ميكن �أن تكون اجلرعات العالية من عوامل الأع�صاب قاتلة خالل فرتة ق�صرية (دقائق معدودة).
خرادل الكربيت «»Sulfur Mustards

ومنها غاز اخلردل « ،»Mustard Gasهو واحد من عوامل احلرب
الكيماوية ،م�س ِّمم للخلية ،وله القدرة على تكوين قروح كبرية يف اجللد
الذي يتع َّر�ض له .وبالرغم من اال�سم ،فهو لي�س بغاز ،و�إمنا �سائل يتح َّول
�إىل بخار.
خرادل الكربيت النق ّية عدمية اللون والرائحة ،وهي �سوائل زيتية لزجة
عند درجة حرارة الغرفة .ولكن عند ا�ستعمالها يف �صيغة غري نق ّية،
ك�سالح حرب كيماوية ،ف�إن لونها يكون �أ�صفر /ب ّني ،وله رائحة ت�شبه
نبات اخلردل �أو الثوم �أو ال ّلفت ،ومن هنا �أتى اال�سمُ .ي�ؤذي اخلردل
اجلهاز التن ّف�سي عند ُّ
تن�شقه ،وي�س ِّبب التق ّي�ؤ والإ�سهال عند ابتالعه،
و ُيلحق �أ�ضرار ًا يف الأعني والأغ�شية املخاطية والرئتني واجللد والأع�ضاء
التي يتو َّلد فيها ال ّدم .وحت�صل �أخطر الت�أثريات طويلة الأجل ،ب�سبب
كون غاز اخلردل م�س ِّبب ًا لل�سرطان والتغيريات الوراثية ,وال يوجد له � ّأي
عالج حتى الآن.
خ�صائ�ص و�أعرا�ض الإ�صابة بخرادل الكربيت:

ميت�صها اجل�سم �أ�سا�س ًا عن طريق اجللد.
• ُّ
ً
والتح�س�س ال�شديد يف املجرى التن ّف�سي.
• ت�س ِّبب احمرار الب�شرة ،وتحُ دث �أملا �شديد ًا ،وتك ِّون فقاعات عند املالم�سة
ُّ
• ُيحتمل ا�ستعمالها لإحلاق �إ�صابات خطرية ولي�س لغر�ض القتل .مُويكن �أن تكون قاتلة بجرعات �أعلى.

يف احلماية من الأعمــال التخريبـيــة |

�سيانيد الهيدروجني «»Hydrogen Cyanide

�سيانيدالهيدروجني،وا�سمهالتاريخيال�شائعاحلم�ض الپرو�سي«،»PrussicAcidهومر َّكب
ال�سمية ،يغلي فوق درجة حرارة الغرفة بقليل .ويكون
كيميائي� ،سائل عدمي اللون� ،شديد ِّ
حم�ض �سيان املاء ،على �شكل غاز �أو �سائل ،برائحة خا�صة متم ِّيزة ،وذا حمو�ضة �ضعيفة
بلهب �أزرق ،ويذوب يف املاء ويف املحاليل القلوية .وي�ؤ ّدي دخول
جد ًا ،يحرتق يف الهواء ٍ
�شاردة ال�سيانيد� ،سوا ًء عن طريق اال�ستن�شاق� ،أو عن طريق جهاز اله�ضم� ،إىل حاالت
ت�س ُّمم حادة� ،أو مزمنة ،وقد تكون ممُ يتة .ف�إذا دخل ال�سيانيد �إىل الدورة الدمو ّية ،حت ّول
خ�ضاب ال ّدم �إىل �سيان هيموغلوبني ،وهو �شكل غري ف ّعال يف نقل الأك�سجني امل�أخوذ عن
طريق التنف�س �إىل �أعماق الن�سج .وقد يكون الت�س ُّمم بال�سيانيد حا ّد ًا �أو مزمن ًا ،وي�ؤدِّي
 ح�سب احلالة � -إىل �ضعف عام ،و�آالم يف الر�أ�س ،و�صداع ود ّوار وغثيان وتق ّي�ؤ و�ضعفيف الر�ؤية وهبوط يف �ضغط الدم ،واختالجات ع�صبية ،و�إىل غيبوبة قد تنتهي باملوت.
خ�صائ�ص و�أعرا�ض الإ�صابة بال�سيانيد:

• ي�ؤ ّثر ال�سيانيد على جهازي التنف�س والدورة الدموية ،عن طريق منع ال ّدم من توزيع الأوك�سجني �إىل �أن�سجة اجل�سم.
• ميكن امت�صا�صه عن طريق اال�ستن�شاق �أو اجللد.
عال لعامل ال ّدم.
• ميكن �أن حتدث الوفاة ب�سبب نق�ص الأوك�سجني ،خالل دقائق ،يف حال التع ُّر�ض لرتكيز ٍ
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الفوزجني �أو الفو�سجني «»Phosgene

ال�س ِّمية .يتفاعل مع احلديد ليكون مادة �سامة
هو غاز عدمي اللون ،ثقيل ،كريه الرائحة� ،شديد ّ
لونها �أ�صفر مائل �إىل االحمرُ .ي�ؤذي ب�ش ّدة اجلهاز التن ّف�سي ،وي�ؤدِّي �إىل االختناق .ا�ستخدمه
الأملان �ضد قوات احللفاء يف العام  1915خالل احلرب العاملية الأوىل.
خ�صائ�ص و�أعرا�ض الإ�صابة بالفو�سجني:

املحميني ،وي�ؤ ّدي �إىل ته ّيج «هر�ش» يف املجرى التن ّف�سي.
• ُي�صيب الأ�شخا�ص غري ْ
• يف احلاالت ال�شديدة ،يحدث انتفاخ يف �أغ�شية اجلهاز التن ّف�سي ،ومتتلئ الرئتان بال�سائل،
�إىل ح ّد طرد الهواء منها.
ال�سعال�ِ ،ضيق يف ال�صدر ،الغثيان
• ي�ؤدِّي التع ُّر�ض لعوامل االختناق� ،إىل جفاف احلنجرةّ ،
و�سيالن الدموع من العينني.
العالمات املحتملة لهجوم بعامل كيماوي

وتو�سع رقعة ال�صراعات يف العامل ،وانت�شار العنف واحلروب والإرهاب ،مل ت ُع ْد الكثري من الدول وال�شعوب مبن�أى عن
مع ازدياد التوتّرات ُّ
�أدواتها و�آثارها وم�آ�سيها .و�أحد هذه املخاطر هي احلرب الكيماوية.
فما هي عالمات وقوع هجوم بعامل كيماوي؟

• �إ�صابة الكثري من الأ�شخا�ص بحالة َم َر�ض َّية ،وظهور �أعرا�ض وعالمات ،مثل:
�سيالن الدموع� ،ضيق التن ّف�س ،ال�صداع ،والتق ّي�ؤ.
• �سقوط ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث دون �سبب وا�ضح.
• العثور على عدد من الطيور والأ�سماك �أو احليوانات ال�صغرية ُم�صابة �أو
نافقة يف املنطقة املت�ض ّررة.
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كيف تت�ص َّرف يف حال وقوع هجوم بعامل كيماوي؟

�إذا ُكنتَ داخل مبنى:

• جت َّنب املنطقة املل َّوثة ،واخرج منها
ب�سرعة.
• من املفيد تغطية الفم والأنف بقطعة
قما�ش ت�سمح بالتن ّف�س (مثل من�شفة
مب َّللة).

�إذا ُكنتَ يف اخلارج:

• َغ ِّط فمك و�أنفك مبنديل �أو قطعة
قما�ش.
• ال ْمت ِ�ش مع اجتاه الريح الذي قد
يحمل معه مادة كيماوية خطرية.
• ِج ْد لنف�سك ملج�أً� ،أو ْ
ادخل �إىل � ّأي
ْ
وحاول
مبنى يف �أ�سرع ما مُيكن،
احل�صول على احلماية يف املوقع.

�إذا ُكنتَ يف �سيارتك:

ْ
وادخل �إىل منزلك
• اتركها على الفور،
�أو �إىل � ّأي مبنى قريب.
• �إذا تع ّذر ذلك� ،أغلقْ نوافذ وفتحات
التهوئة داخل ال�سيارة ،و�إذا �أمكن،
ُقم ب�إقفال فتحات مكيف الهواء
بوا�سطة �شريط ،وابتعد ب�سيارتك عن
املنطقة املت�أثرة.
• ِّ
غط فمك و�أنفك بقطعة قما�ش.
• ا�ستمع �إىل الإذاعة ملتابعة �أحدث
املعلومات والتعليمات ال�صادرة عن
اجلهات املعن ّية.
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التعرض لعامل كيماوي
عند
ُّ

�إذا �شعرتَ بوجود حالة �سيالن للدموع� ،أو بحاجة �إىل ّ
واجهت �صعوبة يف التنف�س ،فرمبا تكون قد تع َّر�ضت لعامل كيماوي.
حك جلدك� ،أو
َ
عند ذلك ،يجب عليك اتّباع اخلطوات التالية:
• اخل ْع مالب�سك على الفورَ ،
و�ض ْعها يف كي�س للتخلُّ�ص منها.
• ابحثْ عن م�صدر للماء ،واغت�سل بكميات كبرية منه ،وا�ستعمل ال�صابون
�إذا �أمكنك ذلك.
• حاول احل�صول على م�ساعدة ط ّبية ب�سرعة.

نت تعتقد �أن �أحدهم قد تع َّر�ض للعامل الكيماوي:
�إذا ُك َ
• حا ِف ْظ على وجود م�سافة تف�صلك عن ال�شخ�ص امل�صاب،
واطلب امل�ساعدة.
ْ
• ال حتا ِول �أن تقدِّ م له الإ�سعافات الأولية ،ما مل يكن ذلك
الإجراء �آمن ًا ،لأنك قد تع ِّر�ض نف�سك للإ�صابة.

يف احلماية من الأعمــال التخريبـيــة |

التهديدات بالهجمات البيولوجية
احلرب البيولوجية ،هي اال�ستخدام املتع َّمد للجراثيم �أو الفريو�سات� ،أو غريها من
الكائنات احل َّية و�سمومها ،التي ت�ؤدِّي �إىل ن�شر الأوبئة بني الب�شر واحليوانات والنباتات،
بق�صد القتل �أو الإعاقة .و ُيطلق البع�ض على هذا النوع من احلروب ا�سم احلرب البكتريية،
�أو احلرب اجلرثومية .وتتّ�سم عوامل هذه احلرب بخ�صائ�ص عامة� ،أبرزها:
 قابلية وبائية عالية. قدرة على مقاومة الظروف الطبيعية ،كاحلرارة واجلفاف. قابلية للتك ُّيف ،و�سرعة االنت�شار. القدرة على �إنزال خ�سائر عالية يف وقت ق�صري. عدم توافر مناعة طبيعية �ض ّدها يف الهدف. ُمالءمة العامل لال�ستخدام ميداني ًا. �سهولة �إنتاجه وتخزينه.وهناك ثالث طرق �أ�سا�سية لإي�صال العدوى بالعوامل البيولوجية :من خالل اجللد �أو
اجلروح ،عن طريق اله�ضم بوا�سطة امل�أكوالت وامل�شروبات املل ّوثة� ،أو بوا�سطة الهواء.
وتعترب الطريقة الأخرية �أكرث الطرق فاعلية .مُويكن ا�ستخدام الطائرات وال�سفن والقنابل
واملدافع وال�صواريخ ،كو�سائط لنرث هذه العوامل .كما مُيكن نقلها عن طريق عوامل مل ِّوثة،
مثل البعو�ض والفئران .وبينما تكون بع�ض العوامل ،مثل اجلدريُ ،معدية ،ف�إن عوامل
�أخرى ،مثل اجلمرة اخلبيثة «الأنرثاك�س» ،لي�ست ُمعدية.
وي�ش ِّكل الدفاع �ض ّد احلرب البيولوجية مع�ضلة ،و ُيعترب التطعيم من �أبرز حلول هذه
املع�ضلة ،كما ت� ِّؤمن املالب�س والأقنعة الواقية �إجرا ًء دفاعي ًا ج ِّيد ًا .وت�ضاف �إىل ذلك
جمموعة من الإجراءات الوقائية ،مثل :حفظ املاء والأطعمة ،رفع م�ستوى الإجراءات
ال�صحي للمناطق املع ّر�ضة ،وتطهري الأ�شخا�ص والتجهيزات
ال�صحية والنظافة ،احلجر
ّ
ّ
واملناطق املل ّوثة.
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فئات العوامل البيولوجية و�آثارها
العوامل البكتريية :البا�سي�سلو�س انرثاكي�س

البكترييا ،هي كائنات ع�ضوية �صغرية،
�أحادية اخللية .ويف ظ ّل ظروف خا�صة ،مُيكن
�أن تتح َّول بع�ض �أنواعها ،مثل «البا�سي�سلو�س
انرثاكي�س» ،وهي العامل امل�س ِّبب للجمرة
اخلبيثة� ،إىل �ألواح مقاومة للظروف
ال�شديدة ،مثل الربد واحلرارة واجلفاف
واملواد الكيماوية والإ�شعاع.
ميكن �أن تت�ص ّرف البكترييا امل�س ِّببة للأمرا�ض
عند الب�شر ،بطريقتني:
• بالنفاذ �إىل �أن�سجة اجل�سم الب�شري
• ب�إنتاج ال�سموم واملواد ال�سامة.
العوامل الفريو�سية :ال�سار�س ،واجلدري املائي

الفريو�سات ،هي كائنات ع�ضوية جمهرية ،تتك َّون من غطاء بروتيني يحتوي على مادة جينية .ولأنها تفتقر لوجود نظام �أَ ْي�ضي خا�ص بها،
حا�ضنات ح َّية ،مثل خاليا ج�سم الإن�سان املُ�صاب ،لغر�ض التكاثر .وهي قادرة على مقاومة امل�ضا ّدات احليوية.
حتتاج �إىل ِ
ال�سموم البيولوجية :الرا�سني

هي �سموم ُتنتجها الكائنات احل َّية .وي�ستخل�ص الرا�سني من بذور نبات ا َ
خل ْر َوع.
�أنواع �أخرى من العوامل البيولوجية

هناك عوامل بيولوجية ال تقع �ضمن الفئات العامة للعوامل املذكورة �أعاله .فعلى �سبيل املثال ،العامل امل�س�ؤول عن ح َّمى (كيو) ،له
خ�صائ�ص م�شرتكة مع البكترييا والفريو�سات ،وال مُيكن ت�صنيفه كـ «فريو�س» �أو «بكترييا».

يف احلماية من الأعمــال التخريبـيــة |

العالمات املحتملة لهجوم بعامل بيولوجي

قد ال يكون الهجوم بعامل بيولوجي وا�ضح ًا على الفور ،وذلك لعدم وجود فرتة
ح�ضانة ،تكون فيها الآثار امل َر�ضية للعامل غري ملحوظة.
فما هي عالمات الهجوم بعامل بيولوجي؟
• وجود م�سحوق �أو مادة هالمية غري م�ألوفة ،مع وجود جهاز للر�ش مثري لل ّريبة.
ال�صحية املح ّليةُ ،تفيد بوجود حاالت َم َر�ضية غري
• تقارير عن جهات الرعاية
ّ
عادية يف املجتمع.
�صحية طارئة.
• وجود موجة من املر�ضى الباحثني عن رعاية ّ
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كيف تت�ص َّرف يف حال ح�صول هجوم بعامل بيولوجي؟

قد ال تظهر �أ َّية �أعرا�ض ملحوظة على �ضحايا الهجوم البيولوجي .ولكن �إذا ما راودك ّ
�ضت
ال�شك ،ب�أنك (�أو �أي �شخ�ص �آخر) قد تع َّر َ
لهجوم ،يجب اتخاذ االحتياطات التالية:

• حدِّ ْد ب�سرعة املنطقة التي ّ
ت�شك بوجود العامل البيولوجي فيها ،وابت ِع ْد عنها فور ًا.
• ُق ْم بتغطية �أنفك وفمك بطبقات من القما�ش ،ت�ساعدك يف ت�صفية الهواء ،وت�سمح با�ستمرار التنف�س.
ات�ص ْل باجلهات املعنية (للتوا�صل.)999 :
• ِ
• ْ
اترك عنوانك وتفا�صيل االت�صال بك ،يف حال وجود حاجة عاجلة للو�صول �إليك.
وا�ستبد ْل مالب�سك ب�أخرى نظيفة.
• ا�ست َِح ْم بالكامل باملاء وال�صابون ،يف �أقرب فر�صة،
ِ

يف احلماية من الأعمــال التخريبـيــة |

• �إذا ما �شعرتَ � ،أو �أح ٌد �آخر
من عائلتك ،ب�أ َّية �أعرا�ض
رت لديك
َم َر�ضية� ،أو تط َّو ْ
ح َّمى ،حا ِو ْل ا�ست�شارة
الطبيب الذي حتدِّ ده لك
ال�سلطات.

• �إذا ما اعتقدتَ ب�أن
�أحدهم تع َّر�ض للهجوم
البيولوجيُ ،خ ْذ
االحتياطات الالزمة،
وات�صل باجلهات املعنية
لطلب امل�ساعدة.

• من ال�ضروري حماية
اجلهاز التن ّف�سي� ،إذا
ما �أ َردْتَ االقرتاب من
�شخ�ص ُي�شتبه بتع ُّر�ضه
لعامل بيولوجي.

• حافظ على م�سافة تُبعدك
عن ال�شخ�ص املُ�صاب،
وجت َّنب االت�صال املبا�شر
معه.
اطلب امل�ساعدة الطبية،
• ْ
والتزم دائم ًا بتعليمات
ْ
اجلهات ال�صحية.
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الأنرثاك�س «� »Anthraxأو «اجلمرة اخلبيثة»

اجلمرة اخلبيثة ،هو مر�ض حا ّد ت�س ِّببه بكترييا حتمل اال�سم
نف�سهُ .ي�صيب ك ًّال من الب�شر واحليوانات ،و�أكرث �أ�شكاله
قاتلة بدرجة عالية .توجد لقاحات ف َّعالة �ضد هذا املر�ض،
وبع�ض �أ�شكاله ي�ستجيب ب�شكل ج ِّيد للعالج بامل�ضادات
احليوية.
ميكن لبكترييا اجلمرة اخلبيثة ت�شكيل بكترييا كامنة
قادرة على البقاء على قيد احلياة يف ظروف قا�سية للغاية
لفرتات طويلة من الزمن ،وحتى عقود �أو قرون .مُويكن لهذه
اجلراثيم �أن تكون موجودة يف جميع القارات ،وحتى يف
يتم ا�ستن�شاق اجلراثيم �أو ب ْلعها،
القطب اجلنوبي .وعندما ّ
�أو عند مالم�ستها للجروح اجللدية لل ُم�ضيف ،قد تن�شط
وتتكاثر ب�سرعةُ .ت�صيب اجلمرة اخلبيثة عامة الثدييات �آكلة
الأع�شاب الربية ،التي تتناول طعام ًا �أو ت�ستن�شق اجلراثيم
�أثناء الرعي .و ُيعتقد �أن االبتالع هي الطريقة الأكرث �شيوع ًا
لإ�صابة احليوانات �آكلة الع�شب باجلمرة اخلبيثة .وقد ُت�صاب احليوانات �آكلة اللحوم ،التي تعي�ش يف البيئة ذاتها ،بالعدوى عن طريق
افرتا�س احليوانات املُ�صابة .مُويكن للحيوانات املري�ضة �أن تنقل اجلمرة اخلبيثة �إىل الب�شر� ،إما عن طريق االت�صال املبا�شر (مثل
تالم�س الدم امل�صاب باجللد املفتوح) �أو �أكل حلوم احليوانات املري�ضة.
مُويكن �إنتاج جراثيم اجلمرة اخلبيثة يف املخترب ،لال�ستخدام ك�سالح بيولوجي .ال تنت�شر اجلمرة اخلبيثة مبا�شرة من احليوانات امل�صابة
�أو من �شخ�ص �إىل �آخر ،بل تنت�شر عن طريق اجلراثيم ،التي ميكن �أن تنتقل عن طريق املالب�س والأحذية .مُويكن جل ّثة حيوان نافق ب�سبب
معد ،تهديد ًا لل�سالمة
اجلمرة اخلبيثة� ،أن تكون م�صدر ًا جلراثيم اجلمرة اخلبيثة .ويعترب �شكل امل�سحوق ملادة الأنرثاك�س ،رغم كونه غري ٍ
املخت�صة ،ووزارة ال�صحة ،الإجراءات االحرتازية للتعامل مع هذا التهديد.
العامة .ويف دولة الإمارات العربية املتحدة ،اتخذت اجلهات
َّ
و ُين�صح اجلمهور باملحافظة على الهدوء وممار�سة احلذر ،للك�شف عن �أ َّية عالمات بوجود تهديد حمتمل.

يف احلماية من الأعمــال التخريبـيــة |
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�إر�شادات للتعامل مع املواد التي ُي�شتبه باحتوائها على مادة االنرثاك�س

تتناول الإر�شادات التالية ،التعامل مع املواد التي ُي�شتبه باحتوائها على االنرثاك�س (مثل مالحظة وجود مادة على �شكل م�سحوق):
• ال تلم�س املادة مبا�شرة� .إذا كانت مفتوحة �أ�ص ًالُ ،قم بتغطية املحتويات املنت�شرة على الفور ،بقطعة قما�ش �أو غطاء من البال�ستك،
�أو الورق �أو علبة م�ستعملة .ال حت ّرك الغطاء.
ت�شم املحتويات املنت�شرة� ،أو حتاول تنظيف املادة امل�سكوبة.
• ال ّ
• �أغلق كافة املراوح �أو وحدات التهوئة املحلية يف املنطقة �أو الغرفة املت�ض ِّررة.
• ْ
اترك الغرفة واغلقْ الباب ،وامن ْع الآخرين من الدخول �إىل املنطقة املت�أثرة.
اذهب �إىل �أقرب ح َّمام �أو نقطة اغت�سال ،واغ�سل يديك و� ّأي جزء م�صاب من اجللد باملاء وال�صابون.
• ْ
• يف �أقرب فر�صة ،اخل ْع كافة املالب�س وا�ست َِح ْم باملاء وال�صابون .وال ت�ستعمل ال�سوائل القا�صرة (املبي�ضة) �أو املواد املع ّقمة على
جلدكَ .
تو�ض ْع املالب�س يف كي�س بال�ستيكي� ،أو ُتغ�سل بالكامل باملادة القا�صرة (املب ّي�ضة).
• ه ِّيئ قائمة ب�أ�سماء و�أرقام االت�صال بكافة الأ�شخا�ص الذين كانوا موجودين يف املنطقة �أو الغرفة التي كانت فيها املادة املُ�شتبه
بها ،وقدِّ م القائمة �إىل ال�شرطة لأغرا�ض متابعة التحقيقات.

ط ّوق املنطقة و ُقم بتغطية املادة امل�شتبه بها.

ْ
اغ�سل مناطق اجل�سم التي تع َّر�ضت للمادة.
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�إجراءات تطهري الأ�شخا�ص امل�صابني بالتلوث
املخت�صة �إىل �إقامة
يف حال وقوع حادث ينطوي على وجود مادة خطرية ومنها املواد الكيماوية �أو البيولوجية �أو الإ�شعاعية ،تلج�أ الإدارة
َّ
من�ش�آت خا�صة يف املوقع لتطهري الأ�شخا�ص امل�صابني .و ُيعترب هذا الإجراء عملية مه َّمة لإنقاذ احلياة ،ومنع انتقال التل ُّوث .تت�ض َّمن
عملية التطهري املتكاملة اخلطوات ال�ست التالية .لكن ...تذ َّكر دائم ًا� ،أن التخلُّ�ص من مالب�س ال�ضحية ،مُيكن �أن ي�ساعد يف التخلُّ�ص
من ن�سبة كبرية من املادة امللوثة (ت�صل حتى  80باملئة).

وثائق
خا�صة

اخلطوة الأوىل :اج َم ْع مقتنياتك
• اج َم ْع مقتنياتك ال�شخ�صية يف كي�س �أو
حقيبة �صغرية.
ِّ
اكتب رقم �سجلك الوطني على كي�س/
• ْ
تمُ
حقيبة املقتنيات ال�شخ�صية بقلم ال حى
مادته.
اخرج املقتنيات ال�صغرية وامله َّمة �أو
• ْ
الق ّيمةَ ،
و�ض ْعها يف كي�س (حقيبة) املقتنيات
ِّ
ال�شخ�صية� .أقفل الكي�س و�سلمه �إىل �إدارة
املخت�صة.
الدفاع املدين �أو اجلهة
َّ
• اجم ْع النفايات يف كي�س خا�ص ،اربطه
ب�إحكام ،ثم انتقل �إىل وحدة اال�ستحمام.

اخلطوة الثانية :انز ْع مالب�سك
• انز ْع املالب�س وبقية املقتنيات ال�شخ�صية.
َ�ض ْعها يف كي�س النفايات.
•� ْ
أقفل الكي�س ،واربطه ب�إحكام بوا�سطة خيط
�أو حبل متني.
و�ض ِعه يف برميل
• تخ َّل ْ�ص من الكي�س ،عرب ْ
النفايات.

ا�ستح ْم
اخلطوة الثالثة:
ِ
• تنا َو ْل قطعة من الإ�سفنج.
انحن �إىل الأمام ،واغ�سل �شعرك �أو ًال.
• ِ
ِّ
• ب ِّلل ج�سمك ب�أكمله ،و�ض ْع املادة املنظفة
يتم تزويدك بها.
ال�سائلة غري الأيونية التي ّ
• د ّلك ج�سمك بهذه املادة بالكامل ،مع
الرتكيز على منطقة حتت الإبطني ومنطقة
�أ�صل الفخذ.
• ا ْر ِم قطعة الإ�سفنج امللوثة يف برميل
القمامة.
ا�ستح ْم ب�شكل كامل ،ملدة دقيقتني،
• ِ
للتخلُّ�ص من ال�سائل املل ِّوث.

يف احلماية من الأعمــال التخريبـيــة |

اخلطوة الرابعةُ :قم بتجفيف ج�سمك
• تنا َو ْل من�شفة ،و ُق ْم بتجفيف ج�سمك
بالكامل.
رميها يف
• تخ َّل ْ�ص من املن�شفة امللوثة ،عرب ْ
برميل النفايات.

اخلطوة اخلام�سة :الفح�ص
افتح ذراعيك ،على �شكل حرف تي (،)T
• ْ
َّ
بحيث يتمكن امل�سعفون من �إجراء التطهري.
• �إذا ما ف�شل ال�شخ�ص املُ�صاب يف الفح�ص،
يجب عليه تكرار �إجراء التطهري املذكور يف
اخلطوة (( )3اال�ستحمام).

ارتد مالب�سك
اخلطوة ال�ساد�سةِ :
الب�سه ،وانت ِع ْل زوجاً
• تنا َو ْل ثوب احل َّمامْ ،
من الأحذية.
توجه �إىل منطقة احلجز امل�ؤقتة يف انتظار
• َّ
التعليمات اجلديدة.
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احلماية يف املوقع

ُ
ادخ ْل �إىل املنزل ،ا ْبقَ فيه ،وتا ِبع ن�شرات الأخبار.
قد ُتط َلق املل ّوثات الكيماوية والبيولوجية �أو الإ�شعاعيةَ ،ع َر�ضي ًا �أو عن ق�صد� ،إىل البيئة .ويف حال ح�صول مثل هذا الأمر ،قد ُيطلب منك
االلتزام ب�إجراءات احلماية يف املوقع ،وهذا يعني� ،أن تبقى يف املنزل ،وتتّخذ الإجراءات االحرتازية حلماية نف�سك و�أُ�سرتك.
�إن �إجراء احلماية يف املوقع هو �إجراء ب�سيط ي�سهل اعتماده ،فهو:
• ي�شتمل على �إغالق النوافذ ،والأبواب والفتحات الأخرى �إىل اجلهة اخلارجية.
• ي�سعى �إىل احل ّد من نفاذ املواد ّ
واخلطرة �إىل داخل املنزل �أو املكتب.
ال�ضارة
ِ
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م�ستلزمات ال ُبدَّ منها:

املواد املذكورة هنا ُت�ستخدم لتنفيذ �إجراءات احلماية يف املوقعَ ،
وتو�ضع يف غرفة رئي�سة ذات نوافذ انزالقية (ج ّرارة)� ،أو (ذات �أبواب).
مُويكن تق�سيمها �إىل فئتني:
مواد �أ�سا�سية
• لفافة واحدة من �شريط الإغالق بعر�ض  48ملم على الأقل.
كاف من �أكيا�س النفايات ال�سوداء ّ
(قطعها لتغطية
• عدد ٍ
كافة النوافذ و�أجهزة تكييف الهواء �أو التهوئة يف الغرفة التي
تختارها).
مق�ص
• ّ
• جهاز مذياع يعمل بالبطارية وبطاريات احتياطية.
مواد اختيارية
• م�صباح َّ
ك�شاف ،وبطاريات احتياطية جديدة.
• مياه مع َّب�أة (يف حال عدم تو ّفر م�صدر للمياه اجلارية يف غرفة
احلماية يف املوقع).
• مواد غذائية غري قابلة للتلف (وجبة واحدة على الأقل).
• هاتف متح ِّرك (يف حال عدم توفر هاتف ثابت يف غرفة احلماية
يف املوقع).
نن�صحك باال�ستفادة من �أ َّية مواد ي�سهل تو ُّفرها يف منزلك (مواد
تتوافق مع املواد الأ�سا�سية املدرجة يف القائمة) ،لغر�ض تنفيذ
�إجراءات احلماية يف املوقع.
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كيف تتا ِبع احلماية يف املوقع؟

املخت�صة التعليمات اخلا�صة باعتماد احلماية يف املوقع ،من خالل الو�سائل التالية �أو �إحداها:
ت�صدر ال�سلطات
َّ
� - 1إطالق �صفارة (�إ�شارة) «ر�سالة مه َّمة» ،من خالل نظام �إنذار اجلمهور ،يليها �إ�صدار التعليمات عرب و�سائل االت�صال (مثل التلفزة
الن�صية الهاتفية ومواقع التوا�صل االجتماعي).
�أو الإذاعة �أو الر�سائل ِّ
 - 2التبليغات املبا�شرة من منزل �إىل �آخر.
كيف تكون احلماية داخل املنزل؟

 - 1عندما ت�صدر التعليمات اخلا�صة باحلماية
يف املوقع ،يجب �أن تبقى هادئ ًا وتقوم بجمع
�أفراد عائلتك يف الداخل.
� - 2أغلق كافة الأبواب ،والنوافذ والفتحات.

� - 3أطفئ كافة وحدات التهوئة واملك ِّيفات التي
ت�سحب الهواء من اخلارج.
ْ -4
ادخل �إىل غرفة حتتوي على �أقل عدد من
الفتحات ،و ُي َّ
ف�ضل �أن حتتوي على مرحا�ض
وم�صدر للمياه.
 - 5يف حال تو ُّفر �شريط ال�صق ،ا�ستعمله يف
�س ّد �أية فجوات وا�ضحة حول النوافذ
والأبواب وفتحات التهوئة وغريها.
وا�ستعمل منا�شف مب َّللة لتغطية الفجوات
يف الباب.

� - 6إذا ما �سمح الوقت ،مُيكن ا�ستغالل �أكيا�س
النفايات �أو �أغطية بال�ستيكية ،لإغالق �أية
فتحات �أو فجوات .الأمر الذي �سيزيد من
ت�شديد نفاذ الهواء ويو ِّفر فر�صة حلماية
�أف�ضل للعائلة.
 - 7متابعة القنوات التلفزية والإذاعة ،ملزيد
من املعلومات �أو التعليمات من ال�سلطات
املخت�صة.
َّ
 - 8غادر الغرفة عند �صدور التعليمات بذلك
من ال�سلطات فقط (عن طريق التلفزة
�أو الإذاعة� ،أو غري ذلك) .مُويكنك �إزالة
كافة ال�سدّادات ،وفتح النوافذ لل�سماح
للهواء بالدخول �إىل املنزل.
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كيف تكون احلماية يف العمل واملدر�سة؟

يتم اتخاذها يف املنزل .لكن ،ب�سبب تعقيد معظم املباين ،ووجود عدد
ال تختلف �إجراءات احلماية يف مق ّرات العمل واملدار�س عن تلك التي ّ
كبري من املتواجدين فيه ،هناك حاجة �إىل التخطيط املُ�سبق لتحديد الغرفة (الغرف) املنا�سبة اخلا�صة باحلماية املوقعية ،وتقرير دور
كل �شخ�ص وم�س�ؤولياته ،ل�ضمان التن�سيق والإجراءات ال�سريعة (.يتوفر منوذج لإر�شادات احلماية املوقعية للمباين على املوقع الإلكرتوين
للهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.)www.ncema.gov.ae :
اخلطوات امله َّمة الواجب اتخاذها:

� - 1أغلق كافة النوافذ والأبواب و�أطفئ
الأجهزة وامل�صابيح ،لتقليل توليد
احلرارة.
� - 2أطفئ كافة معدات التكييف التي ت�سحب
الهواء من اخلارج (�أنظمة التهوئة
امليكانيكية).
 - 3انتقل �إىل غرفة (غرف) احلماية
املح َّددة م�سبق ًا.
ُ - 4ق ْم بتوجيه ال�سكان غري املقيمني (غري
امل�ست�أجرين)� ،إىل غرف احلماية
املح َّددة م�سبق ًا.
� - 5أغلق �أية فتحات وا�ضحة ب�شريط ال�صق
عري�ض و�أغطية بال�ستيكية.
 - 6ا�ستم ْع �إىل التلفزة �أو الإذاعة ،للح�صول
على املزيد من التعليمات.
 - 7عند �إنهاء حالة احلماية املوقعية ،افتح
النوافذ والأبواب و ُق ْم بت�شغيل �أنظمة
التهوئة.
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كيف تكون احلماية داخل ال�سيارة؟

توجه
�إذا ُك ْن َت قريب ًا جد ًا من منزلك� ،أو مكتبك �أو � ّأي مبنى عامَّ ،
ْ
ادخل �إليه ،واتب ْع �إجراء احلماية
ب�سيارتك مبا�شرة �إىل هناك،
املوقعية� .أما �إذا مل يكن ذلك ممُ كن ًا ،ات َب ْع اخلطوات التالية:
� - 1أغلقْ النوافذ وفتحات التهوية و�إذا �أمكن� ،أغلق فتحات التكييف
ب�شريط .ابتعد ب�سيارتك عن املنطقة املت�ض ِّررة.
َ - 2غ ِّط فمك و�أنفك بقطعة قما�ش.
 - 3ا�ستمِ ْع �إىل الإذاعة ملتابعة �أحدث التطورات والتعليمات.
كيف تكون احلماية يف ال�شارع؟

اذهب �إىل �أقرب مبنى� ،أو ابحثْ عن و�سيلة نقل ،لالبتعاد عن
ْ
املنطقة املت�ض ِّررة� .أما �إذا مل يكن با�ستطاعتك القيام بذلك:
 - 1ال تمَ ْ ِ�ش وفق اجتاه الريح.
َ - 2غ ِّط �أنفك وفمك بقطعة قما�ش.

مالحظةَّ :
تذ َّكر �أن التعليمات اخلا�صة باعتماد احلماية يف املوقع ،ت�صدر عادة لفرتة �ساعات قليلة ،ولي�س لأيام.
وهناك خطر ب�سيط من نفاذ الأوك�سجني يف الغرفة التي تلج�أ �إليها للحماية� .إذا ت�ض َّر َ
رت ب�إطالق املادة اخلطرةُ ،ق ْم
املخت�صة التخاذ �إجراءات املعاجلة الط ِّبية الفورية.
ب�إبالغ ال�سلطات
َّ
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التعر�ض لهجمات بالقنابل والطرود امللغومة
خماطر
ّ
مع تزايد عدد حوادث الهجمات بالقنابل يف �أرجاء العامل ،مل َي ّع ْد هناك بلد �آمن من هذه الهجمات .مُويكن لهذه الهجمات بالقنابل،
�أن تت�س َّبب بخ�سائر يف الأرواح ،وتلحق الأ�ضرار باملمتلكات وال ُبنى التحتية .فاحلذر وااللتزام ب�إجراءات التعامل مع مثل هذه املواقف،
ميكنهما امل�ساعدة يف تقليل اخل�سائر يف الأرواح ،والإ�ضرار باملمتلكات وال ُبنى التحتية.
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َ
عرثت على قنبلة غري متفجرة
يف حال ا�شتباهك بج�سم ما� ،أو

• ابتعد عن املكان ،ال تلم�س �أو
حت ِّرك اجل�سم املُ�شتبه به.

• ِّ
حذر الآخرين املوجودين يف
منطقتك من الأمر.

ات�ص ْل بال�شرطة على الفور.
• ِ
• ِ�ص ْف اجل�سم امل�شتبه به .مثالً:
ال�شكل ،احلجم ،اللون ،واملوقع.

�إخالء املبنى يف حال العثور على
قنبلة �أو �أي ج�سم م�شبوه:

اخرج من املبنى بهدوء،
ْ -1
وبطريقة منتظمة.
 - 2جت َّن ْب ا�ستخدام امل�صاعد.
 - 3ات َب ْع توجيهات ح ّرا�س املبنى
(�أو الطابق)� ،أو تعليمات
اجلهات املُ�ستجيبة للطوارئ.
اجلب حقائبك ،وال ترتك
ْ -4
املقتنيات دون مراقبة.
 - 5انت ِق ْل �إىل نقطة التج ُّمع
(على بعد  500م على الأقل
عن املبنى) ،لغر�ض �إجراء
التعداد.
 - 6عند مغادرة املبنى ،انت ِبه �إىل
�سيارات الطوارئ التي قد
ت�صل �إىل املوقع.
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عند تلقّيك ر�سالة تهديد بوجود قنبلة...
ال َت َخ ْف ،ال ترتبك ...واهد�أ.
ت�صل يتحدّ ث لأطول فرتة مُمكنة ،فيما تقوم ال�شرطة بتعقُّب املكاملة.
دع املُ ِ

• من ال�ضروري مالحظة ما يلي:
 - 1طبيعة �صوت املُت ِّ�صل ،وخ�صائ�ص �صوته
(مثل النربة ،ذكر �أم �أُنثى ،بالغ �أم
طفل)
 - 2اللغة املُ�ستخدمة وال ّلكنة (حم ّلية �أم
�أجنبية).
 - 3طريقة الكالم (مثال :ب�سرعة ،متع ّمدة،
عاطفية ،غا�ضبة).
 - 4ال�ضو�ضاء والأ�صوات التي ت�سمعها يف
اخللفية (مثال :حركة �سري ،مو�سيقى،
�إعالنات �صوتية� ،صراخ).
 - 5ال�شخ�ص �أو اجلهة التي َيطلب نقل
الر�سالة �إليها.

• ال حتاول ال�سخرية من� ،أو ا�ستعداء
املُت�صل ،ب� ّأي حال من الأحوال.
• ُكنْ مهذب ًا ،وحا ِف ْظ على هدوئك.
• ال تن�ش ْر ال�شائعات.
اطلب من �شخ�ص �آخر االت�صال بال�شرطة،
• ْ
�إن مل تكن قد ُقمت بذلك بنف�سك.

• ال�ضابط الذي �سيتل ّقى مثل هذه املكاملات،
�سيتعامل معها بجدِّ ية ،و�س ُيحاول �أن يحدِّ د
على الفور:
 - 1املوقع الدقيق للقنبلة و�شكلها بال�ضبط.
 - 2وقت التفجريَ ،ومن الذي �سين ِّفذه.
 - 3كمية املادة املتفجرة امل�ستخدمة،
ونوعيتها.
 - 4الأ�سباب املُحتملة ملثل هذا الت�ص ُّرف•.
�أبلغ موظفي �إدارة املبنى على الفور
بذلك.
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عند ا�ستالمك ر�سالة �أو َط ْرد ًا ملغوم ًا

يتم ت�سليمها من خالل الربيد العادي �أو ال�سريع� ،ست�سمح بفرتة زمنية معقولة لغر�ض معاجلتها.
معظم الر�سائل /الطرود امللغومة ،التي ّ
يت ر�سالةَ /ط ْردُ ،مثرية ّ
لل�شك� ،أو ُي�شتبه باحتوائها على املتفجرات ،ال حتا ِو ْل فتحها ،ذلك �أن ُمعظم القنابل م�ص َّممة
و�إذا ما تل َّق َ
لالنفجار عند قطع الغالف اخلارجي �أو متزيقه.

• �إذا مل تكن مت� ِّأكد ًا من م�صدر
الر�سالة /الطرد ،ولديك ال�سبب
ّ
تعامل معها
لل�شك بوجود قنبلةَ ،
كقنبلة و ُق ْم ب�إبالغ ال�شرطة.
• َ�ض ْع الر�سالة /الطرد امللغوم امل�شتبه
بها يف زاوية من الغرفة ،بعيد ًا عن
النوافذ.

• ُق ْم ب�إخالء الغرفة ،و�إذا كان
أخل املبنى ،مع ترك
�ضروري ًاِ � ،
الأبواب وال�شبابيك مفتوحة .والهدف
من ذلك ال�سماح لالنفجار� ،إن ُوجد،
باخلروج وتخفيف الآثار ال�ضارة
للزجاج املتناثر.
• �أ�صد ْر تعليمات �إىل كافة موظفي �أمن
املبنى والأ�شخا�ص الذين ّمت �إخال�ؤهم،
بعدم مل�س � ّأي �شيء يثري ّ
ال�شبهات.

• يف حال حدوث انفجار وت�أثر عملية
الإخالء� ،أ�صد ْر التعليمات املنا�سبة
يتم
لإعادة توجيه الأ�شخا�ص الذين ّ
�إخال�ؤهم نحو م�سالك خروج بديلة،
�أكرث �أمن ًا.
• ا�ستمِ ْع �إىل التلفزة �أو الإذاعة
للح�صول على التعليمات من ال�سلطات
املخت�صة.
َّ
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تعر�ضك للأذى:
يف حالة حدوث انفجار �أ ّدى �إىل ُّ

• ْ
نت قادر ًا
انتقل ببطء بعيد ًا عن املنطقة
املت�ضررة� ،إذا ُك َ
ِّ
على الإخالء.
• ُق ْم ب�إعطاء �إ�شارة �إىل اجلهات امل�ستجيبة للطوارئ ،ملعرفة
كنت غري قاد ٍر على الإخالء.
موقعك� ،إذا َ
• ال تتح َّرك �إ ّال عند ال�ضرورة ،لأنك قد تت�س َّبب يف تفاقم
خت�صة مبتابعة حالتك،
�إ�صابتك .و�ستقوم الطواقم الط ّبية املُ َّ
و�إخالئك من املنطقة املت�ض ِّررة.

و�ص َ
رت داخل مبنى:
�إذا ما ُح ِ

واح ِم ر�أ�سك ووجهك من الزجاج املتناثر،
• ابقَ حيث �أنتْ ،
�أو الأج�سام املت�ساقطة.
• ابت ِع ْد عن الأ�شياء غري املث َّبتة.
• ا�ست ِن ْد �إىل اجلدران حيث ال نوافذ زجاجية �أو رفوف
مع َّلقة.
• احتَم ِ حتت من�ضدة ثابتة وقوية� ،إذا كان ذلك ممُ كن ًا.

69

70

| دليلك يف احلاالت الطارئة

و�ص َ
رت حتت الركام:
�إذا ما ُح ِ

• ا�ستعمل م�صباح ًا و ّما�ض ًا� ،إذا �أمكنك ذلك ،لإعطاء �إ�شارة
من موقعك لل ُمنقذين.
• جت َّن ْب احلركات غري ال�ضرورية.
حرك �أ�صابع يديك وقدميك بني فرتة و�أخرى ،ل�ضمان
• ِّ
ا�ستمرار دوران الدم.
• ُق ْم بتغطية �أنفك وفمك بقطعة قما�ش ،لتفادي ا�ستن�شاق
الغبار والأتربة.
َ
ُ
ّ
ا�ضرب على �أنبوب �أو جدار ،لكي يتمكن املنقذون من
•
ْ
حتديد موقعك.
ُ
• اطلقْ �صافرة ،لإعطاء �إ�شارة �إىل املنقذين.
كمالذ �أخري� .إن ال�صراخ قد ُي�ضعف
• �أ�ص ُر ْخ ،لكن فقط
ٍ
قوتك ،وقد ي�ؤ ِّدي بك �إىل ا�ستن�شاق كمية خطرة من الغبار
والدخان.

�إذا كنتَ بعيد ًا عن منطقة االنفجار:

• ال تقرتب من املنطقة املُت�ض ِّررة.
• حافظ على الهدوء.
ْ
• ال
تت�صل بال�شرطة �أو الإ�سعاف ( ،)999ما مل تكن هناك
حالة طارئة.
• ا�ستمع �إىل الإذاعة املحلية �أو التلفزة ،ملتابعة �آخر
التط ّورات والتعليمات.
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عند الإخالء يف ّ
ظل مثل هذه الظروف

تذ َّكر ...االلتزام التام بالتعليمات والتوجيهات

ما يجب �أن تقوم به:

• حا ِف ْظ على الهدوء ،وال تهلع.
• يف حال ا�ستعمال �إنذار احلريق لإخطار �سكان املبنى ،يجب
الإخالء كما يف حالة حريق عادي.
• االلتزام التام بالتعليمات والتوجيهات ال�صادرة عن �إدارة املبنى.
اجلب معك ما حتتاجه فقط (الأدوية ووثائق الهوية
• ْ
ال�شخ�صية) ،وال ت�ضع الكثري من املقتنيات ال�شخ�صية يف
حقيبتك.
ال�سن ،وال�صغار واملُع َّوقني.
• ْام ِ�ش ب�سرعة وال ترك�ض� .ساعد كبار ِّ
• �أخْ ِل ال�شوارع واملم ّرات �أمام �سيارات الطوارئ وطواقمها.
• ُق ْم ب�إجراء تعداد للأ�شخا�ص املتواجدين يف نقطة التج ّمع.
• ات�صل بقريب �أو �صديق يف �أقرب فر�صة ،لإبالغه �أنك بخري.

ما يجب �أن تتجنَّبه:

• ال ت�ستعمِ ْل امل�صاعد ،لأنك قد حتا�صر بداخلها.
• ال تفت َْح �أية �أبواب خا�صة باحلريق بطريقة ع�شوائية.
ْ
ت�ستعمل �أجهزة ال�سلكية جمهولة� ،أو هواتف خليوية.
• ال
• ال ت�ش ّغ ْل �أية معدات كهربائية.
• ال ُ
تن�ش ْر ال�شائعات.
• ال تعا ِو ْد الدخول �إىل املبنى.
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بعد حدوث االنفجار

احذ ْر املخاطر ،مثل:

• املباين املت�ض ّررة واجلدران املنهارة ،والأعمدة والروافد
والأ�سطح املائلة.
• احلفر يف الأر�ض ،والركام ذي احلافات احلادة.
املتك�سر.
• لوحات الزجاج املتناثر والزجاج
ِّ
• احلرائق الناجمة عن احلرارة.
ال�سامة.
• الدخان والأبخرة ّ
• ت�س ُّرب املاء والغاز ،ب�سبب َت َلف خطوط اخلدمات.
• خطوط الكهرباء املك�شوفة.
املتفجرات الثانوية حمتملة االنفجار.
•
ّ

تقدمي امل�ساعدة:

نت م�سعف ًا �أول ّي ًا مد َّرب ًا ،ه ّدئ حالة الأ�شخا�ص
• �إذا ُك َ
الذين تع َّر�ضوا لإ�صابات خطرية� ،إىل حني و�صول اجلهات
املُ�ستجيبة.
ً
• �إن مل ت ُكن مدربا ،اترك منطقة اخلطر .تع َّر ْف على موقع
الأ�شخا�ص الذين تع َّر�ضوا لإ�صابات خطرية ،وب ّلغ اجلهات
املُ�ستجيبة للطوارئ عن مواقعهم يف م�شهد احلدث.
• ال ُ
تدخ ْل مبنى مت�ض ِّرر ًا هيكلي ًا ،ملعاجلة �أو �إنقاذ الأ�شخا�ص
امل�صابني  /املحا�صرين.
ا�ض َمنْ �سالمتك قبل م�ساعدة الآخرين.
• ْ
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التهديدات بالقنابل القذرة
ُت�ستخدم املتفجرات التقليدية يف القنابل القذرة (مثل :تي �إن تي  ،)TNT -التي َ
تعزّز ب�أية مادة �إ�شعاعية ُمتاحة (مثال :ال�سي�سيوم
مما ي�ؤ ِّدي �إىل تل ُّوث �إ�شعاعي فوق منطقة وا�سعة.
يتم تفجريها ،تنت�شر املادة الإ�شعاعية امل�ؤذية يف الهواءّ ،
 .)137وبعد �أن ّ
توجد الإ�شعاعات يف كل جزء من حياتنا .وهي قد حتدث بطريقة طبيعية يف الأر�ض ،مُويكن �أن ت�صل �إلينا من الف�ضاء املحيط بنا ،كما
مُيكن �أن حتدث طبيعي ًا يف املاء الذي ن�شربه �أو يف الرتبة ويف مواد البناء.
وقد حتدث الإ�شعاعات نتيجة �صناعتها بوا�سطة الإن�سان ،مثل الأ�شعة ال�سينية ( ،)X-Raysويف حمطات توليد الكهرباء بالطاقة الذرية،
و�أي�ض ًا يف كا�شفات الدخان.
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�أنواع الإ�شعاع

يوجد نوعان �أ�سا�سيان من الإ�شعاع ،هما:
� - 1إ�شعاع م�ؤ َّين  ،مثل �أ�شعة �إك�س وجاما ( )Gammaوالأ�شعة الكونية وج�سيمات بيتا ( )Betaو�ألفا (.)Alpha
� - 2إ�شعاع غري م�ؤ َّين ،مثل الإ�شعاعات الكهرومغناطي�سية ،ومنها موجات الإذاعة والتلفزة والرادار ،واملوجات احلرارية الق�صرية
(ميكروويف) ،واملوجات حتت احلمراء ،والأ�شعة فوق البنف�سجية ،وال�ضوء العادي .والأنواع الثالثة الرئي�سة للإ�شعاع امل�ؤ َّين ،التي
تنبعث من انفجار قنبلة قذرة ،هي:
�إ�شعاع �ألفا ()Alpha Ray

مُيكن �إيقاف م�سار �أ�شعة �ألفا بوا�سطة قطعة من الورق� ،أو بوا�سطة ج�سم الإن�سان .ولكن لو ّمت ا�ستن�شاق �أبخرة املادة التي ت�ش ّع منها دقائق
�ألفا� ،أو َّمت ابتالعها� ،أو امت�صا�صها من خالل اجلروح املفتوحة ،ف�إنها تكون م�ؤذية ّجدً ا.
�إ�شعاع بيتا ()Beta Ray

ال مُيكن �إيقاف دقائق بيتا بوا�سطة قطعة الورق ،بل مُيكن �إيقاف �سريان هذه الأ�شعة بوا�سطة قطعة من اخل�شب �أو الأملنيوم .وقد ت�س ِّبب
�أذى ج�سيم ًا� ،إذا اخرتقت اجل�سم ،عرب اجللد الب�شري.
و ُتعترب قوة االخرتاق والنفاذ لدقائق بيتا� ،أكرب من قوة النفاذ لأ�شعة �ألفا .وبع�ض دقائق بيتا مُيكنها اخرتاق اجللد و�إحداث تلف به،
وهي �شديدة اخلطورة �إذا َّمت ا�ستن�شاق �أبخرة� ،أو َّمت ابتالع املادة التي تنبعث منها �أ�شعة بيتا .وقد حتدث �إ�صابة باجللد ،يف حال ال�سماح
مل�ستويات عالية من مل ّوثات بيتا ،بالبقاء فوقه لفرتة زمنية طويلة.
�إ�شعاع غاما ()Gamma Ray
هو عبارة عن �إ�شعاع كهرومغناطي�سي طويل املدى ،ن ّفاذُ ،يلحق ال�ضرر بخاليا اجل�سم .و ُتعترب �أ�شعة غاما من �أخطر �أنواع الإ�شعاعات،
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ولها قوة اخرتاق عالية ج ّد ًا� ،أكرب بكثري من �أ�شعة �ألفا وبيتا .مُويكن لهذه الإ�شعاعات �أن تنتقل مل�سافة يف الهواء ،كما مُيكنها النفاذ �إىل
عدة بو�صات داخل الن�سيج الب�شري .وهي نتاج للتفاعالت النووية التي غالب ًا ما حتدث يف الف�ضاء� ،أو من العنا�صر امل�ش َّعة ،مثل اليورانيوم
وباقي النظائر املماثلة.
وتنت�شر هذه الإ�شعاعات يف الفراغ والهواء ،مبا ي�ساوي �سرعة ال�ضوء ،و لها طاقة �أعلى ،وقدرة �أكرب على النفاذ ،من الأ�شعة فوق
ميت�ص وي�ش ِتّت
ال�سينية ،وموجاتها ق�صرية جد ًا .ولوال �أنْ َّ
من اهلل علينا بوجود الغالف الهوائي حول الأر�ض ،الذي ّ
البنف�سجية والأ�شعة ّ
هذه الأ�شعة ذات الرت ُّدد املوجي العايل والطاقة الكبرية ،ال ْن َع َد َمت احلياة على �سطح الأر�ض ،لأن �أ�شعة جاما لها قدرة فائقة على النفاذ
واخرتاق الأج�سام وتدمري اخلاليا احل َّية.
مُويكن �إيقاف �سريانها بوا�سطة حاجز من الإ�سمنت امل�س ّلح «الكونكريت»َّ ،
ويف�ضل ا�ستعمال مواد �شديدة الكثافة ،مثل الر�صا�ص حلجب
�أ�شعة جاما ،يف حني �أن معظم املواد واملالب�س ال تو ِّفر حماية للجلد .و ُت�ستخدم هذه الأ�شعة يف املجاالن الط ّبي وال�صناعي ،ولكن بكميات
�صغرية جد ًا ،حيث يتناولها املري�ض ملتابعة �سري العمليات احليوية يف اجل�سم �أو لتدمري اخلاليا ال�سرطانية.
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�آثار الإ�شعاع

تتم َّثل �أعرا�ض التع ُّر�ض لإ�شعاعات غاما ،يف ما يلي:
• �أ�ضرار يف خاليا اجل�سم.
• �إذا ما ت�ض َّررت خاليا قليلة يف �أج�سامنا ،ي�ستطيع اجل�سم ا�ستبدال اخلاليا
امليتة ،ولن تكون هناك داللة وا�ضحة على وجود �آثار َم َر�ضية.
كاف من اخلاليا ،تتوقف الأجهزة يف �أج�سامنا عن العمل
• �إذا ما ت�ض َّرر عدد ٍ
ب�صورة �سليمة .و�ستظهر على املُ�صاب عالمات مر�ض الإ�شعاع التي قد ت�شمل
الغثيان ،والتق ّي�ؤ ،وانتفاخ الأجزاء املع ّر�ضة وحروق على اجللد.
• تت�ض َّرر اخلاليا �أحيان ًا بد ًال من �أن متوت بفعل الإ�شعاع .الأمر الذي قد ي�ؤدِّي
�إىل ظهور خاليا غري طبيعية تظهر معدل منو �سريع �أو ما يعرف عموم ًا بالنمو
ال�سرطاين.
• قد ال تظهر عالمات و�أعرا�ض النمو غري الطبيعي للخاليا �إال بعد �سنوات من
ذلك.

عالمات تدل على احتمال وقوع هجوم
بقنبلة قذرة:

• ت�شمل الإ�صابات احلروق واجلروح
بال�شظايا.
• �إن �صوت القنبلة القذرة ُي�شبه مُوياثل
�صوت القنبلة التقليدية و�شكلها.
• ُيحتمل �أن ُيعاين ال�ضحايا من �إ�صابات
االنفجار التي ت�شمل احلروق واجلروح
بفعل ال�شظايا.
تخ�ص�صية
• هناك حاجة �إىل معدات ُّ
للك�شف عن وجود مادة م�شعة يف
الهجوم بقنبلة قذرة .وبخالفه،
ي�ستحيل تقريب ًا متييز هجوم بقنبلة
قذرة عن انفجار قنبلة تقليدية.
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�إذا ُكنتَ خارج املنزل وحدث انفجار� ،أو
�إطالق �إ�شعاع على مقربة منك:

• ّ
غط �أنفك وفمك.
وتوج ْه
• ابت ِع ْد عن املنطقة املبا�شرةَّ ،
�إىل م�سافة 100م على الأقل ،عك�س
اجتاه الريح ،و�إىل منطقة مرتفعة بعيداً
عن اخلطر.
• �إذا كنت يف اجتاه الريح ،ابتعد عنه.

َ
ابق يف البيت �إذا كان املبنى م�ستقر ًا

�إذا كان هناك انفجار� ،أو �إطالق �إ�شعاع
قرب بنايتك:
أنت فيه قد
• ت�أكد �إن كان املبنى الذي � َ
ت�ض َّرر �أم ال.
• �إذا كان املبنى م�ستقر ًا ،ابقَ حيث
�أنت� .أغلقْ كافة النوافذ والأبواب،
و�أطفئ �أجهزة تكييف الهواء و�/أو
�أنظمة التهوئة الأخرى.
• خالف ذلك ،يجب �إخالء البناية
املت�ض ِّررة.
• ِّ
غط �أنفك وفمك وابتعد 100م على
الأقل ،عن اجتاه الريح ،و�إىل منطقة
مرتفعة عن منطقة اخلطر.

�إخالء املبنى
في حال حصول انفجار  /تسرب إشعاعي
في المبنى:

• ِّ
غط �أنفك وفمك.
• ْ
اترك املبنى على الفور.
�ضت للإ�شعاع،
• �إن مل ت ُكن قد تع َّر َ
حت َّرك �إىل م�سافة 100م على الأقل
عك�س اجتاه الريح ،و�إىل منطقة
مرتفعة بعيد ًا عن اخلطر.
كنت قد تع َّر�ضت للإ�شعاع ،انتظر
• �إذا َ
حتى يتم تطهريك من املل ِّوث ،من قبل
املخت�صة.
امل�ستجيبني يف اجلهة
َّ
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التعر�ض للإ�شعاع
التخفيف من
ُّ

للح ّد من كمية الإ�شعاع الذي تتع َّر�ض له ،ف ِّكر يف االحتماء،
وامل�سافة ،والزمن:
االحتماء :ابحثْ عن ملج�أ يف املباين الأخرى التي حتميك
من الإ�شعاع.
ابتعدتَ عن االنفجار والتل ُّوث الإ�شعاعي،
امل�سافة :كلما ْ
انخف�ض م�ستوى تع ُّر�ضك للإ�شعاع.
الزمن :ق ِّلل �إىل احل ّد الأدنى من الفرتة الزمنية التي
تق�ضيها يف املنطقة املل ّوثة بالإ�شعاع ،بهدف تخفي�ض كمية
التع ُّر�ض للإ�شعاع.
�إذا ما اعتقدت �أنك تع َّر ْ�ضتَ للإ�شعاع...

 - 1يف حال تو ّفر اخلدمات ،اخْ َل ْع مالب�سكَ ،
و�ض ْعها يف كي�س
بال�ستيكي ،ثم اغلقْه� .إن االحتفاظ باملالب�س املل َّوثة
�سي�سمح ب�إجراء الفح�ص اخلا�ص بالتع ُّر�ض للإ�شعاع.
ُ - 2خ ْذ ح ّمام ًا للتخلُّ�ص من الأتربة والغبار الذي قد يحتوي
امل�ش َّعة.
على املواد ِ
ابحثْ عن عناية ط ّبية فور ّية.
َ -3
املخت�صة باال�ستجابة للحاالت
مالحظـة :ا�ستم ْع �إىل الإذاعة �أو حمطات التلفزة املحلية ،لتلقّي الن�صائح من اجلهات
َّ
ت�سرب مادة م�ش ّعة� ،ستقوم املحطات الإذاعية املح ّلية ب�إبالغك عن مراكز الإبالغ
الطارئة واجلهات
ّ
ال�صحية .يف حال ُّ
عن مراقبة الإ�شعاع واالختبارات الأخرى ،للت�أ ُّكد �إن كنتَ فع ًال قد تع َّر�ضت للإ�شعاع ،واخلطوات املطلوبة حلماية
�صحتك.
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�أمن و�سائط النقل العام
يتم ن�شر عنا�صر �أمن يف و�سائط النقل العام يف الطائرات واملرتو
ّ
واحلافالت .وميكن متييز هذه العنا�صر من خالل حملها هوية �أو
�إ�شارة (باج) خا�صة.
ت�ساعد قوات �أمن النقل العام يف:
• تعزيز الأمن واملتابعة احلذرة يف مواجهة التهديدات الإرهابية.
• ت�سيري دوريات يف حمطات املرتو واحلافالت.
• �إجراء التفتي�ش الع�شوائي للحقائب والطرود ،بحث ًا عن مواد
ُم�شتبه بها.
• يرجى التعاون مع رجال �أمن النقل العام ،من �أجل حماية
النا�س.
َ
�شاهدت � ّأي �شيء� ،أو � ّأي �شخ�ص مثري ّ
لل�شبهات...
�إذا ما

• ات�صل على رقم الهاتف (� ،)999أو �أبلغ موظفي الأمن
املعن ّيني.
ات�ص ْل على رقم الهاتف (� ،)999أو مبوظفي املحطة ،يف
• ِ
حال تع ُّر�ض �شخ�ص للإ�صابة� ،أو وجود تهديد للحياة.
• ال ُتع ّر ْ�ض نف�سك �أو الآخرين للخطر.
• حا ِف ْظ على الهدوء ،وف ِّكر قبل �أن تت�ص َّرف.
ْ
ترتك مقتنياتك دون مراقبة.
مالحظــة :ال
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• اتب ْع التعليمات ال�صادرة عن اجلهات
املعن ّية.
• يف حال ح�صول م�شكلة �أثناء �سري
القطار �أو احلافلة ،ال تهلع.
• ا�ستم ْع باهتمام للإعالنات ،واتب ْع
التعليمات ال�صادرة عن املوظفني.
ال�سن من
• ْ
اهتم بالأطفال وكبار ِّ
امل�سافرين على منت القطار �أو
احلافلة.
• ال حتاول فتح الباب بالقوة� ،أو القفز
من القطار �أو احلافلة.

• اتب ْع التعليمات املوجودة عند خمارج
الطوارئ على طريف القطار ،لفتح
الأبواب واخلروج من القطار �أو
احلافلة.
�سيتم قطع الطاقة
• �أثناء الإخالءّ ،
الكهربائية عن املمرات ،بحيث
و�سيتم تزويد
ت�ستطيع الإخالء ب�أمان.
ّ
القطارات والأنفاق ب�إنارة وتهوئة
طوارئ.

• �إنذار م�س�ؤول القطار �أو احلافلة يف
حال م�شاهدة مادة مثرية لل�شك.
• �إذا ما �شاهدت � ّأي �شيء مثري لل�شك
�أثناء وجودك على منت احلافلة �أو
القطار ،فال ت َُ�ص ْب بالهلع.
• �أخبرِ ْ امل�س�ؤول عن احلافلة بذلك.
�سيقوم بتقييم املوقف وحتويل الركاب
�إىل حافلة �أخرى �أو �إىل قطار �آخر،
�إذا اقت�ضى الأمر.

