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 تقرير حول الغازات السامة التي أطلقت على حمص اليوم األحد

وىاىو اليوم يطلق غازات قاتلة يذىب , لقد استخدم النظام الكثري من األدوات ضد السورين واليزال
 :والتفاصيل يف مايلي, على إثرىا سبعة من أبطال محص

التفاصيل أالنتائج : أأوًال 

-24فجر يوم األحد ادلوافق لـجاءت بعد سلسة غارات على مناطق متفرقة من مدينة محص وريفها 
أتت فًتة ادلساء بتقدم عدد من الدبابات إىل منطقة البياضة وقصف اجلزء ادلسيطر عليو من قبل , 12

ن متفجرة بل أصدرت سحب دخانية بيضاء كالقذئف مل ت, الثورة باإلضافة إىل جزء من منطقة اخلالدية
ىذه التجمعات كانت تنتشر على اللون سقطت وسط جتمعات سكنية وجتمعات لثوار الكتائب ادلقاتلة 

 .مساحة كبرية من األرض ومل تكن عدد القذائف كثيفة لتصل لكل ادلناطق اليت وصل منها ادلصابني

 :الظاىرة للمسعفني كالتايلشلا أدى إىل إصابات يف عشرات األشخاص كانت أعراضها 

. انعدام الرؤية بشكل تام أو شبو تام لدى ادلصاب بالغازات-1

. ارختاء حبركة األطراف وادلفاصل لدى ادلصاب-2

. الغثيان-3

. فقدان الوعي-4

. ضيق تنفس شديد-4

وىنا عدد من الفيدوىات اليت توضح , شفى أكدوا على أهنا غازات سامةاملالتحليل األويل لألطباء يف 
: تفاصيل اإلصابة وتظهر أعداد كبرية من ادلصابني

http://www.youtube.com/watch?v=8fm4diz82KQ&feature=yout
u.be 

http://youtu.be/ENXXON59XUg 

                                                             

 mcofhoms@gmail.com:  من ادلمكن االستفسار من اللجنة الطبية يف محص دلزيد من التفاصيل عرب الربيد التايل

http://www.youtube.com/watch?v=8fm4diz82KQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=8fm4diz82KQ&feature=youtu.be
http://youtu.be/ENXXON59XUg
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http://youtu.be/kuYSYOtbqlI 

http://youtu.be/uLc4zoAmbRE 

http://youtu.be/kuYSYOtbqlI 

http://www.youtube.com/watch?v=pvRkdy_il2U 

وأتت نتيجة القصف بسبعة شهداء حىت وقت كتابة ىذا التقرير يف فجر يوم االثنني التايل لعملية 
: القصف وىم

  إيهاب عاصي.    1

  صابر مندو.    2

 ) أبو اسعد الشركسي)عالء أسعد احلسن .    3

  بسام أبو الروس.    4

  شهيد رلول اذلوية.    5

أمحد وليد محادي .    6

 محادي إبراىيمصطوف .    7

يأيت ذلك , وقد سجلت مايقارب اخلمسني حالة إصابة بالغاز منها ماىو خطري ومنها ماىو مؤقت
وسط حصار خانق على محص منذ سبعة أشهر ونقص يف ادلعدات الطبية وكافة األدوات الالزمة للعالج 

. مبافيها الكادر الطيب

 

 

 

http://youtu.be/kuYSYOtbqlI
http://youtu.be/uLc4zoAmbRE
http://youtu.be/kuYSYOtbqlI
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شهادة أحد األطباء أمراجع طبية لمزيد من التفاصيل :  ااياًال 

 :الدكتور أبو رامز أحد األطباء الذين عاينوا احلاالت وكان لو التعليق التايل

يف البداية وردتنا ذتاين حاالت تعاين صداع وغثيان وإحساس بضيق التنفس وليس ضيق تنفس فعلي باإلضافة ألالم 
كانت احلاالت األولية والتعامل معها سهل , معممة باجلسم وامحرار العينني مع دماع ومنهم من وصل متغيم الوعي

 .للغاية وكانت األعراض توحي بوجود غاز مسيل للدموع مت إلقاءه يف غرفة مغلقة وال يدخلها اذلواء بشكل جيد

, كان اإلحساس لدينا كأطباء بأن ادلرضى متأثرين نفسياً أكثر من احلالة الواقعية لألمر وىذا سيؤثر كثرياً على األمر
ادلشكلة اليت كنت أحلظها عند اجلميع ىي وجود تضيق كبري يف حدقة العني أي مايسمى احلدقات الدبوسية وىذا 

 .ماعجزنا عن تفسريه وكنا نظنها يف البداية بسبب مركبات الفوسفور العضوي ادلركب

لكن مل نلحظ لديهم حاالت احًتاق يف اجلسم بشكل شديد وىو أىم ظاىرة الستخدام الفوسفور حيث مرت علينا 
 .حاالت مشاهبة منذ أشهر

 :أثناء الفحص الحظنا التايل

 .األكسجة الدموية كانت يف حدودىا الطبيعية

  .الضغط الدموي طبيعي

 .النبض منتظم طبيعي

  . بضيق تنفسإحساسيدل على شيء مرضي ولكن رغم ذلك يوجد   الصدر صايف الأصوات إصغاء

 باإلضافة إلضطرابات عصبية شديدة  اقياء ناتج عن تشنجات عضلية معدية معويةوأحيانا بالصداع والغثيان أحساس 
 .باإلضافة لتغيم الوعي

 ىيدروكورتيزون ومراقبة وإعطاء أرذاذ وجلسات أوكسجني دتت معاجلة ادلصابني معاجلة عرضية من خالل وضع 
ماعدا حاالت فقد  معظم ادلرضى ادلصابني حتسنت احلالة العامة لديهم ومت خترجيهم من ادلشفى, العالمات احليوية
كما فارق سبعة أشخاص احلياة بسبب استنشاقهم كمية كبرية سببها استنشاق كميات كبرية أن يكون الوعي اليت نتوقع 

 .من الغازات

                                                             

 hossamalhakim:  ميكن االتصال بالدكتور صاحب الشهادة عرب السكاي يب على احلساب التايل
 paceforall1: كما ميكنكم االتصال بالدكتور أبو اسالم للتنسيق أكثر يف الشؤون الطبية العامة وتوصيف عام للسألة عرب احلساب التايل

 .في نهاية التقرير صورة لتقرير األطباء الذي عاينوا الحاالت يمكن مشاهدته 
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 الوضع الراهن أتفاصيل مفيدة:  الثا

مت , اليزال أكثر من عشرين مصاب بوضع بعيد عن وضعهم العادي ومنهم من اليزال يف حالة حرجة
 .دفن الشهداء السبعة مع توثيق للحاالت بالفيديو دون أن يكون ىناك أي سبب أخر للوفاة

لقد خاض ادلقاتلني يف محص حروب كثرية ضد النظام يف جبهات متنوعة واستخدمت ضدىم أنواع من 
ىذه , السالح سلتلفة مبا فيها مسيالت الدموع وبدرجات عالية وكثيفة وأحياناً كانت ترمى من الطائرات

 .ىي ادلرة األوىل اليت تسجل فيها وفيات بسبب الغاز

ىو السيد معتز ) أي قبل يوم من اذلجوم بالغازات تويف رجل يف األربعني من العمر 12-23يف تاريخ 
 ( https://www.youtube.com/watch?v=L0Fia2Glfksاليوسفي 

 يف منطقة قريبة من مرور الدبابات اليت قامت بإلقاء القنابل األطباء أكدوا أنو سبب الوفاة كان ذحبة 
يف اليوم التايل , صدرية ولكنو وصل إىل ادلشفى يعاين من صعوبة بالتنفس واختناق واضح دلسعفيو

للحادثة أي يوم االثنني استخدم النظام الطريان من جديد يف ادلناطق ذاهتا وكان أىم مايرميو ىو القنابل 
 .العنقودية وقد وقع أكثر من مخسة عشر شهيداً خالل اذلجوم

 ادلتحدث الرمسي باسم اجمللس احمللي حملافظة محص, ولــيـــد فــــارس

 2012-12-24محص يف 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .ال أعرف إذا كان لهذا األمر أي عالقة لكن أحببت أن أذكره من باب اإللمام بكل التفاصيل 
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