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   الخروع حبات

 ؟الريسين هو ما 
 نبات حبات من يستخرج الذى السم من نوع هو الريسين
 تكوين يمكن .الخروع يتز لعمل أيضًا تستخدم التى و الخروع

 جاف مسحوق أو آسائل الريسين
 ٲن المحتمل غير من .متبللرات ٲو

 بشكل بالريسين شخص يتسمم
 عندما فقط يحدث فالتسمم عرضى
 مدع عن الريسين شخٌص يستخدم

   .آسالح ۔
                             

 لتسميم الريسين ٳستخدام يمكن
 أو الغذاء في دسه طريق البشرعن

   ناسال  فإن الهواء فى الريسين مسحوق ٲطلق ٳذا .المياه
    مذيب مع مزج ٳذا .إستنشاقه طريق عن يتسمموا ٲن مكني 
 هى وسيلةال هذه أن إال الجلد طريق عن ٳمتصاصه يمكن فإنه 

 لتسميم ٲيضًا يستخدم ٲن يمكن و بالريسين للتسمم إحتماًال األقل
                     .حقنه طريق عن بذاته شخص
 تعتمد. ًامميت دائمًا ليس ٲنه ٳال الوفاة يسبب قد بالريسين التسمم

 الشخص تعرض  آيفية وعلى الريسين آمية على األعراض
        : له

                                                 
 تسمم أعراض يسبب قد المياه أو الطعامفى الريسين  •

     .دموى ٳسهال و قئ على تشتمل قد التى و ۔ حادة غذائى
ثر ٲيض   الجرعة آانت ٳذا .الكليتين و الكبد على الريسين ي

 .ٲيام  ثالثة خالل فى تقتل ٲن يمكن فإنها الكافى بالحد آبيرة
 قد المياه أو لطعاما فى الريسين من ًاواحد ًاليجرامميل ٳن
 .بالغ شخص يقتل

 
 سعال عن يتكشف سوف الريسين يستنشق الذى الشخص •

 و أوجاع و ٳسهال و غثيان يعقبها ساعات ثالث خالل في
 آبيرة الجرعة آانت ٳذا .ساعة  24 ٳلى 18  خالل آالم
ن الكافى بالحد  ساعة 72  ىٳل 36 خالل فى تحدث الوفاة ف
 .بالرئتين سائل وجود و الدموية األوعية و القلب تلف بسبب

 
 التو فى الحقن مكان حول العضالت يدمر الريسين حقن • 

 الرئيسية األعضاء  عمل توقف بسبب السريع  الموت يعقبه
 .الجسم فى

 
 األقل الوسيلة هى الجلد خالل من الريسين إمتصاص  •

 إحتماًال األقل و ۔ مللس شخص أى يتعرض ألن ًالإحتما
 بهذه ليستخدم بمذيب الريسين يخلط أن يجب.الوفاة لتسبيب
 المستخدم المذيب نوع على األعراض ستتوقف. الطريقة

  .الجلد مع تماسه مدة على و

 
 ؟      بالريسين التسمم عالج يمكن هل
 أعراض لكن و للريسين ترياق يوجد ال الحاضر الوقت فى

 طريقةال على يتوقف العالج .عالجها يمكن بالريسين التسمم
 يتضمن منها العديد لكن و للسم الشخص بها تعرض التى
 و بسوائل الوريدى الحقن إلى باإلضافة التنفس على مساعدةال

 خمسة من ألآثر الحياة قيد على يبقون الذين األشخاص. أدوية
          .للشفاء جيدة فرصة لديهم أيام
      
 التسمم من األفراد وقاية يمكن هل

  ؟     بالريسين 
 آثار من مسبقًا اّألفراد لوقاية طريقة توجد ال الحاضر الوقت فى

 .لقاح تطوير إمكانية دراسة اآلن تتم و .الريسين
 

 أفراد من بالريسين بالتسمم العدوى يمكن هل
  ؟   آخرين

 عضوى آائن عن يتسبب ال الذى السم من نوع هو الريسين .ال
    .آلخر شخص من ينتقل أن كنيم ال و
 

  ؟    محتل إرهاب سالح الريسين يعتبر لماذا
.تقريبًا قرن لمدة محتمل آسالح الريسين إستخدام دراسة تمت

 العالمية الحرب إبان عليه دراسة المتحدة الواليات أجرت
 و المتحدة الواليات و بريطانيا من علماء طور آما األولى

 تآمرت .الثانية العالمية الحرب نإبا ريسين قنبلة ختبرواا
 إستخدام على مينيسوتا غرب شمال فى مسلحة مجموعة
.التسعينيات أوائل فى األمن حفظ أفراد ضد الريسين

 
  دليل يوجد آما آسالح الريسين طور العراق قد أن يعتقد
 إستخدم 1978  عام فى.الريسين باستخدام القاعدة يربط

 .لندن فى تللحافال وقفم فى غارىبل منشق لقتل حقنًا الريسين
  تتضح لم آذلك شامل دمار آسالح أبدًا الريسين يستخدم لم

 
 .الهواء  فى الريسين من آبيرة آمية إطالق إمكانية بعد

 مغلق حيز فى الريسين  إستخدام هى إحتماًال األآثر اإلمكانية
 .تجارى محل أو  حافلة  داخل  أو األنفاق قطار مثل

 
  :بسبب محتمل إرهاب الحس الريسين يعتبر

   لعملا سهل و رخيص إنه •
 له  عالج أو لقاح يوجد ال •
 الوفيات  من آبير عدد إحداث إمكانية   و سميته شدة •
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 الثانية الصفحة  - نيالريس   
 

  

  ؟للريسين تعرضت ما إذا فعله على ينبغي ماذا
 فتكلم  للريسين تعرضت بأنك لإلعتقاد  يدعوك  سبب  لديك  آان إذا 
 مجتمعك فى مريب اطنش أو موقف  يترأ إذا.فورًا طبيبك مع

 آسالح الريسين مثل لكيماويات  المحتمل اإلستخدام يتضمن
  .المحلية  األمن جهة فأخطر

 
 
 
 
 
 


