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 الملخص التنفیذيأوًال: 
 مقدمة

أشار سكان مخ�مات الالجئین الموجودة في األراضي الفلسطین�ة 
المحتلة منذ أمد طو�ل إلى تعرضهم إلى الغاز المسیل للدموع �معدل 
مرتین إلى ثالث مرات أسبوع�ًا ولفترة تز�د عن عام، ولكنهم أشاروا 

إلى تعرضهم لهذا الغاز المسیل للدموع �شكل یومي في �عض  أ�ضاً 
الشهور. وفي مخ�مي عایدة والده�شة الواقعین داخل مدینة بین لحم في 
الضفة الغر��ة المحتلة، قال السكان �أن استخدام قوات األمن اإلسرائیل�ة 
لهذا الغاز المسیل للدموع ال یرت�ط �شكل م�اشر �التوترات الس�اس�ة 

حتجاجات العن�فة أو السلم�ة أو حوادث إلقاء الحجارة. وتثیر هذه واال
التقار�ر المخاوف حول وجود عواقب صح�ة، سواء أكانت عواقب 
جسد�ة أم نفس�ة، جراء تكرار التعرض للغاز المسیل للدموع على 

) االالجئین الفلسطینیین وموظفي و�الة غوث وتشغیل الالجئین (األونرو 
لون في هذه المخ�مات. �ما وأنها تثیر المخاوف الذین �ع�شون و�عم

حول احتمال�ة ق�ام قوات األمن اإلسرائیل�ة �استخدام الغاز المسیل 
 للدموع �طرق تنتهك وتخالف المعاییر الدول�ة.

ال تتوافر معلومات واف�ة حول اآلثار الصح�ة، سواء أكانت جسد�ة أم 
لى الالجئین نفس�ة، للتعرض المتكرر للغاز المسیل للدموع ع

الفلسطینیین أو على أي مجتمع حول العالم. حیث �صنف الغاز المسیل 
للدموع على أنه مادة ��م�ائ�ة مه�جة تستخدم على نطاق واسع في 
مكافحة أعمال الشغب أو فض االحتجاجات االجتماع�ة. وفي العادة، 

-2یتكون الغاز من �لوراسیتوفینون صناعي أو غاز سي إس (
أو من راتین الفلفل الز�تي المتواجد �شكل  )الونونیتریلكلوروبنزالم

طب�عي، والذي �عرف أ�ضا برذاذ الفلفل والمصنوع من ��ساسئین قوي 
موجود داخل الفلفل الحار. و�هدف هذا الغاز إلى التسبب في وجود ألم 
عابر أو إدماع في العین أو إحساس حارق في ال�شرة. و�شكل عام، 

 تهدف 
 
 
 
 
 
 
 

هذه األسلحة إلى إضعاف األشخاص الذین یتعرضون له والحد  
من قدرتهم على إحداث أي ضرر، �ما و�هدف في نها�ة المطاف 

على األشكال  إلى فض الحشود غیر اآلمنة. یتم دمج السیل�كون 
وسي إس  1ة لغاز (سي إس) على سبیل المثال (سي إس الحدیث

) لز�ادة فترة ح�اة وقوة هذه المادة الك�م�ائ�ة. أما �النس�ة للمادة 2
الك�م�ائ�ة المحددة التي تستخدمها قوات األمن اإلسرائیل�ة في 
السنوات األخیرة فهي غیر معروفة. على أي حال، تم إجراء تقی�م 

ة ألي من هذه العناصر الك�م�ائ�ة محدود لآلثار األكثر خطور 
المه�جة، وخصوصًا عندما یتعرض السكان للغاز المسیل للدموع 

 على فترات ممتدة أو �كم�ات �بیرة. 
) تحدید عدد المرات التي یتعرض فیها 1تهدف هذه الدراسة إلى (

الالجئون الذین �سكنون مخ�مات عایدة والده�شة للغاز المسیل 
األعراض الطب�ة والنفس�ة المحتملة (الحادة ) تصن�ف 2للدموع، و(

والمزمنة) والمرت�طة �مثل هذا التعرض. �ما وتهدف أ�ضًا إلى 
تأطیر استخدام الغاز المسیل للدموع ضمن الس�اق الس�اسي 
واالجتماعي وتسل�ط الضوء على التجارب الشخص�ة لالجئین 

 .اوالعاملین في القطاع الصحي وموظفي و�الة األونرو 
أجل تقد�م تقی�م شامل لهذا الس�اق والتعرض للغاز المسیل ومن 

للدموع واآلثار الصح�ة والحلول الممكنة، قام فر�ق ال�حث بتقس�م 
) المقابالت النوع�ة مع 1الب�انات من خالل ثالثة مصادر: (

مجموعات التر�یز في هذه المخ�مات والعاملین في القطاع 
) التقی�مات الطب�ة 2و(الصحي الذین �عتنون بهؤالء السكان، 

) 3ألولئك الذین تنتابهم المخاوف حول وجود ردود فعل �بیرة، و(
المسح األسري لسكان مخ�مي عایدة حول نس�ة تكرار التعرض 

 للغاز المسیل للدموع واألعراض الطب�ة والنفس�ة.
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 جالنتائ
أجرى ال�احثون المقابالت وعمل�ات المسح األسر�ة خالل شهر آب/ 

. وأجر�ت إحدى مجموعات التر�یز في مخ�م الده�شة، 2017أغسطس 
بینما تم إجراء المسح األسري ومعظم مجموعات التر�یز لالجئین في 
مخ�م عایدة. یبدو مخ�م عایدة واحدًا من األح�اء الفقیرة الواقعة في 

ار�ة ذات الكثافة السكان�ة العال�ة و�مساحة إجمال�ة تبلغ المناطق الحض
شخص معظمهم  6400�یلومتر مر�ع و�قطن ف�ه حوالي  0.71

�ع�شون في شقق صغیرة، �معنى أن مؤشر الكثافة السكان�ة یبلغ 
ألف شخص لكل �یلومتر مر�ع وهو بذلك یتعدى مؤشرات  90.000

خ�م مر�ز�ین مجتمعیین أكبر المدن �ثافة حول العالم. یوجد في الم
ومدرستین ومحال صغیرة متنوعة وعدة مطاعم، �اإلضافة إلى ملعب 
كرة قدم صغیر معبد ومغطى �ش�كة تهدف إلى منع قنابل الغاز المسیل 
للدموع من السقوط في ارض الملعب. ال یوجد في المخ�م ع�ادة طب�ة، 

ي ترتفع إلى و�تم االستحواذ على أغلب�ة المنطقة من خالل الم�اني الت
مستوى طا�قین أو ثالثة طوابق �اإلضافة إلى الشوارع الض�قة (�مكن 
للس�ارات السیر فقط من خالل قناة مر�ز�ة رئ�س�ة واحدة أو حول المخ�م 
من الخارج). وفي الجانب المقابل لمدینة بیت لحم، �ضم مخ�م الده�شة 

 0.31ألف شخص �ق�مون على مساحة تبلغ حوالي  15أكثر من 
كیلومتر مر�ع. و�قع المخ�م ضمن المنطقة (أ) �موجب اتفاق�ات 

، وعل�ه فإنه من المفترض أن �كون تحت الس�طرة األمن�ة 1أوسلو
 الشاملة للسلطة الفلسطین�ة.

 
 

وتقع معظم مناطق مخ�م عایدة ضمن المنطقة (أ)، بینما �قع 
لجدار الفصل اإلسرائیلي، والمالصق لكل من  الشارع المتاخم

ضمن المنطقة (ج). على أي  امدرسة البنین ومكاتب األونرو 
حال، تدخل قوات األمن اإلسرائیل�ة و�شكل منتظم إلى �افة 
المناطق في المخ�م، ولكن في واقع األمر و�موجب اتفاق�ات 

وأن أوسلو، من المفترض على قوات األمن االسرائیل�ة االنسحاب 
 یتم نقل الس�طرة األمن�ة إلى السلطة الفلسطین�ة.
مشار�ًا، وقمنا  75قمنا �إجراء عشر مجموعات تر�یز مع حوالي 

شخص في المخ�م والذین تتراوح  236�إجراء المقابالت مع 
أعمارهم بین عشر سنوات أو أكثر �اعت�اره جزءًا من عمل�ة المسح 

 %67اث ما نسبته األسر�ة. ومن بین المشار�ین، شكل اإلن
ضمن توز�ع متساو إلى حد ما لألعمار ما بین  %39والطالب 

 عامًا. 10-66
: قمنا �إجراء المسح األسري الذي تضمن عدة نتائج التعرض

أسئلة تمحورت حول تجارب األشخاص في التعرض للغاز المسیل 
للدموع، �اإلضافة إلى أ�ة أعراض طب�ة أو نفس�ة طو�لة أو قصیرة 

وأجري المسح �االعتماد على تقن�ة أخذ العینات الهادفة، األمد. 
بینما تم تقس�م المخ�م إلى أر�عة مناطق جغراف�ة، وضمن �ل 
منطقة، تم اخت�ار البیت األول �شكل عشوائي وتم اخت�ار المنازل 
الالحقة ضمن خط ابتداء من البیت األول. وفي حال عدم توافر 

مؤهلین أو رفضوا المشار�ة، أي مشار�ین، أو في حال �انوا غیر 
یتم اخت�ار البیت الالحق. قمنا �اخت�ار هذه المنهج�ة للتأكد من 
أخذ العینات من جم�ع المناطق العامة في المخ�م (ومن ضمنهم 

                                                           
، 2016تشر�ن أول/ أكتو�ر  19مؤرخ في وفقًا لتقار�ر المقرر الخاص لألمم المتحدة حول وضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطین�ة وال1 

اتفاق�ات أوسلو الثان�ة الضفة الغر��ة إلى ثالثة  قسمتعندما  1995تجزئة الضفة الغر��ة إلى عام  في عمل�ة�مكن إرجاع المرحلة الحال�ة 
من الضفة  %18ینة الخلیل) والتي تبلغ ) المنطقة (أ) والتي تتكون من المدن والبلدات الفلسطین�ة الرئ�س�ة (�استثناء أجزاء من مد1مناطق: (

ع أو الغر��ة وتقع ضمن اإلدارة المدن�ة والعسكر�ة للسلطة الفلسطین�ة على الرغم من ق�ام إسرائیل بتنفیذ اقتحامات أمن�ة على نحو منتظم وم
ة فلسطین�ة قر��ة تصل نسبتها إلى ض زراع�قر�ة وأر  400تتشكل من حوالي ) المنطقة (ب) والتي 2بدون تنسیق مع السلطة الفلسطین�ة، و(

من مساحة الضفة الغر��ة الواقعة تحت السلطة المدن�ة الفلسطین�ة ولكنها ضمن الس�طرة اإلسرائیل�ة العسكر�ة الكاملة. و�سكن  %22حوالي 
) المنطقة (ج) والتي تشمل 3ملیون) ضمن المناطق (أ) و (ب)، و( 2.4الغالب�ة العظمى من الفلسطینیین في الضفة الغر��ة (ال�الغ عددهم 

مستوطنة إسرائیل�ة  225من الضفة الغر��ة والواقعة تحت اإلدارة العسكر�ة والمدن�ة اإلسرائیل�ة الكاملة. وتضم المنطقة (ج) حوالي  60%
�ة في ألف فلسطیني، �ما وتطوق المنطقة (ج) المجتمعات الفلسطین 180.000ألف مستوطن إلى جانب  400إلى  370.000وحوالي 

 منطقتي (أ) و (ب).
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المنازل القر��ة من جدار الفصل االسرائیلي أو برج المراق�ة 
ر�ق العسكري أو المنازل األكثر �عدا القر��ة أو ال�عیدة عن الط

الرئ�سي، الخ)، ومن أجل تحدید تجارب مجموعة واسعة من 
السكان ضمن قدرات األشخاص الذین �قومون �إجراء هذا المسح. 

 10مقابلة مع األفراد الذین تتراوح أعمارهم ما بین  236تم إجراء 
 أعوام وأكثر و�سكنون في مخ�م عایدة �جزء من المسح األسري. 

 %100المقابالت: أشار ما نسبته وف�ما یلي ملخص لنتائج هذه 
من السكان إلى تعرضهم للغاز المسیل للدموع في السنة الماض�ة. 
وأشار المشار�ون أ�ضًا إلى تعرضهم إلى قنابل الصوت في 

)، بینما أشاروا إلى تعرضهم %87السنوات السا�قة و�معدل (
 )،%54) ورذاذ الفلفل (%85للم�اه العادمة بنس�ة (
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) %55). وذ�ر (%6) والرصاص الحي (%52والرصاص المطاطي (
للغاز المسیل للدموع �معدل ثالثة إلى من المشار�ین �أنهم تعرضوا 

عشرة مرات في الشهر الماضي (الشهر الذي سبق إجراء المسح) في 
األماكن المغلقة (المنازل والمدارس وأماكن العمل) واألماكن والمفتوحة. 

من المشار�ین)  188( %84.3وخالل الفترة ذاتها تعرض ما نسبته 
من المشار�ین) في  21( %9.4إلى الغاز المسیل للدموع في بیوتهم و

من  19( %8.5من المشار�ین) في المدارس و 24( %10.7العمل و
المشار�ین) في أماكن أخرى مثل الس�ارة. وقال ثالثة وخمسون شخصا 

) من األشخاص �أنهم تعرضوا و�شكل م�اشر لقنابل %22.5(ما نسبته 
 الغاز المسیل للدموع في الماضي.

لفحوصات الطب�ة وجود دالئل على �عض أظهرت ا :الفحوصات الطب�ة
حاالت اإلغماء والتشنجات حاالت اإلجهاض وحوادث مقلقة أخرى بینما 
لم یتم تحدید أ�ة نتائج طب�ة في هذا الفحص المحدود. على أي حال، 
فنحن نشیر إال أن غ�اب الندب البدن�ة أو أ�ة دالئل أخرى على وجود 

سیره على أساس غ�اب أو عدم اإلصا�ات أو الجروح ال �جب أن یتم تف
وجود إصا�ات خطیرة أو أضرار، إذ من الممكن أن تساهم طب�عة 
األسلحة المستخدمة ومحدود�ة االخت�ارات التشخ�ص�ة ومتغیر اإلطار 
الزمني بین التعرض ووقت تنفیذ التقی�م �اإلضافة إلى الموارد والتوثیق 

كن أن �ساهم في المتوفر �شكل محدود في المرافق الطب�ة، من المم
 النقص في تحدید الندب البدن�ة حتى في حال وجود إصا�ة حق�ق�ة.

: تم تقی�م الصحة النفس�ة �االعتماد على آثار وعواقب الصحة النفس�ة
المسح األسري ومقابالت مجموعات التر�یز، حیث تضمن المسح 

صحة األسري جزءًا یتعلق بتقی�م الصحة النفس�ة �االستناد إلى استب�ان ال
سؤال لتقی�م الرفاه�ة  12العالمي المع�اري المقبول دول�ًا والذي یتضمن 

العامة والصحة النفس�ة. ومن المنظور النفسي، �شفت النتائج التي 
حصلنا علیها من مقابالت المجموعات المجتمع�ة واستب�ان الصحة 
العالمي عن وجود نمط ومستوى من الكرب مع مستو�ات عال�ة ومرتفعة 

لقلق واإلح�اط والتي تتضمن: اضطرا�ات في النوم، االستجا�ات من ا
لإلجهاد الحاد واضطراب ما �عد الصدمة الحاد والمزمن. و�شیر النمط 
الثابت لردود �افة المجموعات (الرجال والنساء واألطفال من �افة 

لمستو�ات مرتفعة  األعمار) إلى تعرض سكان مخ�مي الده�شة وعایدة
 .نفسي �شكل منتظم. وعلى نحو متناغم ومستقلجدا من الضغط ال

 
 

أشارت مجموعات التر�یز المجتمع�ة إلى وجود تجارب وحاالت 
من الخوف والقلق والتفاعل الفسیولوجي وفرط الت�قظ والنوم 
المتقطع وانعدام األمن واضطرا�ات یوم�ة في النشاطات األساس�ة 
للح�اة الیوم�ة والتي تتضمن العنا�ة �األطفال والمرضى والمشار�ة 

والمدرس�ة واالنخراط في النشاطات العائل�ة  في الح�اة العمل�ة
�عتبر تكرار غارات قوات األمن اإلسرائیل�ة وعدم القدرة  األساس�ة.

على التنبؤ بها من أكثر الجوانب إیالما لألشخاص الذین �ع�شون 
في هذه المخ�مات. ونت�جة لذلك، تم اإلشارة إلى انخفاض منتظم 

الطالب على التعلم في  في قدرة المعلمین على التدر�س وقدرة
المدارس في المخ�مات. وأشار المعلمون والطالب إلى عدم قدرتهم 
على تنفیذ أو إجراء النشاطات المدرس�ة خالل و�عد الهجمات التي 
تنفذها قوات األمن اإلسرائیل�ة، نظرًا ألن قنابل الغاز المسیل 
للدموع تدخل إلى م�اني المدارس والمجمعات �شكل متكرر 

بب في �قاء األطفال مت�قظین لفترات طو�لة. ال �شعر وتتس
المعلمون أو الطالب �األمان في المدرسة، ونت�جة لذلك، تص�ح 

 عمل�ة التعلم والتعل�م صع�ة جدًا. 
ونظرًا لتكرار غارات قوات األمن اإلسرائیل�ة وعدم القدرة على 

ن التنبؤ بها، أشار اآل�اء إلى عدم قدرتهم على توفیر مكان َام
ألبنائهم وعائالتهم وهو األمر الذي بدوره یؤدي إلى وجود ضغط 
كبیر. وتبدو عدم القدرة على توقع الغارات التي تقوم بها قوات 
األمن اإلسرائیل�ة امرا �ستحق التأمل ألنها ال ترت�ط عادة �أحداث 
محددة في المخ�مات. تخلق الطب�عة العشوائ�ة الظاهرة لهذه 

من الت�قظ والخوف والقلق. ونظرًا ألن معظم الغارات حالة عال�ة 
هذه الغارات عشوائ�ة، �عتري سكان المخ�م الشعور �أنهم دائما 
على حافة الهاو�ة ترق�ا للهجمة التال�ة. أما �النس�ة لعواقب وآثار 
حالة الت�قظ المفرطة والمزمنة من الخوف والقلق، فإنها تؤدي عادة 

ن أعراض االستجا�ة لإلجهاد إلى ما �عرف بـ "قاتل أو غادر" م
و�ؤدي إلى أحوال  -إذا �ان مزمناً -والذي من الممكن أن یتطور 

صح�ة مزمنة وصحة عامة متدن�ة. وتدعم ب�انات االستب�ان 
الصحي العام النت�جة �أن سكان المخ�مین یتعرضون لمستو�ات 

 مرتفعة من الضغط النفسي وسوء الحالة الصح�ة �شكل عام.
: أضافت الردود المأخوذة من المسح ار الجسد�ةاألعراض واآلث

 األسري والمقابالت النوع�ة
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إلى المعرفة الموجودة في السابق حول األعراض الصح�ة الناتجة عن 
التعرض المتكرر للغاز المسیل للدموع. تضمنت األعراض الحادة فقدان 
في الوعي وصعو�ات في التنفس والطفح الجلدي واآلم حادة استمرت 

الم�اشر للغاز المسیل للدموع.  جم�عها لساعات طو�لة �عد تعرضهم
و�ینما جعلت السنوات العدیدة من التعرض للغاز المسیل للدموع من 
الموضوع أمرًا طب�ع�ًا إلى حد ما، �ان هناك خوف منتشر وواسع من 
اآلثار طو�لة األمد لهذا التعرض الك�م�ائي. ور�ط المشار�ون العدید من 

 لدموع: والتي تضمنت األزمةالظروف المزمنة �التعرض للغاز المسیل ل
والتهاب الجلد التحسسي والصداع والته�ج العصبي واإلجهاض  الصدر�ة

والصدمات الحادة الناتجة عن إصا�ات القنابل. هناك مخاوف منتشرة 
�شكل واسع �أن الغاز المسیل للدموع المستخدم حال�ا هو أقوى �كثیر 

سنوات السا�قة و�ؤثر و�دوم لفترة أطول وأخطر من ذلك المستخدم في ال
و�ؤدي إلى وجود آثار جانب�ة أسوأ تدوم لفترة أطول �ما ال توجد أي 

 عالجات طب�ة أو منزل�ة أو إجراءات وقائ�ة فعالة.
وقدم المسح االجتماعي لل�احثین نافذة على تجارب السكان العامة في 

رج مخ�م عایدة. وقد وجدنا �أن أكبر من ر�ع المشار�ین الذین �عملون خا
المنزل لم یتمكنوا من الذهاب للعمل �سبب األمراض الناتجة عن الغاز 
المسیل للدموع. وتخلل عمل�ة المسح أسئلة تتعلق �األعراض المرت�طة 

ساعة �عد التعرض للغاز المسیل للدموع (حیث من المفترض  24لفترة 
أن تكون جم�ع األعراض قد اختفت في وقت إجراء المسح). وأشار من 

من المشار�ین من شكاوى متعلقة �العیون، اآلم،  %75أكثر من  نسبته
حرق، إدماع. وته�ج في الجلد وألم �اإلضافة إلى األلم في الجهاز 

ساعة �عد التعرض للغاز  24التنفسي جم�عها استمرت ألكثر من 
المسیل للدموع. أما �النس�ة لألعراض المستمرة مثل الصداع وصعو�ة 

ار وفقدان التوازن، فكانت نت�جة للتعرض المزمن التر�یز والقحة والدو 
من المشار�ین (انظر  %20للغاز المسیل للدموع في أكثر من 

 األشكال). 
وفي الوقت الذي أشار ف�ه �افة المشار�ین إلى تعرضهم إلى الغاز 

) %23.6المسیل للدموع في السنة السا�قة، أشار ر�ع المشار�ین فقط (
الطب�ة في حوادث مرت�طة �الغاز المسیل إلى حصولهم على الرعا�ة 

للدموع. أما �النس�ة ألولئك الذین لم �حاولوا الحصول على الرعا�ة 
) شعروا �أنهم ال �حتاجون لعالج، على أ�ة %65الطب�ة، فإن الغالب�ة (

 من %20حال، أشار 
 

قلقین  %5.6المشار�ین إلى عدم توفر رعا�ة طب�ة بینما �ان 
 ح�ال أن یتم تحدید هو�تهم أو اعتقالهم.

: وخالل المقابالت النوع�ة التي أجر�ت ضمن نتائج المقابالت
أن الغاز المسیل مجموعات التر�یز، الحظنا شعور السكان �

للدموع المستخدم من قبل قوات األمن اإلسرائیل�ة غیر مبرر وغیر 
متناسب. وحیث أنه لم �كن �إمكاننا تحدید ذلك على أساس أنه 
جزء من هذا ال�حث، فإنه ومن الضروري االنت�اه �أن مثل هذه 
التصورات متجذرة في التجارب الح�ة التي �ع�شها سكان المخ�م 

ا للغاز المسیل للدموع من وقت آلخر على مدار الذین تعرضو 
�انون  15و 2014سنوات. وفي الفترة ما بین �انون ثاني/ ینایر 

)، ازداد استخدام الغاز المسیل للدموع في 2017أول/ د�سمبر
المخ�م �شكل درامات�كي �عد إعالن الرئ�س األمر�كي دونالد ترامب 

والتي أعقبها احتجاجات نقل سفارة الوال�ات األمر�ك�ة إلى القدس 
مدن�ة واسعة. وأشار سكان المخ�م إلى ق�ام قوات األمن اإلسرائیل�ة 
�استخدام الغاز المسیل للدموع �شكل روتیني خالل مثل هذه 
المواجهات. وفي المجمل، أكد السكان �شكل متكرر على عدم 
وجود مناطق آمنة في المخ�م. قمنا بتحدید �عض األفكار التي تم 

رة إلیها في المقابالت النوع�ة (والتي تتجاوز ما تم نقاشه اإلشا
 أعاله وترت�ط �اآلثار الجسد�ة والنفس�ة): 

ینتشر التعرض للغاز المسیل للدموع على نطاق واسع  .1
 و�شكل ال �فرق بین أحد.

لم �كن هناك أي سبب حق�قي لق�ام قوات األمن اإلسرائیلي  .2
 �استخدام الغاز المسیل للدموع.

هناك مناطق آمنة في المخ�م. �ما ولم یتم تصم�م  لم تكن .3
المدارس والبیوت لحما�ة السكان من التعرض للغاز المسیل 

 للدموع وال توجد طر�قة لتجنب أو التخف�ف من آثاره.
حما�ة منظمة �شكل أكبر،  امن المتوقع أن تقدم األونرو  .4

لموظفیها والسكان. و�مكن أن تتضمن الحما�ة إ�جاد 
أفضل لمدارسها وعمالها، وأعمال المناصرة  بروتو�والت

�الن�ا�ة عن الالجئین وتوفیر الموارد وتوفیر وتقد�م معدات 
 .االحما�ة لعمال األونرو 

تعمق القضا�ا األخالق�ة الطب�ة: الخوف من ال�حث عن  .5
 الخدمات الصح�ة ومحاول الحصول علیها واالبتعاد
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عن المستشف�ات وعدم احتفاظ المستشف�ات �سجالت لهذه اإلصا�ات 
تشف�ات غیر التا�عة لألمم المتحدة إلى عدم (أشارت �عض المس

احتفاظها �السجالت منذ أن شهدت غارات قوات األمن اإلسرائیل�ة 
لل�حث عن األشخاص والسجالت)، بینما أشار آخرون إلى ممارسات 
قوات األمن اإلسرائیل�ة والتي تضمنت اعتراض س�ارات اإلسعاف أو 

 االعتداء علیهم في مواقع االشت�اكات.  

 لقیود والمحدداتا
تم إعداد هذه الدراسة لتكون �مثا�ة دراسة تفسیر�ة وتوض�ح�ة للحصول 
على فهم أفضل للس�اق والقضا�ا التي تواجه الالجئین الفلسطینیین في 
مخ�مي عایدة والده�شة، �ما وواجه فر�ق ال�حث �عض القیود ال�ارزة 

جعي لتجارب والملحوظة. تعتبر هذه الدراسة �مثا�ة استطالع �أثر ر 
وتقار�ر السكان في هذه المخ�مات. لم �كن �استطاعتنا تقی�م دقة أو 
تناغم خبرات وتجارب السكان �شكل موضوعي، ولكننا أشرنا �أن 
عمل�ات التعرض المبلغ عنها ذات�َا والمتعلقة �الغاز المسیل للدموع 

 ارو تتناغم مع التقار�ر اإلعالم�ة وعمل�ات التوثیق التي أجرتها األون
حول استخدام قوات األمن اإلسرائیلي لهذه المواد الك�م�ائ�ة في هذه 
المخ�مات. وتؤدي القیود التي تفرضها قوات األمن اإلسرائیلي والتي 
تظهر على �امیرات المراق�ة إلى الحد من قدرتنا على تسجیل هذه 
الحوادث لیتم مراجعتها الحقا. ونظرا النعدام وجود عالمات التعرض 

) أو أ�ة مواد CS�ة �شكل معروف حول استخدام غاز سي إس (الكم
ك�م�ائ�ة أخرى تستخدم للس�طرة على الحشود، فإنه من غیر الممكن 

أو  التر�ةإجراء عمل�ة الق�اس �شكل موضوعي لهذا التعرض على 
 السوائل ال�شر�ة.

ومع األخذ �عین االعت�ار مخاوف السالمة عند السكان، فإننا ال نستط�ع 
ید المشار�ین لیتم متا�عتهم أو االستفادة منهم في إجراء ال�حوث تحد

المستقبل�ة. أما أثناء إجراء عمل�ات المسح، فقد حاولنا أخذ العینات 
�االعتماد على المجموعة الجغراف�ة لضمان وجود عرض شامل لتجارب 
سكان المخ�م، بینما نحاول في الوقت ذاته الموازنة بین االحت�اجات 

. وعند اقترانها بنس�ة عال�ة نسب�ًا من السكان الذین �انوا ضمن العمل�ة
) من إجمالي عدد سكان المخ�م، فإنها ال تساعدنا على %3.7العینة (

تقد�م تقدیرات االنتشار المعتمدة القائمة على السكان. و�ان االستب�ان 
محصور أ�ضا في عدد األسئلة التي قمنا �طرحها. وعلى نحو 

ب جل تر�یز هذه الدراسة على الرجال الش�اب الذین الخصوص، لم نص
 من المتوقع أن �كونوا منخرطین �شكل متكرر في هذه االشت�اكات 

دنا الحصول على ومعرضین للغاز المسیل للدموع نظرا ألننا أر 
أما ف�ما یتعلق  فهم أكبر حول هذا التعرض من المجتمع السكاني.

�مجموعات التر�یز، وحیث أننا أجر�نا المقابالت مع مجموعة 
واسعة من السكان والعمال في المخ�م، فإنه لم �كن �استطاعتنا 
إجراء مقابلة فرد�ة مع �ل مجموعة لدیها تجر�ة فر�دة في التعامل 

المسیل للدموع. و�النظر إلى محددات الوقت والمساحة  مع الغاز
أو المكان، قمنا أ�ضا �إجراء مقابالت لمجموعات التر�یز فضال 
عن إجراء المقابالت الفرد�ة، وهو األمر الذي من الممكن أن �حد 

 من �م�ة المعلومات الفرد�ة والخاصة التي قمنا �مشار�تها.
ي من أفراد أو ق�ادة لم نتواصل ولم نجري المقابالت مع أ

قوات األمن اإلسرائیل�ة لفهم وجهة نظرهم حول واألحداث 
التي قمنا �عرضها. ونحن نتمنى أن �جعل هذا التقر�ر عمل�ة 
التواصل مط�قة �شكل أكبر و�عمل على ز�ادة الشفاف�ة 
المتمحورة حول بروتو�والت استخدام الغاز المسیل للدموع أو 

ة. ومن الضروري المالحظة �أن تر�ی�ات األسلحة الك�مائ�
المقابالت تر�زت في مخ�مات عایدة والده�شة، و�التالي، 
فإنه ال �مكننا تعم�م هذه النتائج إلى ما أ�عد من هذه 
المناطق دون إجراء أي دراسة أخرى. و�ینما نعترف بوجود 
هذه المقیدات، ال تقوم هذه الدراسة بتحدید �عض 

�التعرض الكبیر للغاز  الموضوعات والقضا�ا المتعلقة
المسیل للدموع والعواقب الصح�ة المتوقعة. قمنا �اإلشارة إلى 
الحاجة إلى إجراء ال�حوث �االعتماد على هذا العرض 
التوض�حي ولألخذ �عین االعت�ار �أن أنماط وتناغم 
التأكیدات المتعددة المستقلة لهذه الردود الموجودة في هذا 

ل على التعرض الكبیر والمقلق التقر�ر تعتبر �مثا�ة دالئ
 للغاز المسیل للدموع في هذه المخ�مات.

 التوص�ات
 التوص�ات الموجهة إلى الحكومة اإلسرائیل�ة

تقع المسؤول�ة الرئ�س�ة في حما�ة المدنیین الفلسطینیین في 
األراضي المحتلة ورفاهیتهم على عاتق إسرائیل، القوة االحتالل�ة. 

�عتبر جم�ع الفلسطینیین الذین �ع�شون و�موجب القانون الدولي، 
 في المناطق المحتلة تحت الحما�ة. �جب على إسرائیل احترام 
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وحما�ة حقوق الفلسطینیین. �ما وأننا نحث دولة إسرائیل على تشج�ع 
الوسائل والطرق لتجنب استخدام األسلحة للس�طرة على الحشود على 

وسائل أسلحة للس�طرة على الحشود  نطاق واسع. �مكن قبول استخدام
�شكل آمن وفعال وعلى نطاق محدود، ولكن �جب المالحظة �أن 
استخدام الغاز المسیل للدموع في هذه المخ�مات �فوق أي استخدام 

وقوات األمن  مناسب. وفي هذا الس�اق، تعتبر الحكومة اإلسرائیل�ة
من استخدام  �مثا�ة أصحاب المصلحة الوحیدین الذین �إمكانهم الحد

الغاز المسیل للدموع، �ما ونحثهم على إعادة التفكیر في الطر�قة التي 
 یتم فیها استخدام هذا السالح حال�ا.

كما ونحث الحكومة اإلسرائیل�ة على التأكد من التزام الج�ش اإلسرائیلي 
وحرس الحدود وجم�ع قوات األمن العاملة في األراضي الفلسطین�ة 

ت المحل�ة والدول�ة لالستخدام المناسب للقوة. �جب المحتلة �التوجیها
على قوات األمن اإلسرائیل�ة االمتثال مع القواعد السلو��ة لألمم المتحدة 
للمسئولین عن تطبیق القانون وم�ادئ األمم المتحدة األساس�ة المتعلقة 
�استخدام القوة واألسلحة النار�ة عن طر�ق المسئولین عن تنفیذ القانون. 

الدول التي یتم ممارسة سلطات الشرطة من قبل السلطات وفي 
العسكر�ة أو قوات أمن الدولة، س�كون مسئولي تنفیذ القانون من ضمن 

 المسؤولین عن هذه الخدمات.
وتستوجب القواعد السلو��ة لألمم المتحدة من مسئولي تنفیذ القانون 

مها لجم�ع احترام وحما�ة الكرامة ال�شر�ة والحفاظ حقوق اإلنسان ودع
األشخاص تنفیذًا لمهامهم والتي تتضمن منح الحق في الح�اة ومنع 

 التعذیب وسوء المعاملة.
أما �النس�ة للم�ادئ األساس�ة لألمم المتحدة والمتعلقة �استخدام القوة 
واألسلحة النار�ة من قبل مسئولي تنفیذ القانون فهي تستوجب ق�ام 

غیر عدوان�ة قبل اللجوء إلى مسئولي تنفیذ القانون بتطبیق وسائل 
استخدام القوة والتي �جب أن یتم استخدامها في حال ثبوت عدم جدوى 
وعدم فعال�ة استخدام الوسائل غیر العدوان�ة. وفي حال استعصى تجنب 
استخدام القوة، �جب على مسئولي تنفیذ القانون �شكل دائم استخدام القوة 

دام للقوة محدودا لتلك ضمن حدود معینة. و�جب أن �كون أي استخ
المواقف واألحداث التي �عتبر استخدام القوة فیها أمرًا ضرور�َا. �ما 
و�جب استخدامها �النس�ة المشروعة الالزمة لتحقیق الهدف المنشود 

 الذي یتضمن التقلیل من اإلصا�ات واألضرار.
نحن نحث إسرائیل على منع قواتها من إطالق المه�جات الك�م�ائ�ة 

 ز�د من احتمال�ة ز�ادة اإلصا�ات والوف�ات غیر المبررة، وعلى �طرق ت

سبیل المثال إطالق القنابل �شكل م�اشر على األشخاص 
واستخدام المه�جات الك�م�ائ�ة ذات التر�یز العالي أو في األماكن 
المغلقة التي تنعدم فیها المخارج. �جب على قوات األمن 

إلسرائیل�ة االمتناع عن استخدام �م�ات �بیرة جدا وم�الغ فیها من ا
الغاز المسیل للدموع أو استخدامه �طر�قة عشوائ�ة على سبیل 
المثال إطالقه على مساحة مفتوحة تعمل على ز�ادة خطورة التأثیر 

كما ونحث قوات األمن اإلسرائیل�ة على التأكد من  على المارة.
لك�م�ائ�ة في مخ�مات الالجئین المزدحمة عدم إطالق المه�جات ا

والمناطق السكن�ة و�جانب المدارس أو ��ار السن أو اآلخر�ن 
الذین من الممكن أن یواجهوا صعو�ة في التخلص من آثارها 

 السامة.
وننصح بوجود تواصل أفضل بین �افة األطراف، حیث �جب على 

املین في الصحة القوات اإلسرائیل�ة توفیر التر�ی�ة الك�م�ائ�ة للع
الفلسطین�ة. ونطالب الحكومة اإلسرائیل�ة �مشار�ة الدراسات التي 
تم إجراءها على هذه الك�م�ائ�ات أو أ�ة قوانین أو تعل�مات موثقة 
حول ��ف�ة استخدامها و�روتو�والت اتخاذ القرار وأ�ة ب�انات أخرى 

 من شأنها أن تعزز الشفاف�ة والمحاسب�ة والصحة �شكل أفضل.
نطالب قوات األمن اإلسرائیل�ة �احترام المعاییر الدول�ة المتعلقة و 

�األخالق�ات الطب�ة وخصوص�ة المر�ض والتي تتضمن تلك 
المعاییر المنصوص علیها في حقوق اإلنسان الدول�ة العرف�ة 
والقانون اإلنساني. نطلب منكم عدم تقو�ض سلو��ات ال�حث عن 

الجیدة. ونطلب من قوات الصحة واالحتفاظ �السجالت الطب�ة 
األمن اإلسرائیل�ة منع قواتها من دخول واقتحام المستشف�ات أو أ�ة 
مرافق صح�ة أخرى أو انتهاك خصوص�ة المر�ض من خالل 
مصادرة السجالت الطب�ة أو محاولة إجراء مقابالت مع عمال 
الرعا�ة الصح�ة ف�ما یتعلق �المرضى الذین یتلقون الرعا�ة، حیث 

 ل الصحة �معالجة أي شخص �طلب المساعدة والرعا�ة.یلتزم عما

 االتوص�ات الموجهة إلى األونرو 
، والتي تتضمن تلك ا�جب أن یتم الثناء على جهود و�الة األونرو 

المشتر�ة مع السلطات اإلسرائیل�ة، في رفع درجات الحما�ة 
والمخاوف المتعلقة �استخدام الغاز المسیل للدموع في مخ�مات 

وقد فهم المشار�ون في هذه الدراسة وعلى نحو ال ل�س  الالجئین.
تفو�ض على حمایتهم. وشعر موظفو  اف�ه �أن لدى األونرو 

 (ومن ضمنهم المعلمون وعمال الصرف الصحي  ااألونرو 
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التزام مهني لحما�ة  اوالحراس) الذین قمنا �مقابلتهم �أن لدى األونرو 
على استكمال  اومساعدة موظفیها أو العاملین لدیها. نحن نحث األونرو 

العمل �خبرات خارج�ة وآل�ات داخل�ة لتطو�ر ارشادات للحد من 
از المسیل للدموع وآثاره على المخ�م �شكل عام وفي م�اني التعرض للغ

و�ینما تقع على عاتق دولة إسرائیل مسؤول�ة الحد من  .اومدارس األونرو 
استخدام الغاز المسیل للدموع إلى مستو�ات آمنة ومتناس�ة، تلتزم 

�حما�ة الطالب واألطفال والسكان �شكل عام ومساعدتهم في  ااألونرو 
 الت خاصة �أمور التعرض للغاز المسیل للدموع. تطو�ر بروتو�و 

أ�ضًا مساعدة تطو�ر بروتو�والت لإلدارة السل�مة  ا�جب على األونرو 
والتخلص اآلمن من القنابل المستخدمة والتي تعتبر �مثا�ة خطر حق�قي 
على األطفال في المخ�م. �ما و�جب علیها التأكید على حما�ة موظفیها 

ما�ة شخص�ة تتناسب مع عملهم ومالئمة من خالل توفیر معدات ح
لالستخدام خالل الحوادث غیر المتوقعة. و�مكن أن تتضمن هذه 
المعدات أقنعة شخص�ة وقفازات مع مواد حما�ة مناس�ة ومراوح وأجهزة 
تهو�ة أخرى. �مكن إت�اع خطوات �س�طة للحما�ة مثل تحدیث و�صالح 

ا للحد من دخول الغاز إلى ومكاتبه االنوافذ واألبواب في مدارس األونرو 
 األماكن المغلقة.

بتطو�ر وتنفیذ األنظمة والبرامج لمعالجة التأثیر  انحن نحث األونرو 
الطبي والنفسي جراء التعرض المزمن للغاز المسیل للدموع على 
المجتمعات واألفراد الذین �ع�شون في المخ�مات. وهناك احتمال�ة لتفاقم 

ت النفس�ة على هذه المجتمعات التأثیر طو�ل األمد للضغوطا
 المضغوطة المضطر�ة. 

ال�حث عن �احثین محلیین �شر�اء لالستمرار في  ا�جب على األونرو 
برامج المراق�ة الجار�ة لتوثیق اإلصا�ات وتطو�ر سجل من الحاالت 

 الصع�ة ومعالجة المشاكل التي یواجها الالجئون. 
ذا التقر�ر مع الزمالء في أ�ضا على مشار�ة نتائج ه اكما ونحث األونرو 

 الحكومة اإلسرائیل�ة والمنظمات المحل�ة األخرى للعمل سو�ة على 

تنفیذ هذه التوص�ات وتطو�ر والوصول إلى استرات�ج�ة مناصرة 
 أقوى لسكان المخ�م.

المتحدة األخرى  التوص�ات الموجهة إلى هیئات األمم
 ومنظمات الدعم والمناصرة واألطراف الحكوم�ة

الحظنا �أن استخدام الغاز المسیل للدموع في مخ�مي عایدة 
والده�شة �أتي ضمن نطاق غیر مسبوق. �ما ونأمل ق�ام المجتمع 
الدولي والجهات الفاعلة في األمم المتحدة واألطراف الحكوم�ة 

لحد من مستوى استخدام هذه بدعم ومناصرة هؤالء الالجئین ل
األسلحة وز�ادة الشفاف�ة حول ما یتم استخدام األسلحة حوله ودعم 
ومناصرة االستخدام المتناسب والحد األدنى الضروري لألسلحة 

 التي تس�طر على الحشود.

 التوص�ات الموجهة الى العلماء وال�احثین
جود و�اعت�ارها دراسة توض�ح�ة لمشكلة جار�ة، فهناك حاجة لو 

خبرات علم�ة و�شكل أخص من ال�احثین اإلسرائیلیین 
والفلسطینیین والعلماء لتطو�ر دراسة قو�ة أكثر قوة و�جراء 
الدراسات المستقبل�ة حول استخدام الغاز المسیل للدموع واالستمرار 
في فهم مستو�ات التعرض والتأثیرات الصح�ة. �ما ونقترح وننصح 

خ�مات الالجئین األخرى ذات توس�ع رقعة هذا ال�حث ل�شمل م
 العالقة واألسلحة األخرى المستخدمة. 

التوص�ات الموجهة إلى العاملین في القطاع الصحي 
 والسكان

نشكر�م على وقتكم للتحدث مع فر�ق ال�حث ومشار�ة تجار�كم. 
ننصحكم �االستمرار في ال�حث عن خدمات الرعا�ة الصح�ة 

في الدفاع عن حقوقكم.  وتقد�مها. �ما ونطلب منكم االستمرار
ونتأمل أن �عمل هذا التقر�ر على توض�ح الظروف الصع�ة التي 

 تع�شون بها والعمل والمرونة التي تظهرونها. 
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 ثان�ًا: الخلف�ة 
خالل السنوات الثالثة الماض�ة  تم إجراء العدید من التقار�ر

لدموع حول ق�ام قوات األمن اإلسرائیل�ة �استخدام الغاز المسیل ل
�شكل متكرر (على نحو الخصوص في مخ�مي عایدة والده�شة 

 �القرب من مدینة بیت لحم) في األراضي الفلسطین�ة المحتلة. 
بهذا وأظهرت هذه التقار�ر تأثر عدة مناطق في مخ�م عایدة 

لحوالي أكثر في األسبوع و�معدل مرتین إلى ثالث مرات  الغاز
تتعرض لهذا المناطق  هذهمن سنة، وفي �عض الشهور، �انت 

الغاز �شكل یومي. وأثارت هذه التقار�ر المخاوف حول العواقب 
الصح�ة لمثل هذا التعرض للغاز المسیل للدموع، من ناح�ة 
جسد�ة ونفس�ة، على الالجئین الفلسطینیین وموظفي األونروا 

من احتمال�ة  العاملین في المیدان أ�ضًا، �اإلضافة إلى المخاوف
خدام هذا الغاز یتعارض مع القانون الدولي. است أن �كون 

و�اعت�ارها القوة االحتالل�ة، و�موجب القانون الدولي اإلنساني، 
�جب على اسرائیل حما�ة المجتمع المدني الواقع ضمن تصرفها 
واحترام حقوق اإلنسان الخاصة بهم، و�حظر علیها فرض أي نوع 

 من العقاب الجماعي علیهم. 
جئین الفلسطینیین �الدرجة األولى المواطنین وتأوي مخ�مات الال

والذین یتم اإلشارة الذین تعتبرهم األمم المتحدة الجئي فلسطین 
من فلسطین مقر  أنهم "األشخاص الذین �انوا یتخذون على  إلیهم

، 15/5/1948إلى  1/6/1946اقامتهم الطب�عي خالل الفترة 
الذي حصل  والذین فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم �سبب النزاع

. وتمتلك األونروا التفو�ض لتوفیر الحما�ة ”1948عام 
والمساعدة والتي تتضمن ا�صال خدمات الو�الة إلى هؤالء 

، أدت القضا�ا األساس�ة 2015منذ أواخر العام و الالجئین. 
المتعددة والقوانین الجدیدة وحوادث الشرطة التي �انت تحدث 

ارتفاع حدة التوتر في  على نحو متقطع في الضفة الغر��ة إلى
العدید من المخ�مات، حیث تضمنت مسیرات احتجاج�ة 

 وصدامات مع قوات األمن اإلسرائیل�ة. 
 
 

 
 

المواد الك�م�ائ�ة و�مصطلح عام، �شیر الغاز المسیل للدموع إلى  
المه�جة والمستخدمة على نطاق واسع في مكافحة أعمال الشغب 

العادة، یتكون هذا الغاز  وفي. أو فض االحتجاجات االجتماع�ة
-2من �لوراسیتوفینون صناعي أو غاز سي إس (

أو من راتین الفلفل الز�تي المتواجد  )كلوروبنزالمالونونیتریل
�شكل طب�عي، والذي �عرف أ�ضا برذاذ الفلفل والمصنوع من 

هذا الغاز ألم ك�ساسئین قوي موجود داخل الفلفل الحار. و�سبب 
ن أو احساس حارق في ال�شرة، و�ستخدم عابر أو ادماع في العی

�شكل عام لتفر�ق التجمعات والحد من قدرة األشخاص المعرضین 
لهذا الغاز على احداث أي ضرر. وتم تطو�ر أشكال حدیثة لغاز 

أو سي  1(سي اس) ومن ضمنها (على سبیل المثال سي اس 
 والتي تتمیز �قوتها ومتانتها و�مكان�ة �قاءهاوسي آر)  2اس 

أو إصا�ة تستمر لفترات  أكبرفي وجود ألم وتتسبب أطول  راتلفت
) من 2أو سي اس  1طو�لة في البیئة. و�عتبر �ًال (سي اس 

األشكال التي تم دمجها مع غاز سي اس والتي تجعلها أكثر 
 مقاومة للماء وأكثر قوة، �اإلضافة إلى ز�ادة فترة ح�اتها. 

المه�جة التي تستخدمها  ومن غیر الواضح ما هي المادة الك�م�ائ�ة
سیتم استخدام  و�التالي،قوات األمن اإلسرائیلي في المخ�مات، 

المصطلح العام "الغاز المسیل للدموع" لإلشارة إلى هذه المادة 
 الك�م�ائ�ة التي تم تقی�مها في هذا التقر�ر. 

وتم حظر المه�جات الك�م�ائ�ة �اعت�ارها طر�قة قتال�ة خالل 
لدولي ضمن اتفاق�ة األسلحة الك�م�ائ�ة عام الصراع والنزاع ا

، ولكن لم یتم حظرها أو منعها �موجب هذه االتفاق�ة 1992
ألهداف وأغراض تطبیق القانون المدني "طالما تتناسب هذه األنواع 
والكم�ات مع مثل هذه األهداف". و�عرض التقر�ر عمل�ات 

منها التعرض لعدة اسلحة تستخدم للس�طرة على الحشود، ومن ض
الرصاص البالست�كي والمطاطي "والم�اه العادمة" (وهي تر�ی�ة 
تتضمن سائل خمیري ذو رائحة �ر�هة یتم نشره من خالل قاذف 
لضخ الم�اه) وقنابل الصوت (والتي تعرف أ�ضًا �اسم القنابل 

 الضوئ�ة) 
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وهي ع�ارة عن عبوات متفجرة تعمل على ان�عاث ضوء ساطع 
ل�ة تهدف إلى صعق األشخاص أو �سبب العمى أو أصوات عا

صدمهم)، �اإلضافة الى الذخیرة الح�ة (وهو مصطلح عام 
تخترق التي مقذوفات الرصاصات أو ال�ستخدم لإلشارة إلى 

الجسم). وقام ال�احثان سا�قًا �استعراض هذه األسلحة وآثارها 
 الصح�ة.

تقار�ر وسائل اإلعالم أو من خالل تناقل  وعلى الرغم من وجود
حادیث بین الناس حول االستخدام المتكرر للغاز المسیل األ

للدموع، ال �عرف الكثیر حول مدى انتشار التعرض للغاز المسیل 
ف�ما یتعلق �آثارها الطب�ة وذلك للدموع بین أوساط المجتمع 

والنفس�ة، وخصوصًا على المدى ال�عید. وعلى الصعید الدولي، 
وعدة تقار�ر حالة، تمكنت �عض الدراسات األدب�ة األخیرة 

�اإلضافة إلى عدة دراسات رصد�ة من تحدید �عض اآلثار 
الصح�ة ومن ضمنها الجروح واإلصا�ات وحروق الجلد والضرر 
المزمن للعیون واإلصا�ات ال�الغة والكبیرة في الرئتین واألغش�ة 

إلى  ال�احثانالمخاط�ة األخرى الناتجة عن هذه القنابل. وأشار 
التعرض المتكرر لهذه  فاقم اإلصا�ات جراءمن ت وجود مخاوف

الغازات، وعلى نحو الخصوص في المناطق المأهولة وذات 
الكثافة السكان�ة العال�ة أو األماكن التي تكون فیها قدرة المواطنین 

 .على الهروب محدودة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحتى هذه اللحظة، لم ت�حث أي دراسة أو أي وعلى أي حال،  
ستخدام الفي اآلثار الصح�ة عمل�ة مسح موحدة �شكل خاص 

تكرر على مجتمع واحد. وعل�ه، فإن الغاز المسیل للدموع �شكل م
عمل�ة ال�حث في هذا المجال أمر مهم جدًا، ل�س فقط من أجل 
فهم القضا�ا والدفاع من أجل وجود القوانین، بل نظرًا لآلثار التي 
من الممكن أن �شكلها هذا التعرض على الصحة والحاجة لوجود 

 . عدد أكبر من البرامج الصح�ة المستهدفة وآل�ات للحما�ة
وستقوم هذه الدراسة �الكشف عن معدل انتشار التعرض للغاز 

 یؤدي المسیل للدموع في أوساط مجتمع الالجئین والطر�قة التي
من خاللها التعرض المتكرر للغاز المسیل للدموع إلى آثار نفس�ة 

 وطب�ة قابلة للق�اس بین الالجئین الفلسطینیین. 
م�كرة لتقد�م معرفة قابلة ونحن نتأمل أن �قدم هذا ال�حث محاولة 

للتعم�م حول اآلثار المحتملة للتعرض للغاز المسیل للدموع على 
مدار أساب�ع أو شهور، وستدعم هذه الدراسة الحاجة لوجود 

 دراسات وأ�حاث مستقبل�ة حول هذه القض�ة. 
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 ثالثًا: األهداف 
 

 
 
 
وع في تكرار التعرض للغاز المسیل للدم �م�ة ومعدلتحدید  )1(

صفوف الالجئین الذین �ع�شون في مخ�مات عایدة 
والده�شة داخل مدینة بیت لحم في األراضي الفلسطین�ة 

 المحتلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
) تقی�م األعراض الطب�ة والنفس�ة المحتملة (الحادة والمزمنة )2(

 المرت�طة �مثل هذا التعرض.
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  األسالیب والمنهج�ة المت�عةرا�عًا: 
هذه الدراسة �مثا�ة دراسة استكشاف�ة لتقی�م التعرض للغاز  تعد

المسیل للدموع وآثاره الصح�ة على مجتمع الالجئین في مخ�مي 
عایدة والده�شة. وقد قمنا �استخدام منهج�ة التثلیث �االعتماد على 

محاولة  فيت النوع�ة والتقی�مات الطب�ة والمسح األسري المقابال
إلى فهم شامل للعناصر األساس�ة والجغراف�ة  للوصول

والبیو��م�ائ�ة والطب�ة والتي من الممكن أن تلعب دورًا في تفاقم أو 
 تخف�ف من اآلثار الصح�ة. 

وتم اخت�ار مخ�مي عایدة والده�شة، و�الهما �قع داخل مدینة بیت 
هذه الدراسة �االستناد على معدل تكرار الحوادث المرت�طة لحم، ل

�الغاز المسیل للدموع في هذه المخ�مات. وقد �ان مخ�م عایدة، 
القر�ب من الجدار األمني اإلسرائیلي ومواقع دین�ة یهود�ة مهمة، 
مسرحًا لنشاط قوت األمن اإلسرائیلي المكثف منذ أواخر العام 

، ار سكان المخ�م وموظفي األونرو و�االعتماد على تقار�. 2015
النشرات االخ�ار�ة إلى ق�ام قوات األمن اإلسرائیلي  أشارت

�استخدام الغاز المسیل للدموع �معدل ثالث إلى أر�ع مرات 
عام �امل. أما �النس�ة لمخ�م الده�شة، والذي مدار اسبوع�ًا وعلى 

للغاز عن الجدار، فقد شهد أ�ضًا تعرضًا متكررًا نوعًا ما ی�عد 
المسیل للدموع و�الدرجة األولى خالل عمل�ات المداهمة اللیل�ة في 
األشهر القلیلة السا�قة (وعلى نحو التحدید في الشهور: أ�ار/مایو 

)، وقبیل إجراء 2017وحز�ران/یونیو وتموز/ یولیو وآب/أغسطس 
هذه الدراسة. وألغراض هذا ال�حث األولي، تم إجراء مجموعات 

�مات الطب�ة في مخ�م عایدة، إلى جانب إجراء عدد التر�یز والتقی
قلیل من المقابالت والتقی�مات الطب�ة مع سكان مخ�م الده�شة. أما 

 �النس�ة للمسح األسري، فقد تم إجراءه في مخ�م عایدة فقط. 
 

: أجر�نا المقابالت النوع�ة مع أفراد المجتمع المقابالت النوع�ة
  اوالقادة وعمال األونرو 

 
 
 
 
 
 
 

ددة من أجل تقی�م وجهات النظر والمخاوف ومجموعات مجتمع�ة مح 
والنتائج المحتملة التي مر بها السكان. و�عد عقد اجتماع عام في مخ�م 
عایدة، تم تجنید المشار�ین من أجل ابالغ أفراد المجتمع حول الدراسة 
القادمة، �اإلضافة إلى عقد اجتماع مماثل في مخ�م الده�شة مع قادة 

أن �كونوا من سكان إحدى �مشار�ین ألهل�ة ال واشترطالمخ�م. 
في هذه المواقع أو منظمات الرعا�ة  االمخ�مین أو قد عملوا لألونرو 

الصح�ة الخارج�ة ذات العالقة والتي أشرفت على المرضى في 
عمد فر�ق ال�حث إلى اإل�قاء على معاییر األهل�ة مفتوحة و المخ�مات. 

بوجود فهم للحصول على وجهات نظر وتجارب مختلفة والسماح 
 أفضل وأقوى لمثل هذه القضا�ا. 

بتنظ�م وتشكیل المجموعات التي ضمت ما بین  اقام شر�اء األونرو 
دق�قة.  90-60لجلسات تتراوح مدتها ما بین و أر�عة وثمان�ة مشار�ین 

و�عد عمل�ة اخذ الموافقة الشفه�ة، قام اثنان أو ثالثة من أعضاء فر�ق 
) �إجراء المقابالت و�شكل أساسي ال�حث (وعلى األقل مترجم واحد

�اللغة العر��ة مصحو�ة �الترجمة إلى اللغة اإلنجلیز�ة. ولضمان 
خصوص�ة المشار�ین مع األخذ �عین االعت�ار طب�عة هذا العمل، لم 

 یتم تسجیل هذه المقابالت أو التقاط أي صورة. 
ة إلى قمنا �إجراء المقابالت �استخدام منهج�ة األسئلة المفتوحة النوع�

جانب طر�قة النظر�ة الراسخة لتحدید األفكار الرئ�س�ة ذات األهم�ة 
�النس�ة للمشار�ین. وتم تأطیر النقاشات األول�ة حول التعرض للغاز 

 أسئلتنا وجهناالمسیل للدموع والس�اق الذي تم استخدامه من خالله. 
حول تجر�ة التعرض للغاز المسیل للدموع ووجهات النظر العامة حول 
استخدامه من قبل قوات األمن االسرائیلي. و�ینما قمنا �طرح اسئلة 

 عامة مفتوحة
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حول اآلثار الصح�ة، مع األخذ �عین االعت�ار تشكیل هذه 
القضا�ا القانون�ة  فيالمقابالت، لم نقم �التحقیق �شكل أساسي 

والس�اق الس�اسي واالقتصادي الستخدام هذا الغاز المسیل للدموع. 
قمنا أ�ضًا �طرح األسئلة المفتوحة حول الحلول الممكنة ونتائج هذه 

 القض�ة. 
 لطب�ة: التقی�مات ا

ُطلب من أفراد المجتمع الذین أشاروا إلى تعرضهم إلصا�ات 
خطیرة جراء الغاز المسیل للدموع أو لدیهم أ�ة شكاوى جسد�ة 

عملت حیث حال�ة أن �شار�وا في عمل�ة التقی�م الطب�ة. 
الصح�ة على تجنید المشار�ین  االممرضات في ع�ادات األونرو 

وتناقل األحادیث بین الناس.  من خالل أجراء اللقاءات المجتمع�ة
وتم تجنید األشخاص ال�الغین أو األطفال الذین اشتكوا من وجود 
آثار شدیدة وحادة جراء هذا الغاز المسیل للدموع للمشار�ة في هذه 
التقی�مات. وتضمنت هذه اآلثار على سبیل المثال ال للحصر، 
 فقدان الوعي والتشنجات واضطراب الجهاز التنفسي وعمل�ات
االجهاض وأي صدمات أخرى ناتجة عن هذه القنابل. �ما وشارك 
ال�الغین واألطفال ممن �عانون من آثار مزمنة أو طو�لة األمد، 
على سبیل المثال ال للحصر، الر�و أو أ�ة اضطرا�ات أخرى في 
الجهاز التنفسي والعجز العصبي واإلعاقة الدائمة وأ�ة قضا�ا 

لید أو أ�ة مخاوف أخرى في هذه تتعلق �األمور النسائ�ة والتو 
ممن التقی�مات. وتضمن فر�ق ال�حث أط�اء وأط�اء نفسیین 

یتمتعون �الخبرة على أجراء تقی�مات الطب الشرعي. و�عد إدارة 
فر�ق ال�حث التار�خ  تت�ععمل�ة الحصول على الموافقة الشفه�ة، 

المرضي السابق للمشار�ین ور�زوا على الحادث/الحوادث 
ة �الغاز المسیل للدموع والقضا�ا الطب�ة الالحقة. وتم المتعلق/

توثیق أ�ة نتائج ماد�ة وجسد�ة ذات عالقة، ولم یتم التقاط الصور 
 من أجل حما�ة هو�ة المشار�ین. 

 المسح السكاني: 
التعرض للغاز المسیل للدموع  حولسكاني المسح القمنا �إجراء 

جئین والذي تبلغ واآلثار الطب�ة والنفس�ة في مخ�م عایدة لال
�یلو متر مر�ع و�سكن ف�ه أكثر  0.71مساحته اإلجمال�ة حوالي 

شخص �ع�شون منطقة ذات �ثافة سكان�ة عال�ة.  6000من 
أعضاء، من بینهم عضو فر�ق  4-3وتضمن فرق المسح السكاني 

 ومترجم. اال�حث ومتطوع �ق�م في المجتمع وموظف من األونرو 

بتدر�ب الفرق حول إجراءات عمل�ة  اقام فر�ق ال�حث وموظفي األونرو 
المسح والموافقات المستنیرة أو أخالق�ات ال�حث والطر�قة المالئمة ألخذ 

فر�ق على األقل عضوًا العینات وتقن�ات إجراء المقابالت. وتضمن �ل 
 متخصصًا في العالج األولى النفسي. 
تم استخدام منهج�ة أخذ العینات أخذ العینات من المسح السكاني: 

للمنازل في المواقع الجغراف�ة لضمان التنوع في المنطقة  ةالعنقود�
الجغراف�ة للمنازل الواقعة في المخ�م، �اإلضافة إلى التنوع في أعمار 

فر�ق ال�حث  وقسماص المشار�ین في عمل�ة المسح. وأجناس لألشخ
المخ�م إلى أر�عة تجمعات من أجل حساب التنوع الجغرافي حیث �انت 

مناطق الالتجمعات أو المناطق الجغراف�ة موزعة على النحو اآلتي: (أ) 
قر��ة من الجدار و�رج المراق�ة الخاص �قوات األمن اإلسرائیل�ة، ال

ن الشارع الرئ�سي، و(ج) المناطق الواقعة و(ب) المناطق القر��ة م
داخل المخ�م، و(د) الزاو�ة ال�عیدة من المخ�م الواقعة في منطقة �عیدة 

�حث البیت األول �شكل الفر�ق  واختارعن األحداث والصدامات. 
عشوائي وطلبوا إجراء المقابالت مع �افة أفراد األسرة الذین تتراوح 

�عد ق�امهم بتقد�م تعر�ف �س�ط.  سنوات وذلك 10 أكثر منأعمارهم 
وفي حال وافق المشار�ین وأعطوا موافقتهم �عد معرفتهم بتفاصیل 
المسح االجتماعي، �قوم فر�ق ال�حث �إدارة هذا المسح لكل مشارك. 
و�عد إجراء عمل�ة المسح في المنزل األول، �قوم فر�ق ال�حث �اخت�ار 

 لمنزل األول. من ا �هقر مدى المنزل الالحق �االعتماد على 
عادل وغیر منحاز و�قدم نظرة  �شكلتم تصم�م اخت�ار المشار�ین 

من  %40متوازنة للتجمع السكاني العام في المخ�م (هناك حوالي 
سكان المخ�م أعمارهم تحت سن الرا�عة عشر). و�ان جم�ع األشخاص 

سنوات (�غض النظر عن الجنس  10الذین تتراوح أعمارهم فوق 
لة) والذین �ق�مون في مخ�م عایدة خالل وقت إجراء والعرق والسال

المقابالت و�ع�شون في المنازل التي تم إجراء المقابالت مؤهلین 
 للمشار�ة في المسح. 

سنة) وال�الغین  17-10وهدفنا إلى إجراء مسح لألطفال (ما بین 
أو أكبر (ومن ضمنهم النساء  18والرجال والنساء الذین تتراوح أعمارهم 

مل) و��ار السن وأولئك الذین �عانون من ظروف صح�ة معینة. الحوا
ونحن نأمل �أن تكون عمل�ة المسح األسري الطر�قة األفضل للوصول 
إلى ��ار السن وذوي اإلعاقة والنساء الذین عادة ما �كون لهم 

احتمال�ة خروجهم من المنزل. ولضمان وتق مسؤول�ات رعا�ة صح�ة 
 ألطفال، مشار�ة الش�اب العاملین وا
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خالل العطل المدرس�ة وص�اح أ�ام قمنا �إجراء عمل�ة المسح 

الجمعة والسبت والذي عادة ما تكون العائالت في هذه األوقات في 
 المنزل. 

 إجراء المقابلة: 
تم إجراء المقابالت على مدار یومان في شهر آب/ أغسطس 

فر�ق إجراء المقابالت مع �طلب ال. وفي �ل منزل، �ان 2017
أعوام أو أكثر. تم التأكد من  كافة السكان الذي تبلغ أعمارهم عشرة

العمر من خالل سؤال اآل�اء واألطفال. و�عد الحصول على موافقة 
كل فرد من أفراد العائلة، والحصول على موافقة األهل على إجراء 
المقابلة مع األطفال دون سن الثامنة عشر، ُطلب من المشار�ین 

ء المسح إال في تعبئة االستب�ان �اعت�اره مقابلة مع أفراد فر�ق إجرا
حال فضل المشارك تعبئة االستب�ان �شكل ذاتي (وفي مثل هذه 
الحاالت، تم اعطاء اإلذن بذلك). تم إجراء �افة عمل�ات المسح 
األسري في مناطق خاصة مالئمة ومر�حة للمشار�ین. وتواجد أفراد 
فر�ق ال�حث للمساعدة في اإلجا�ة عن أي سؤال یتعلق بتوض�ح 

 دف من اجراء هذا المسح. أدوارهم أو اله
 

 أداة عمل�ة المسح: 
اعتمد هذا المسح على استب�ان سابق تم التحقق منه لتحدید 
القضا�ا الصح�ة والنفس�ة، �اإلضافة إلى اإلصا�ات الم�اشرة وغیر 
الم�اشرة من الغاز المسیل لدموع، للحصول على تصور عام 

 للصحة في المجتمع. 
 
 
 
 
 
 

) وهو أداة 12-تم اعتماد أداة المسح من (االستب�ان الصحي العام 
مسح تم التحقق منها ومتوفرة �عدة لغات من ضمنها اللغة العر��ة، 
�اإلضافة إلى تقی�م التحقق للمسح الصحي العام للتعرض للمواد 
الك�م�ائ�ة والذي تم تطو�ره من قبل مراكز األمم المتحدة للس�طرة 

كم �األمراض من أجل تقی�م التعرض اإلصا�ات الناتجة عن هذه والتح
تم دمج دراسات استطالع الرأي وتكی�فها مع أسئلة و المواد الك�م�ائ�ة. 

 إضاف�ة معدة خص�صًا لهذا الس�اق. 
 

 تحلیل الب�انات: 
تم احتساب معدالت االنتشار والسكان من خالل استخدام عمل�ات 

النس�ة للمقارنات بین المجموعات، فقد احصائ�ة وصف�ة �س�طة. أما �
تم تحلیل و استندت على اخت�ار مر�ع �ي بیرسون للداللة االحصائ�ة. 

 . 14.2الب�انات �استخدام الحزمة االحصائ�ة ستاتا 
 

 االعت�ارات االخالق�ة: 
وافقت لجنة حما�ة العناصر ال�شر�ة (ومجلس المراجعة المؤسس�ة) في 

، على بروتو�ول المسح األسري. وتم إجراء جامعة �ال�فورن�ا، بیر�لي
المقابالت النوع�ة والتقی�مات الطب�ة وفقًا للممارسات المع�ار�ة 
والق�اس�ة لمشار�ة العناصر ال�شر�ة األخالق�ة ولكن لم یتم مراجعتها 

 �شكل رسمي. 
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 خامسًا: النتائج
 

، 2017طس مدار ثمان�ة أ�ام خالل شهر آب/أغس تم إجراء الدراسة على
وعلى وجه التحدید في مخ�م عایدة، وتخلل هذه الدراسة عدة ز�ارات لمخ�م 
الده�شة ومرافق الرعا�ة الصح�ة المحل�ة. یبدو مخ�م عایدة �مثا�ة منطقة 
حضر�ة ذات �ثافة سكان�ة عال�ة حیث �ع�ش معظم األشخاص في المخ�م 

محدودة في شقق صغیرة. و�وجد في المخ�م مساحات مفتوحة صغیرة و 
 للنشاطات الترفیه�ة. 

 
من  ولعدة مراتداخل المخ�م، تمكن فر�ق ال�حث الیومي  التجولومن خالل 

تحدید وجود قنابل الغاز المسیل للدموع في الطر�ق و�جانب الملعب الصغیر 
وساحات اللعب المعبدة وفي مبنى المدرسة و�لى جانب المنازل والشقق 

وم �إجراء ال�حث أو من خالل جولته في . و�ینما �ان �قاومكاتب األونرو 
المخ�م، �ان فر�ق ال�حث أ�ضًا شاهدًا على عدة حوادث تتعلق �الغاز 
المسیل للدموع. لم تكن هناك أي اشت�اكات أو احتجاجات �بیرة خالل فترة 

تم إجراء مجموعات التر�یز والتقی�مات الطب�ة في و  �ما إجراء الدراسة،
 نین (كانت المدرسة في إجازة العطلة الص�ف�ة).للب امكت�ة مدرسة األونرو 

  
 المقابالت النوع�ة: 

من أفراد المجتمع  75مع أكثر من أجرى فر�ق ال�حث المقابالت النوع�ة 
مجموعات من  10ضمن تشكیلة المجموعات. إجمال�ًا، التقینا مع 

 صغار وفي مراحلهم العمر�ةهذه المجموعات أطفال  تالمشار�ین. وتضمن
) والك�ار في السن 17-14) وطالب المرحلة العل�ا (14-12(ة سطالمتو 

) والنساء الحوامل أو المرضعات ممن لدیهم 70(الذین تز�د اعمارهم عن 
أطفال صغار، وعمال الصرف الصحي ومعلمي المدارس والحراس الذین 
�قومون �حراسة المدارس لیًال، �اإلضافة إلى قادة المجتمع. وعلى نحو 

 ا بز�ارة خمسة مراكز رعا�ة صح�ة خارج�ةمنفصل، قمن
 
 
 
 
 

مناقشة آراء ومخاوف العاملین في ل(ومن ضمنها مر�ز اسعاف أولي)  
ضحا�ا الغاز المسیل للدموع. وتم إجراء القطاع الصحي والذین �عالجون 

هذه المقابالت مع إدارة وق�ادة المستشفى والمسعفین، والممرضین 
واألط�اء والجراحین في العدید من المرافق الصح�ة في منطقة بیت لحم 
والذین �قومون �معالجة الالجئین من هذه المخ�مات. ومن خالل �افة 

مهمة تم الحصول علیها من خالل المجموعات، قمنا بتحدید عدة أفكار 
 المقابالت التي تم اجراءها مع السكان، وهي على النحو اآلتي:

 
كان التعرض للغاز المسیل للدموع منتشرًا على نطاق واسع ومتكرر  )1(

 �شكل ال �میز بین أحد. 

لم �كن هناك داع حق�قي ورئ�سي لق�ام قوات األمن اإلسرائیلي  )2(
 . �استخدام الغاز المسیل للدموع

لم تكن هناك أ�ة أماكن آمنة في المخ�م. لم یتم تصم�م المدارس  )3(
وال توجد أ�ة طر�قة لتجنب آثاره أو ، والمنازل لهذا النوع من التعرض

 تخف�فها. 

و�ینما جعلت السنوات العدیدة من التعرض للغاز المسیل للدموع من  )4(
الموضوع أمرًا طب�ع�ًا إلى حد ما، �ان هناك خوف منتشر وواسع 
من اآلثار طو�لة األمد لهذا التعرض الك�م�ائي. ور�ط المشار�ون 
العدید من الظروف المزمنة �التعرض للغاز المسیل للدموع ومن 
ضمنها: الر�و والتهاب الجلد التحسسي والصدع والته�ج العصبي 

 واالجهاض والصدمات الحادة الناتجة عن إصا�ات القنابل. 

هم من أعراض صح�ة �بیرة عانى األشخاص الذین تمت مقابلت )5(
نت�جة حدة الغاز المسیل للدموع. هناك مخاوف منتشرة �أن الغاز 

 المستخدم حال�ًا هو أكثر قوة ود�مومة وأكثر خطرًا 
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هناك �عض و من ذاك الغاز الذي �ان �ستخدم في السنوات الماض�ة. 

تدوم لفترة أكثر سوءًا جانب�ة  اً هذا الغاز آثار  من احتمال�ة أن �سببالمخاوف 
�اإلضافة إلى عدم جدوى أي عالجات منزل�ة أو طب�ة أو عقاقیر  ،أطول

 وقائ�ة متوفرة. 
توفیر حما�ة منظمة  ااألونرو �أنه یتوجب على شعر السكان والموظفین  )6(

�شكل أكبر لكل من موظفیها أو المجتمع السكاني. من الممكن أن 
الدفاع ا�جاد بروتو�والت أفضل لمدارسها وعمالها وأعمال  ذلك یتضمن

الالجئین وتوفیر الموارد والمعدات وتقد�م معدات الحما�ة  عن حقوق 
 . انرو لعمال األو 

الضعف والخوف والغضب �الشعور وجود أدت الظروف الحال�ة إلى  )7(
 وانعدام األمل (ال�أس) والتي أثرت �شكل �بیر على األطفال وال�الغین. 

تعتبر القضا�ا األخالق�ة الطب�ة متعمقة حیث هناك خوف من ال�حث  )8(
عن الخدمات الصح�ة واالبتعاد عن المستشف�ات وعدم احتفاظ 

السجالت لهذه االصا�ات (خوفًا من أن یتم مداهمتها)، المستشف�ات �
�اإلضافة إلى التقار�ر التي تشیر إلى ق�ام قوات األمن اإلسرائیل�ة 
�اعتراض أو اعاقة حر�ة س�اسات اإلسعاف أو االعتداء علیها في 

 مواقع االشت�اكات. 

 (دون  مرت�طة بهذا الموضوعللمالحظة: تتضمن األقسام الالحقة اقت�اسات 
إظهار االسم وذلك لحما�ة هو�ة الشخص الذي تم إجراء المقابلة معه). 

 �مكن ا�جاد اقت�اسات أو تعل�مات أخرى في الملحق.
للغاز للمسیل للدموع في  تعرضهأشار �ل مشارك في هذه الدراسة إلى 

أ�ضًا  �ما وذ�رواالشهر الماضي و�معدل عدة مرات في األسبوع الماضي. 
في المنازل، والمدارس والشوارع وفي أي مكان آخر ك �أنهم یتعرضوا لذل

قر�ب في المخ�م. یتم استخدام الغاز المسیل للدموع في �افة األوقات في 
الیوم بدءا من الص�اح ال�اكر وخالل ساعات المدرسة أو العمل وحتى في 
منتصف اللیل (یتم استخدامه عادة للغارات أو المداهمات لتحدید واعتقال 

ن المخ�م). وفي مخ�م الده�شة، �ان معظم استخدام الغاز المسیل األفراد م
 المداهمةللدموع یتم ما بین الساعة الواحدة والرا�عة ص�احًا خالل عمل�ة 

فقد اللیل�ة للمخ�م لتحدید مواقع األفراد واعتقالهم. أما في مخ�م عایدة، 
 لحصلت معظم الحوادث التي تتضمن الغاز المسیل للدموع و�شك

 . 2017رر خالل النهار واللیل في العام متك
شعر السكان �أن قوات األمن اإلسرائیلي ال تستخدم الغاز المسیل للدموع و 

كسالح دفاعي �حمیهم من أعمال الشغب أو للحفاظ على السالمة العامة 

 
لكنهم �انوا �ستخدمونه �سالح هجومي. حیث أشاروا �أن التعرض للغاز 

ت. وقال المسیل للدموع ال یرت�ط �االحتجاجات ولكنه �حدث في أي وق
عند أحد األشخاص أثناء مقابلته: "أنهم �ستخدمون الغاز المسیل للدموع 

عندما یر�دون افتعال الصدامات أو أو �الضجر أو الملل  شعورهم
االشت�اكات أو الدخول إلى المخ�م". وسأل ال�احثون �شكل أساسي 
ورئ�سي حول استخدام الغاز المسیل للدموع على المحتجین و�التحدید 

ئك الذین �قومون �إلقاء الحجارة. وقد أشارت مجموعات الطالب وأفراد أول
المجتمع �شكل عام إال أن هذا األمر ل�س القض�ة الرئ�س�ة. حیث قالوا 
�أن عمل�ات إلقاء الحجارة تحدث من حین إلى آخر ولكنها لفتة عق�مة 
 خف�فة ومهمة لالحتجاجات "كما وأنها ال ترت�ط �استخدام الغاز المسیل
للدموع". وقالوا �أن قوات األمن اإلسرائیل�ة تقوم �إلقاء قنابل الغاز المسیل 
للدموع �عمل استفزازي یؤدي إلى حث الش�اب وتصعید العنف. وأشار 

أو السكان أ�ضًا إلى مقاطعة عدة حوادث سلم�ة مثل عید میالد طفل 
له هناك دلیل على هذا األمر تم تسجینزهة عائل�ة دون وجود أي سبب. 

من خالل الكامیرات المثبتة في المر�ز المجتمعي والذي تم مشار�ته مع 
الغاز المسیل للدموع  إلى �قاء. و�شكل أساسي، أشار المشار�ون ااألونرو 

الهواء حول المخ�م و�ؤثر على أي شخص سواء الصغار أو ��ار السن 
 ومعظمهم ال عالقة لهم �إلقاء الحجارة أو االشت�اكات. 

��ًا �ل شخص تمت مقابلته إلى "عدم وجود أماكن آمنة" وأشار تقر 
�ستط�عون من خاللها الهرب من الغاز المسیل للدموع أو تجنب التعرض 
له. وأشاروا أ�ضًا �أن الطب�عة الغاز�ة لهذه المادة الك�م�ائ�ة والكم�ة التي 
یتعرضون لها جعلت من األبواب والنوافذ المغلقة �األمر غیر المجدي، 

خطرًا (في حال علق الغاز في الداخل).  األمر عض األوقات �كون وفي �
أدت الطب�عة الجغراف�ة الحضر�ة للمخ�م والموارد المحدودة للسكان إلى و 

�لى استمرار وجود الغاز المسیل للدموع و الحد من وجود التهو�ة المالئمة 
الوقات في الجو "لثالثة أ�ام في المنزل أو المدرسة". وعلى ما یبدو، فإن ا

االعت�اط�ة للتعرض للغاز المسیل للدموع قللت من القدرة على التحضیر 
(فتح أو اغالق النوافذ واألبواب) قبل أن یدخل الغاز إلى الداخل 

 وسببت(وخصوصًا عندما تحصل الحوادث في اللیل والناس ن�ام). 
وجود تهو�ة سیئة ونوافذ  في المصادر والموارد المحدودة في المجتمع

مة وه�كل�ات هشة ورخ�صة الثمن لم تكن مدعومة جیدًا لكي تمنع محط
 دخول الغاز أو اخراجه �سرعة عندما �كون من الداخل. 
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 (كما هو مصمم له)،
�أن "هذا األمر  �قولهم وأشار العدید من األشخاص الذین تمت مقابلتهم

�ا" أو "نحن معتادون على ذلك". ولكن ��فما استمرت المقابالت، طب�ع
أشاروا إلى أنه و�ینما اعتادوا على التعرض المتكرر للغاز المسیل للدموع، 
كانوا قلقین للغا�ة من اآلثار �عیدة المدى لهذا التعرض. وأشارت احدى 

على مر النساء" إذا �انت تؤذي بهذه الطر�قة خالل ثوان، ما الذي ستفعله 
السینین؟" وسأل أحد الرجال "ال نعلم ما إذا �انت تسبب السرطان أو الر�و 

�سبب هذا األمر". وأشارت  في عمر م�كرالمزمن. أنا متأكد �أننا سنموت 
األطفال الصغار للخطر �شكل تعرض أن  ةإلى احتمال�إحدى االمهات 

رها شهران. أكبر، "لقد تعرض طفلتي للغاز المسیل للدموع عندما �ان عم
وعندما تكبر وتص�ح في عمري اآلن، ما الذي س�حدث، إن �شرتها ناعمة 
ورئتاها صغیرتان ونح�فتان. أنا متأكدة �أنها سوف تعاني من آثار سلب�ة 
لسنوات". وأشار المشار�ین إلى معاناتهم من الر�و والتهاب الجلد التحسسي 

�أن  وذ�روامد أخرى، وآالم العین والصداع �اإلضافة إلى آثار طو�لة األ
هؤالء األشخاص الذین تم استهدافهم �شكل م�اشر �القنابل ال �عانون من 
كدمات ورضوض فقط، بل انهم �عانون من عظام متكسرة وجروح أو 

 اصا�ات داخل�ة. 
وفي س�اق متصل، فإن واحدة من القضا�ا التي استشهدت بها �افة 

ذي تستخدمه قوات األمن المجموعات هي �أن الغاز المسیل للدموع ال
اإلسرائیلي على مدار السنة أو السنتین السا�قتین أكثر قوة و�ستمر لفترة 
أطول وسامًا وال یتشا�ه مع ذلك الذي �ان �ستخدم في السنوات السا�قة. 
وأشار عمال الصرف الصحي �أن البودرة المائلة إلى اللون األب�ض سوف 

عدة أ�ام، ولكنها �انت سرعان ما  ت�قى حتى ولو قمت بتنظ�ف القنابل �عد
تتبدد �شكل سر�ع في السابق. وأشار العدید من األشخاص إلى أنهم �انوا 
�قومون �االحتفاظ �ال�صل أو روائح قو�ة في الجوار لتخف�ف اآلثار، ولكنهم 

هذه العالجات المنزل�ة مقابل الغاز المسیل للدموع  أدر�وا عدم فعال�ة
انوا قلقین �أن هذا الغاز، والذي ال یتبدد خالل دقائق، المستخدم حال�ًا. وقد �

لفترة ثالثة أ�ام وأن الرائحة واأللم التي یتسبب بها  المنازل"سوف ی�قى داخل 
قال عدة آ�اء �أن أطفالهم �قومون �التقاط القنابل و ستكون أقوى من قبل". 

ن بها وهو المستخدمة (هناك الكثیر منها ومن الصعب أزالتهم جم�عًا) و�لعبو 
عبر و األمر الذي �سبب تلوث ثانوي و�عادة ظهور األعراض ذاتها. 

األشخاص الذین تمت مقابلتهم عن شعورهم �أن العالجات الطب�ة في 
المستشف�ات على سبیل المثال االكسجین أو عمل�ة اإلرواء لم تكن ذات 

م �نا ننظفها �استخدا ،فائدة. حیث أشار العدید من األشخاص: "قبل ذلك

 
قوات األمن اإلسرائیل�ة �اخت�ار نوع جدید انتشرت المخاوف من ق�ام و 

وأكثر قوة من الغاز المسیل للدموع على هؤالء الالجئین دون أخذ أ�ة 
بتجر�ته علینا و�عد ذلك �قومون بب�عه للدول األخرى احت�اطات. "�قومون 

على أنه أمن. ولكنه ل�س �ذلك، فنحن جم�عنا نعاني". وعلى نحو �امل 
من اإلدراك، أشار األشخاص الذین تمت مقابلتهم إلى وجود ألم حارق في 
العینین والغشاء المخاطي للفم وال�شرة والحلق، حیث عبروا عن شعورهم 

القدرة على التنفس. وقال أحد األشخاص الذین تمت �االختناق وعد 
مقابلتهم "في �ل مرة أشعر �أنني سوف أموت، فأنت ال تعلم �أنك سوف 
تنجو، انها ح�اة مثل الجح�م في �ل مرة" وأشار آخرون إال أنه وفي حال 
كنت خارج سحا�ة الدخان، فإن اآلثار الحادة �مكن أن تستمر لساعات 

د عن أكثر من یوم واحد، "إنها ال تذهب وتختفي وفي العادة لمدة تز�
أدت هذه . �سرعة، ال �مكنني الرؤ�ة أو العمل أو التفكیر طیلة الیوم"

المخاوف من عمل�ات االخت�ار والتجارب وانعدام الشفاف�ة الخاصة 
�التر�ی�ة الك�م�ائ�ة، �اإلضافة إلى تكرار االستخدام والتواصل الرديء إلى 

ة جیدة مت�ق�ة مع قوات األمن اإلسرائیلي. أما �النس�ة تدهور وجود أي ن�
والذین تحدثنا معهم (الحراس  األفراد المجتمع والعاملین في األونرو 

 اوالمعلمین وعمال الصرف الصحي)، فقد تحدثوا عن مسؤول�ة األونرو 
ومهمتها في حما�ة الالجئین. وقد شعروا �أن هذا االعتداء المستمر قد 

هم وانتهك حقوق اإلنسان وأثر �شكل �بیر على انتقص من حر�ات
على حمایتنا، لقد مرت سنة وسنتان وثالثة  اصحتهم. "إنها مهمة األونرو 

 �ستخدم �شكل أسبوعي، ما الذي �فعلونه؟".  هذا الغاز وال یزال
وسأل معلمي المدارس والحراس عن وجود بروتو�والت خاصة وقوانین 

في حال وجود اعتداء.  فقد أرادو رؤ�ة  حول الذي یتوجب علیهم الق�ام �ه
ما إذا �انت تتضمن المدرسة غرفة آمنة تكون فیها جم�ع النوافذ مغلقة 
�إحكام و��ف�ة خروج وهروب الطالب خالل وقوع االعتداء. وعلى األقل، 
أرادوا تعل�مات وتوجیهات مكتو�ة حول الطر�قة األمثل لیتجنبوا التعرض 

عین الذین وصًا في صفوف الطالب ال�افأو �خففوا من اإلصا�ة وخص
من  ي�ان الحراس قلقین ومتخوفین �شكل أساسو كانوا في دائرة الخطر. 

عمل�ات التعرض اللیل�ة التي ال �كون أحد فیها في الجوار. "�مكن أن 
أموت وال �علم أحد بذلك". واعتقد العدید من الحراس أنه ومن الضروري 

�كون هناك نوع من التواصل. "�جب أن  أن یتواجد حارسین في اللیل لكي
 �كون هناك اثنان منا، وفي حال أصیب أحدنا، �كون اآلخر إلى جواره".

  وشعروا أ�ضًا �أن انعدام وجود الهواتف
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 .الماء، ولكن مع وجود هذه المادة، فإن الماء تجعلها أكثر سوءًا"
والمعدات الوقائ�ة الخاصة �التعرض (أقنعة الغاز المسیل للدموع والقفازات 
وغیره) عملت على ز�ادة سوء القضا�ا الصح�ة على المدى ال�عید. وتساءلوا 

النوافذ المكسورة ما إذا �اإلمكان اصالح المشاكل المتعلقة �أماكن الحراس و 
یتمكنوا من  وانعدام وجود المراوح أو الم�اه الجار�ة عندما یتعرضوا حتى

 تعرض للغاز المسیل للدموع. ف�ه �انوا في موقف تخف�ف اإلصا�ة إذا
، �اعت�ارها الجهة الموظفة، اوأشار عمال الصرف الصحي �أن على األونرو 

ئمة. حیث �قومون وعلى مسؤول�ة توفیر معدات حما�ة أفضل وتوجیهات مال
نحو یومي حال�ًا �التقاط عبوات قنابل الغاز المسیل للدموع المستخدمة إما 
�استخدام ایدیهم الفارغة أو قفازات قماش�ة سر�عة التلف. وأشاروا إلى وجود 

ولكنها غیر  ااألقنعة المخصصة للغاز المسیل للدموع في مكاتب األونرو 
عتداء �الغاز المسیل للدموع فإن من غیر مالئمة نظرًا ألنه عند حصول اال
وأخذ هذه األقنعة. وأشاروا إلى عدم وجود  االممكن العودة إلى مكتب األونرو 

موقع أو بروتو�ول خاص للتخلص من هذه القنابل والتي من الممكن أن 
تكون قید االستخدام. "ال نعرف ماذا نفعل بهم، انها تحرق ایدینا وانوفنا عند 

 كون األمر آمنًا لنلقي بهم في مكتب النفا�ات النظامي". لمسها، لن �
إجمال�ًا، الحظنا من خالل المقابالت شعور سائد بین افراد المجتمع یتمثل 
�العجز والخوف، حیث لم تكن لدیهم أي قدرة للتحكم في التعرض للغاز 
المسیل للدموع أو التخف�ف من آثاره الصح�ة. وأشار �عض األشخاص �أن 

لة �انت �النس�ة لهم المرة األولى التي �قوم فیها أحدهم �سؤالهم عن المقاب
صحتهم والغاز المسیل للدموع. وقال أحد الحراس: "�قومون دائمًا �السؤال 
عن الم�اني والمعدات، ولكنها المرة األولى التي �قوم أحدهم �سؤالي عن 

بل الغاز، من تأثیرها على شخص�ًا". وأشار الطالب إلى أنه "�عد إطالق قنا
المفترض أن نجلس في الصف المدرسي وندرس، ولكن ��ف لنا أن نر�ز؟ 
نعاني من حرقة في العین وجم�عنا خائفون �انها ستحدث ثان�ة". وقال طالب 
آخر: "ال �مكنني النوم في اللیل �سبب الغاز. و�عد ذلك، أصحو متع�ًا في 

المجتمع بهذا الظلم  الص�اح وال �مكنني التر�یز في المدرسة". إن شعور
المتعلق بهذه االعتداءات �ان متعمقًا وأثر �شكل عمیق و�بیر على ح�اتهم 

 الیوم�ة. 
وأخیرًا، �شفت المقابالت التي تم إجراؤها مع أفراد المجتمع وعمال الرعا�ة 
الصح�ة عن �عض القضا�ا األخالق�ة المقلقة. أشار أفراد المجتمع إلى عدم 

 ق�ام المستشف�ات
 
 

 
�فعل أي شيء سوى إعطاء االكسجین، وعل�ه فقد توقف الناس عن 
الذهاب إلى مرافق الرعا�ة الصح�ة. وصرح العدید برغبتهم في ز�ارة 
عمال القطاع الصحي ولكن "في �عض األح�ان، �قومون �طردنا ونضطر 
عندئذ للذهاب إلى مستشفى أ�عد". وعند سؤالهم عن سبب رفض تقد�م 
الرعا�ة لهم، أشاروا �أنهم "ال یر�دون المشاكل مع قوات األمن اإلسرائیل�ة، 
هم فقط ال یر�دون التعامل معنا". إن صدك عن المستشفى عندما تكون 

ضائقة شدیدة �مكن أن �قوض و�شكل �بیر ا�مانك �عمال القطاع  في
 الصحي في العمل مع المجتمع ومعالجته. 

وعند التحدث مع عمال القطاع الصحي، تم تحدید العدید من القضا�ا. 
أشاروا إلى أنهم "ال �قومون أبدًا �االحتفاظ �التسجیالت المتعلقة �أحداث 

م خاللها قوات االمن اإلسرائیل�ة وقضا�ا العنف �سبب عدة حوادث قا
�مداهمة المستشف�ات وصادروا التسجیالت الطب�ة، حیث �عتقد عمال 
القطاع الصحي �أن االحتفاظ �السجالت لهؤالء المرضى سوف ینتهك 
القسم الذي أقسموه لحمایتهم. وأشاروا أ�ضًا إلى ق�ام قوات األمن 

عن أشخاص محددین، المستشف�ات والسؤال  فياإلسرائیل�ة �االتصال 
وهو األمر الذي �ضع موظفي المستشفى في موقف صعب. إن انعدام 
االحتفاظ �السجالت یز�د من صعو�ة متا�عة الظروف المزمنة ومراق�ة 
التعرض واآلثار طو�لة األمد والرعا�ة الطب�ة العامة لهؤالء األفراد. تؤدي 

ى تقو�ض عمل�ات مداهمة المستشف�ات وانتهاك خصوص�ة المر�ض إل
الثقة في الرعا�ة الطب�ة وتعمل على ا�عاد األشخاص المحتاجین عن 
ال�حث عن المساعدة. وأشار �عض المسعفین واألط�اء إلى ق�ام نقاط 
التفت�ش والقوات األخرى �إعاقة طر�ق س�ارات االسعاف أو استهدافهم 
�شكل م�اشر. وأشار أحد المسعفین "أنه ألمر جنو�ي. في �عض األح�ان 
�قومون �االتصال بنا و�بالغنا عن احتمال�ة وجود حاالت الیوم و�طلبون 
منا المجيء إلى هنا. �ما و�قومون �االتصال بنا �عد وقوع الحادث 
وسؤالنا عن المكان الذي قمنا �أخذ األشخاص ال�ه لیتمكنوا من الذهاب 

هنة إلى تلك األماكن واعتقالهم". وأشار إلى أن شعوره �الضغط في هذه الم
جعل ح�اته الخاصة أكثر تعقیدًا وصعو�ة. وقال مسعف آخر، "�قومون 
�إطالق قنابل الغاز المسیل للدموع �شكل م�اشر على س�ارة االسعاف أو 

 على األشخاص الذین یر�ضون نحوها". 
 التقی�مات الطب�ة: 

أجرى فر�ق ال�حث تقی�مات طب�ة �س�طة ل�عض أفراد المجتمع الذین 
محددة وصع�ة من التعرض للغاز المسیل للدموع. وتم  تعرضوا لحوادث
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في مخ�مي عایدة والده�شة والطلب منهم أن �خضعوا للتقی�م والمقابلة. 
و�اختصار، قام فر�ق ال�حث �شكل أساسي بتقی�م األطفال ممن لدیهم ردة 
فعل مبدئ�ة حادة �سبب التعرض للغاز المسیل للدموع. و�انت التقی�مات 

دات الطب�ة محدودة �سبب الوقت بین الحادثة والتقی�م وانعدام وجود مع
التشخ�ص المتخصصة وطب�عة المادة الك�م�ائ�ة والتي ال تؤدي �الضرورة 
إلى وجود إصا�ات طو�لة األمد قابلة للتحدید. و�ینما لم تؤدي التقی�مات إلى 
تحدید أ�ة اعاقات دائمة، فهذا �ان من النتائج المتوقعة. و�ما تم اإلشارة إل�ه 

ق الفعالین للتعذیب وغیره من دلیل التقصي والتوثیفي بروتو�ول اسطنبول (
)، ال �جب أن یتم ضروب المعاملة أو العقو�ة الالإنسان�ة القاس�ة أو المهن�ة

تفسیر غ�اب مثل هذا الدلیل المادي إلى وجود االقتراح القائل �أن مثل هذه 
اإلساءة غیر موجودة نظرًا ألن مثل أفعال العنف هذه ضد األشخاص في 

ندوب دائمة. و�سري هذا المرسوم �شكل متساٍو على العادة ال تترك أثار أو 
 اإلصا�ات الناتجة عن األسلحة الك�م�ائ�ة. 

 القضا�ا المشمولة: 
أعوام �ان قر��ًا جدًا من القنبلة عندما انفجرت  9طفل یبلغ من العمر 

دق�قة و�ان ال بد من نقله  15. فقد الوعي لمدة أثناء المسیرة االحتجاج�ة
لوحظ �أن الطفل �خرج رغوة من فمه و�عاني من صعو�ة إلى متجر قر�ب. 

في التنفس. لقد تعافي منذ الحادثة ولكنه یرتعب من الغاز المسیل للدموع 
اآلن، �ما وأنه متخوف أن �كون هذا األمر قد سبب له الر�و المزمن الذي 

 �عاني منه اآلن، وعند الفحص، بدا الطفل جیدًا. 
 

أعوام تعرضوا إلى قنبلة غاز مسیل  3،6،8ثالثة أطفال یبلغون من العمر 
، شهور 6للدموع انحرفت واستقرت في غرفة المع�شة في منزلهم قبل 

یتعرضوا للغاز المسیل للدموع �شكل متكرر على شرفة منزلهم (على األقل 
 وفي المخ�م �شكل عام. �عاني جم�ع األطفال من الر�و مع .مرة �ل شهر)

عدم وجود تار�خ مرضي للعائلة في قضا�ا الجهاز التنفسي، �اإلضافة إلى 
عدم وجود مدخنین في المنزل. �صابون �شكل متكرر �عدوى في الجهاز 
التنفسي وهو األمر الذي یرجعه اآل�اء إلى التعرض للمادة الك�م�ائ�ة، وعند 

نا لست الفحص، بدا األطفال �صحة جیدة. وقال الطفل األكبر بینهم، "أ
 خائفاً 

 
 
 

 تحدید األفراد من خالل الممرضین ومتطوعو المجتمع
وسأقوم �الدفاع عن نفسي". وقال الطفل ذو الستة أعوم " قام الجنود 
�كسر �اب البیت في اللیل وقاموا �إطالق الرصاص، أنا خائف من 

 الرصاص". 
�سكنون  عاماً  40ها ال�الغة من العمر أعوام وأم 6فتاة تبلغ من العمر 

سنة �الرصاص الحي الذي  13في المخ�م. قتل أخاها ال�الغ من العمر 
أطلقته قوات األمن اإلسرائیل�ة قبل سنتین عندما غادر أخاها المنزل لشراء 
الشو�والتة في الحي. تعاني االم من اإلح�اط و�ظهر علیها أعراض 

من عالمات األرق والضغط وتحاول  اضطراب ما �عد الصدمة، وتعاني
تجنب الشو�والتة وتفكر �الحادثة في �ل دق�قة. أشارت إلى أنها تعاني 
من صداع متكرر وتار�خ مرضي متمثل في اعتالل عضلة القلب منذ 

، "أنا لست خائفة، سأقاتلهم". فقالتأعوام  6الحادث. أما الطفلة ال�الغة 
نوم حتى الساعة الواحدة �عد وتعاني الطفلة من عدم قدرتها على ال

 منتصف اللیل. "ال أستط�ع النوم، �ل من هم في المنزل حز�نین". 
أعوام �عاني من اضطراب تنفسي حاد عندما تعرض للغاز  3طفل یبلغ 

. تشیر األم إلى أن المسیل للدموع السنة الماض�ة وذهب للمستشفى
ا اآلن، فهو �عاني أبنها �ان �سعل �شكل حاد والدموع تنزل من عین�ه، أم

من التهاب اللوزتین والبرد �شكل متكرر، وقال الطفل "أنا لست خائفًا من 
 الغاز المسیل للدموع".

سنة �عاني من الر�و والطفح الجلدي الذي  12طفل یبلغ من العمر 
. ازداد سوءًا منذ أن أص�ح یتعرض للغاز المسیل للدموع �شكل متكرر

�عي. أنا أخاف من بنادقهم أكثر من الغاز �قول "إنه أمر مخ�ف ولكنه طب
یؤدي إلى وجود حرقة واشعر  ه، عند استنشاقمؤلمالمسیل للدموع، إنه 

�الدوار". أما �النس�ة آلخر مرة تعرض فیها للغاز المسیل للدموع فقد 
 كانت قبل ثالثة أ�ام داخل منزله. 

رة أعوام تطور لد�ه الطفح الجلدي في �ل م 9طفل یبلغ من العمر 
. تقول والدته "الموضوع ال یتعلق فقط یتعرض فیها للغاز المسیل للدموع

�الحرقة واالحمرار مثل اآلخر�ن نظرًا ألنها تص�ح سیئة مع الوقت وذات 
حكة وتأخذ أ�امًا لكي تشفى. وأشار "تص�ح مع مرور الوقت أكثر حكة 

لة في و�یالمًا". و�دأ الطفل خالل الفحص جیدًا ولكن هناك مخاوف متمث
 رد فعل فرط الحساس�ة للمادة الك�م�ائ�ة. 

سنة عانت من اإلجهاض في الثلث األخیر من  25امرأة تبلغ من العمر 
 الحمل �عد أ�ام من استقرار قنبلة الغاز المسیل للدموع في فناء بیتها.

 كانت تعاني من اعراض الجهاز التنفسي الحادة خالل الحادث وقلقة
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�أن اإلجهاض یرت�ط و�شكل م�اشر في مشاكل التنفس لدیها والضغط حیث 

 أنها ال تعاني من تشوهات أو عیوب في الوالدة. 
رض�عها ال�الغ من العمر ل ومرضعةعامًا  30امرأة تبلغ من العمر تشیر 

خمسة أشهر إلى أنها متع�ة أكثر من قبل وتعاني من صعو�ة في التنفس 
 من�ما وأنها متخوفة  ل النهار �عد تعرضها للغاز المسیل للدموع.خال 

التعرض الذي أصاب الرض�ع. "یبدو جیدًا اآلن ولكن ��ف سیؤثر ذلك 
 عل�ه في السنوات القادمة؟ و�دا �الهما جیدًا عند الفحص. 

 نتائج المسح األسري: 
د من اجمالي عد %3.6فرد في المجتمع ( 236أجر�نا المقابالت مع 

جم�ع األشخاص عن  �جبشخص). لم  6400السكان في المخ�م ال�الغ 
 جم�ع األسئلة. 

 التر�ی�ة السكان�ة للمشار�ین: 
تضمنت منهج�ة المسح المشار�ین من �ال الجنسین ممن تز�د أعمارهم عن 

سنوات. وجدنا �أن لدینا نطاق واسع من الفئات العمر�ة ضمن  10
من  %67بین المشار�ین، �ان ما نسبته  ). ومن1المشار�ین (انظر الشكل 

 %8من المهنیین و %10من الطالب، و %39من الذ�ور،  %33اإلناث، 
فئات  3.5%عاطلین عن العمل و %6.5ر�ات بیوت و %33عمال و
 أخرى. 

 
التعرض للغاز المسیل للدموع واألسلحة األخرى المستخدمة للس�طرة على 

 الحشود والتجمعات
التعرض إلى انواع متعددة من األسلحة المستخدمة  أشار المشار�ون إلى

الغاز المسیل للدموع  تللس�طرة على الحشود والتجمعات والتي تضمن
ورذاذ الفلفل  %85والم�اه العادمة  %87وقنابل الصوت و %100و�نس�ة 

على مدار السنة الماض�ة. وأشار ما  %52والرصاص المطاطي  54%
انوا شاهدین و�شكل م�اشر على استخدام من المشار�ین �أنهم � %6نسبته 

 ). 2الرصاص الحي داخل المخ�م (انظر الشكل 
ووصف المشار�ون التعرض الك�م�ائي من خالل استخدامهم المصطلحات 

 التال�ة: 
) وصفوها �اللون األب�ض، بینما 217(عدد المشار�ین  92.3% •

رة أو �المادة الغاز�ة أكثر من �ونها بود %89.70وصفها ما نسبته 
 . ز�ت

 

 
 
 

 )229المشار�ین (عدد المشار�ین  معدل عمر :1الشكل 

 
 

نس�ة المشار�ین المتعرضین ألسلحة الس�طرة على الحشود  :2الشكل 
 )236(عدد المشار�ین 

 

تجر�ة القنابل المحمولة یدو�ًا ولكن إلى من المشار�ین  %53تعرض  •
شاهدین على  194(عدد المشار�ین  %85األغلب�ة و�نس�ة كانت 

بل �شكل اوتومات�كي. وأشار آخرون (عدد ق�ام الجی�ات �إطالق القنا
) �أنهم لم �ستط�عوا رؤ�ة مصدر الغاز المسیل للدموع 5المشار�ین 

 أو األسلحة األخرى المستخدمة. 

) قنابل الغاز 166(عدد المشار�ین  %72شاهد ما نسبته  •
(عدد المشار�ین  %55.6المستخدمة والقنابل المتكررة و�نس�ة 

 %4اذ مستخدمة �شكل شائع و�نس�ة ) لم �كن اشكال الرذ128
 ). 10(عدد المشار�ین 

جر�ة التعرض المتكرر للغاز المسیل تتقر��ًا، �ان لدى جم�ع المشار�ین 
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)232لمشار إلیها (عدد المشار�ین : عدد مرات التعرض ا3الشكل   
 %55) وتعرض ما نسبته 110عدد المشار�ین  %49على مدار ح�اتهم (

مرات الشهر  10إلى  3) للغاز المسیل للدموع �معدل 128(عدد المشار�ین 
 ).3السابق (انظر الشكل 

رض، قمنا �طرح األسئلة حول الفترة �اإلضافة إلى سؤالنا عن عدد مرات التع
الزمن�ة التي استمر بها التعرض في الشهر السابق. أجاب المشار�ون �أن 

دق�قة  30وأكثر من  %18دقائق بنس�ة  10وقت التعرض قد زاد أكثر من 
 ). 4من المشار�ین ولم �كن شائعًا (انظر الشكل  27.5%

في المخ�م للغاز  وأوضحت الردود المأخوذة من المسح تعرض �ل شخص
المسیل للدموع في البیوت والمدارس وأماكن العمل والشوارع وفي األماكن 

) تعرضوا للغاز 188(عدد المشار�ین  %84.3الخارج�ة. أشار السكان �أن 
) تعرضوا للغاز 21(عدد المشار�ین  %9.4المسیل للدموع في البیت، 
) تعرضوا للغاز 24(عدد المشار�ین  %10.7المسیل للدموع في العمل و

تعرضوا للغاز في أماكن أخرى (عدد المشار�ین  %8.5في المدارس و
)، على سبیل المثال في الس�ارة. وقال ثالثة وخمسون شخصًا �أنهم 19

 تعرضوا و�شكل م�اشر لقنابل الغاز المسیل للدموع في الماضي. 
 حول الطر�قة التي حاولوا من خاللها تخف�ف التعرض للغاز المسیلو 

) �أنهم ی�قوا 170(عدد المشار�ین  %76.9للدموع، وقال معظم المشار�ین 
داخل المكان عندما یتعرضوا للغاز المسیل للدموع في األماكن الداخل�ة، 

) حاولوا 113(عدد المشار�ین  %48.7وحوالي نصف المشار�ین فقط 
لمسیل اتخاذ �عض اإلجراءات والتدابیر االحتراز�ة عندما یتم إطالق الغاز ا

للدموع. ومن ناح�ة الردود المفتوحة، والتي تضمنت �شكل رئ�سي اغالق 
كافة األبواب والنوافذ ولكن على العكس، في �عض األح�ان �قومون �فتح 
النوافذ وتشغیل المروحة. حاول �عض المشار�ین وضع منشفة مبلولة على 

اآلثار.  لمواجهة وصد المعقمةالوجه، واستنشاق ال�صل والعطور والمواد 
 )28وحاول األشخاص إزالة القماش والمال�س (عدد المشار�ین 

 مرة 21للدموع. معظم المشار�ین �ان لدیهم عدد مرات تعرض تفوق 
 

المدة الزمن�ة للتعرض في الحوادث خالل الشهر الماضي  :4الشكل 
 )232مشار�ین (�الدقائق) (عدد ال

) �استخدام الصابونة والماء إلزالتها 29وغسلها �الماء (عدد المشار�ین 
) وحاولوا الهروب من المنطقة والحصول على هواء 37(عدد المشار�ین 

 ).  127نقي (عدد المشار�ین 
 النتائج الطب�ة: 

) من المشار�ین الذین یدرسون %27.5( %27أشار ما نسبته أكثر من 
) �أنهم لم 127من أصل  25خارج المنزل (عدد المشار�ین أو �عملون 

یتمكنوا من الذهاب إلى العمل مرة واحدة على األقل �سبب األمراض 
 52( %23.6المرت�طة �الغاز المسیل للدموع. ف�ما أشار ر�ع المشار�ین 

) �أنهم اضطروا للحصول على الرعا�ة الطب�ة 227مشارك من أصل 
�الغاز المسیل للدموع. ومن بین أولئك الذین لم �سبب الحوادث المتعلقة 

) 162مشارك من أصل  105 %65ی�حثوا عن الرعا�ة الطب�ة (األغلب�ة 
من المشار�ین)  32( %20شعروا �أنهم ل�سوا �حاجة للعالج، �ما وأشار 

من  9( %5.6�عدم توفر العالج والرعا�ة الطب�ة، �اإلضافة إلى 
وتضمن المسح  من معرفة هو�تهم واعتقالهم. المشار�ین) �انوا قلقین خوفاً 

ساعة  24السؤال عن األعراض واآلثار الثانو�ة للتعرض الك�م�ائي لفترة 
إلى ) 5تشیر الردود (الشكل حیث �عد الحادث وفي وقت إجراء المسح. 

معظم أنظمة الجسم في یوم الحادث. وفي یوم التعرض، �انت  تأثر
شیوعًا. وتضمنت تلك األعراض الته�ج أعراض العیون األكثر انتشارًا و 

. �ما %91.5، وز�ادة نس�ة إدماع العین %92والحرقة في العین بنس�ة 
 %75وتأثر �ل من الفم والحلق وال�شرة والتنفس �شكل �بیر (أكثر من 

من المشار�ین �انوا �عانوا من حرقة في الحلق وسیالن في األنف ورؤ�ة 
 لصداع والحكة). و�ینما تبدو معظم هذهمشوشة وآالم في الجلد وال�شرة وا
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من  %20األعراض عابرة وسر�عة الزوال، فإن ما نسبته أكثر من 
المشار�ین عانوا من مشاكل جار�ة �الصداع وصعو�ة التر�یز وته�ج العین 
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وخة وفقدان التوازن. وأشار ما نسبته والتعرق وصعو�ة التنفس والسعال والد
أجهزتهم العصب�ة (اهتزاز  تأثرمن المشار�ین إلى  %10أكثر من 

العضالت والضعف والتشوش وطنین األذن والتنمل وآالم العضالت) 
وأعراض في الجهاز التنفسي (اللهث وضعف وضیق التنفس و�طيء التنفس 

(إحساس حارق وسیالن في وز�ادة في البلغم ومشاكل تتعلق �الفم والحلق 
ال�طن) ومشاكل متعلقة �القلب  ماألنف) والجهاز الهضمي (الغث�ان وآال
 (ضیق الصدر أو أالم الصدر والخفقان). 

 النتائج النفس�ة: 
تستند النتائج النفس�ة على الب�انات المأخوذة من مجموعات التر�یز 

ءه في �ل بیت، المجتمع�ة واستب�ان الصحة العام الذي تم إدارته و�جرا
و�االعتماد على مجموعات التر�یز المجتمع�ة ونتائج ب�انات استب�ان 

، �عتبر التأثیر النفسي للتعرض للغاز المسیل للدموع في 12الصحة العام 
مخ�مات عایدة والده�شة لالجئین منتشر �شكل �بیر و�ؤثر على �افة 

ة والعائل�ة، �اإلضافة مناحي الح�اة والوظائف الفرد�ة واالجتماع�ة والتعل�م�
إلى األخرى على الصعید العملي. وفي حق�قة األمر، یبدو �أنه ال توجد أي 

عتبر النتائج تفرصة لتجنب التعرض للغاز المسیل للدموع، ونت�جة لذلك، 
النفس�ة �بیرة جدًا. هناك ثالثة عناصر تأس�س�ة للتأثیر النفسي على األفراد 

لذي یبدو عشوائ�ًا ولكن مزمن للمداهمات ) التعرض ا1والمجتمعات وهي: (
) غ�اب أ�ة أماكن آمنة في المخ�مات یلجؤون 2�الغاز المسیل للدموع و(
) الشعور السائد �الضعف والعجز والخوف والقلق 3إلیها للحما�ة واألمان و(

 ح�ال عدم قدرتهم على حما�ة أنفسهم وعائالتهم ومجتمعهم من الهجمات. 
 

الس�اق التار�خي المتمثل في نزوحهم وانتقالهم ومن خالل وضعها في 
للع�ش �الجئین حتى الجیل الرا�ع، �شیر سكان مخ�مي الده�شة وعایدة إلى 
معاناتهم من مستو�ات مرع�ة ومقلقة من القلق واإلح�اط والخوف 
واضطرا�ات النوم واالختالالت اإلدراك�ة، �اإلضافة إلى العدید من الشكاوى 

ن بهذا المستوى من االضطراب �شكل منتظم إذا لم �كن الجسد�ة. فهم �مرو 
 �شكل یومي، �ما و�نتشر و�ؤثر على �ل جزئ�ة من الح�اة. 

 
 
 

 
 
 

 نتائج استب�ان الصحة العام: 
) من أجل 12تم استخدام النسخة العر��ة من استب�ان الصحة العام (

تحدید جوانب التأثیر النفسي الناتج عن التعرض للغاز المسیل للدموع. 
ع و�تمتع �مصداق�ة و�عد �أداة ق�اس و�عتبر االستب�ان مقبول �شكل واس

 ناجحة لألعراض النفس�ة، �قول مؤلفو استب�ان الصحة العام: 
�عتبر استب�ان الصحة العام أداة تشخ�ص�ة لتحدید االضطرا�ات 

اإلطار  النفس�ة الطف�فة في المجتمع السكاني العام وفي مح�ط
عا�ة األول�ة االكلین�كي المجتمعي وغیر النفسي، على سبیل المثال الر 

أو الع�ادات الطب�ة الخارج�ة العامة. یتناسب االستب�ان مع جم�ع 
األعمار بدءًا من المراهقین حیث �عمل على تقی�م حالة المشارك 
الحال�ة و�حاول السؤال حول إذا ما �انت تختلف عن الحالة الطب�ع�ة 
أم ال. وعل�ه، فإنه حساس �النس�ة لالضطرا�ات النفس�ة على 

وى القر�ب ول�س السمات طو�لة األمد للمشارك. یر�ز االستب�ان المست
رئ�سیین: عدم القدرة على إجراء الوظائف  نالمدار ذات�ا على جزئیی

 الطب�ع�ة وظهور ظواهر جدیدة مقلقة. 

 
تم التحقق من النسخة المستخدمة في هذه الدراسة �اللغة العر��ة وتم 

. (جي ج�ه) احد من المؤلفیناستخدامها مس�قًا في فلسطین من خالل و 
اثني عشرة سؤاًال تم تصم�مهم لتقی�م  12و�تضمن استب�ان الصحة العام 

االضطرا�ات النفس�ة الطف�فة، و�جیب األشخاص، من خالل طر�قة 
تسجیلها  احتساب إجا�اتهم على أساس و�تمل�كر�ت، على �ل سؤال 

). تم 4) وعادة (3ن () في �عض األح�ا2() نادرًا 1ابدًا ( للنقاط التال�ة:
 تسجیل اإلجا�ات عدد�ًا. 

 
) و��اناته نمط وتوز�ع العمر 12وتعكس نتائج االستب�ان الصحة العام (

والجنس بین �افة المجموعات) لألشخاص الذین �مرون �اضطرا�ات 
نفس�ة ومن ضمنها أعراض االكتئاب والقلق واالضطراب العام والوظ�فة 

النفس�ة الضع�فة. و�شكل عام، لم یتم اعفاء واإلدراك�ة الضع�فة والصحة 
أي مجموعة من هذا النمط من االضطراب النفسي �ما و�قترح أنه 
و�اإلضافة إلى المستو�ات الفرد�ة من االضطراب هناك مستوى آخر من 

 االضطراب المجتمعي الذي �سود المخ�مین. 
 وعبر الجنس–ومن بین �افة مجموعات المقابالت ألفراد المجتمع 

�انت األوصاف متسقة ومقلقة، حیث وصف األشخاص وعلى  –والعمر
 نحو متناغم
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 ، �اإلضافة إلى وجودنمطًا على ما یبدو أنه عشوائي وصارم ومفرط
اعتداءات مستهدفة تقوم بها قوات األمن اإلسرائیل�ة من خالل استخدامهم 

ي المخ�مات. أما �النس�ة للفوضى والتشو�ش للغاز المسیل للدموع ف
واالضطرا�ات، فقد أدت إلى تعطیل جم�ع مناحي ح�اة االشخاص والتي 
تضمنت عدم قدرتهم على العمل والذهاب وااللتحاق �المدرسة �اإلضافة إلى 

 االختالالت الوظ�ف�ة في المنازل. 
مخ�م وخالل عمل�ات المداهمة �الغاز المسیل للدموع، وصف سكان ال

حیث �عانون من الخوف والقلق العام وضیق  "حافة الهاو�ة"شعورهم �أنه 
التنفس وصعو�ة التنفس والتعرق ون�ضات القلب السر�عة وصعو�ات في 
التر�یز واالنت�اه والشعور �اإلغماء وعدم االستقرار. والحقًا لهذه المداهمات، 

والخوف من الخروج  أشار سكان المخ�م إلى شعورهم �اإلع�اء والتعب والقلق
خارجًا والتفكر �سالمة عائالتهم واإلرهاق و�حساس عام �التعب 
واالضطراب، واشتكى الطالب واألطفال في المدارس من عدم قدرتهم على 
التر�یز وحضور الحصص المدرس�ة خوفًا من تجدد االعتداءات وأشار 

الحاد  معظم األشخاص إلى وجود اضطرا�ات إدراك�ة �بیرة نت�جة التعرض
للغاز المسیل للدموع، �ما وأشار معظم األطفال الذین تمت مقابلتهم إلى 

لصعو�ات في أدائهم المدرسي. ومن بین �ل المجموعات، اشتكى  ممواجهته
األشخاص من اضطرا�ات مزمنة في النوم (نظرًا ألن العدید من الغارات 

م والمزمن تحدث لیًال أو في الص�اح ال�اكر) وتؤدي إلى اإلع�اء العا
 واالعتالالت اإلدراك�ة. 

وتتسق األعراض الموصوفة أعاله مع أعراض اضطراب الضغط النفسي 
الحاد واضطراب ما �عد الصدمة والحالة العامة لمتالزمة االستجا�ة للضغط 
واإلجهاد. حیث تشیر األوصاف الثابتة للنشاط الفسیولوجي المتزاید إلى 

زمن "قاتل أو أهرب" وهو األمر الذي ینذر معاناة األفراد من رد الفعل الم
�عدم إمكان�ة الحفاظ على صحة جیدة ومستقرة للسكان الذین یتعرضون 
و�شكل منتظم للغاز المسیل للدموع. تم ال�حث جیدًا في موضوع المحور 
الوطائي النخامي والذي �عتبر �مثا�ة أساس الغدد الصماء الحیوي 

 لالستجا�ة مع الضغوطات.
�قة، یرت�ط التعرض المزمن للصدمات �المستو�ات المرتفعة من الحقوفي 

هرمون الكورتیزول الذي ینتجه الجسم و�طلقه عندما یواجه الضغوطات. �ما 
 وترت�ط مستو�ات الكوزتیزول المرتفعة والمزمنة

�التطور والحفاظ على العواقب الصح�ة السلب�ة والتي تتضمن أمراض 
القلب والسكري والسمنة. �اإلضافة إلى ذلك، أشار األشخاص في �افة 
المجموعات إلى معاناتهم من اضطرا�ات یوم�ة تتمثل في صعو�ة النوم 

 االستمرار في النوم لساعات طو�لة أو االست�قاظ الم�كر.  أو
وفي العادة، �عتبر المزج بین مستو�ات هرمون الكورتیزول المرتفعة 
وتنش�ط المحور الوطائي النخامي، إلى جانب اضطرا�ات النوم المزمنة، 
�مثا�ة تر�ی�ة سامة تؤدي إلى ز�ادة في معدالت االعتالل والوف�ات، 

ل عمل الدماغ والجهاز العصبي المر�زي مما �جعل األمر و�مكنها تعطی
صع�ا في الحفاظ و�شكل أمثل على التر�یز أو االنت�اه أو الذاكرة. أما 
�النس�ة للعواقب طو�لة األمد لتفعیل المحور الوطائي النخامي المزمن، 
فهي تعمل على ز�ادة احتمال�ة تطور االعتالل الصحي العام وز�ادة 

 .اتمعدالت الوف�
ومن الجوانب األخرى للردود المأخوذة من مجموعات التر�یز المجتمع�ة 
والتي زادت من القلق هو التعلیق المتكرر "ال شيء مما تقوم �فعله �مكن 
أن �صنع فارقًا. إذا �نا هادئین، �قومون �استخدام الغاز المسیل للدموع 

 ". و�ذا قمنا �االحتجاج �ستخدمون الغاز المسیل للدموع أ�ضاً 
 

إن الشعور �الخوف الفردي والمجتمعي وعدم القدرة على منع غارات الغاز 
المسیل للدموع �انت �مثا�ة تجر�ة �ارزة، حیث یتناغم هذا النوع من 
الردود مع مفهوم "العجز المكتسب" �ما وصفه الد�تور مار�ن سل�غمان 
فهو حالة �عاني من خاللها شخص أو مجموعة من الشعور �الضعف 

ناتج عن حادث صادم أو فشل مستمر لتغییر األحداث التي تعمل على ال
تشكیل هذه الصدمة �ما و�بدو �أن الشعور الفردي والمجتمعي �العجز 
المكتسب عادة ما �ظهر تجارب األشخاص الذین �ع�شون في المجتمع، 
و�تم استخدام مفهوم العجز المكتسب �شكل متكرر �اعت�اره قاعدة وأساس 

تعذیب التي ترعاها الدول النام�ة، والغا�ة وراء خلق حالة من مشار�ع ال
العجز المكتسب هي في العادة لحث وجود الخضوع واإلذالل للسلطة 
والشعور �الرضا الذي س�سود لیرضى، ونت�جة لذلك، سوف ترضى 

 المجتمعات واألفراد بهذه الظروف. 
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 : الخالصة سادساً 
أخوذة من المقابالت النوع�ة التي تم الم�ستخدم هذا التقر�ر الب�انات 

، �اإلضافة إلى المسح األسري اإجراءها مع سكان المخ�م وعمال األونرو 
حول مدى التعرض للغاز المسیل للدموع واألعراض الطب�ة والنفس�ة 
�االستناد على االستب�ان الموحد. وتؤ�د المعلومات المجمعة على �ثافة 

 یتعدى على نحومخ�مي عایدة والده�شة  استخدام الغاز المسیل للدموع في
المستو�ات األخرى المستخدمة حول العالم. والحظنا تعرض ط�قات المجتمع 

 وفي الوقت الذي�شكل متكرر للغاز المسیل للدموع وعلى مستو�ات واسعة. 
تعتبر اآلثار الطب�ة على المدى القر�ب �بیرة وتظهر جل�ًا من خالل 

لمشار�ون في الدراسة، فإن التأثیرات الطب�ة األعراض التي أشار الیها ا
�عیدة المدى غیر معروفة �شكل �بیر نظرًا ألن مق�اس التعرض في 
مخ�مات الالجئین مقلق. أما �النس�ة لآلثار النفس�ة، والتي تم تحدیدها في 
كل من المقابالت والمسح الصحي العام الذي تم اجراءه �شكل �امل في 

ة وتؤ�د على المستو�ات العال�ة من معاناة السكان المخ�م، فهي تعتبر عم�ق
المتمثلة في االضطراب النفسي ف�ما یتعلق �التعرض للغاز المسیل للدموع 

 أو من خالل توقع هذا التعرض. 
و�االستناد على المقابالت العدیدة التي تم اجراءها داخل المخ�م، یبدو �أن 

ب وال یثیر االستفزاز في مستوى التعرض �النس�ة للمجتمع �كل غیر متناس
كثیر من األح�ان. وقد وجد �أن الجم�ع، من األطفال الصغار وحتى ��ار 
السن، معرضین للغاز المسیل للدموع وفي العادة عدة مرات في األسبوع، 
و�ینما هناك تبر�رات الستخدام الغاز المسیل للدموع والمرت�طة �األهداف 

ض الواسع للغاز المسیل للدموع بین األمن�ة المحددة والض�قة، فإن التعر 
جم�ع فئات المجتمع یتناقض مع التوجیهات العالم�ة المتوفرة �شكل عام 

 والمتعلقة �طر�قة االستخدام. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وحتى خالل االحتجاجات، أو أعمال الشغب المحتملة، �جب أن یتم  
استخدام اسلحة الس�طرة على الحشود �شكل محدود، على سبیل المثال 

الخ�ارات األخرى مثل التواصل أو  أثبتتالغاز المسیل للدموع في حال 
. ال یبدو هذا األمر القض�ة سواء أكان في عدم جدواهافردي االعتقال ال

مخ�م عایدة أو الده�شة والتي تشهد استخدام الغاز المسیل للدموع 
�شكل متكرر �اعت�اره المالذ األول التفكیر األول والمواقف خارج س�اق 

 الس�طرة على الحشود. 
األشهر  أما �النس�ة الستخدام الغاز المسیل للدموع و�شكل أخص في

االثني عشر الماض�ة، فهو یبدو م�الغًا ف�ه. وفي مخ�م عایدة، �شفت 
نتائج الدراسة تعرض األشخاص للغاز المسیل للدموع في بیوتهم 

ال �شكلون أي تهدید حق�قي  وفي أوقاتومدارسهم وأماكن أخرى 
وواضح لألمن العام. أما في مخ�م الده�شة، یبدو �أن استخدام الغاز 

دموع �مثا�ة أداة هجوم�ة للحد من عمل�ات االنتقام عندما المسیل لل
یدخل ض�اط قوات األمن اإلسرائیل�ة المخ�م العتقال أو تهدید األفراد. 
و�االستناد على االستخدامات المعروفة للغاز المسیل للدموع، ال یبدو 
ذلك متناغمًا مع م�ادئ استخدام الغاز المسیل للدموع وخصوصًا في 

المحدودة والمغلقة مثل مخ�مات الالجئین، وفي �ال المجتمعات 
الموقفین، فإن االستخدام المفرط والمتكرر للغاز المسیل للدموع ال �عتبر 

 مالئمًا. 
یبدو �أن استخدام الغاز المسیل للدموع عشوائي وال �میز بین أحد. 
و�النس�ة لمجتمعات الالجئین، فإنه من الصعب تجن�ه. و�طب�عته، فإن 

المسیل للدموع عشوائي، وحتى إن وجدت الن�ة الستخدامه على  الغاز
هدف محدد، �مكن أن ینتشر �شكل واسع و�تأثر �الر�اح والظروف 
الجو�ة األخرى. ومن خالل ال�حث، ال یبدو �أن استخدام الغاز المسیل 

 للدموع یتم �أي
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طر�قة هادفة. ومن خالل جوالتنا في المخ�مات، استطعنا تحدید وجود 
م وخارج �عض قنابل الغاز المسیل للدموع في منازل األشخاص وأماكن لعبه

وداخل حدود المجتمع. ووضحت المقابالت التي تم أجراءها مع السكان �أن 
استخدام الغاز المیل للدموع ال ینحصر �االحتجاجات أو على أولئك الذین 
من المحتمل أن �سببوا أعمال عنف. ومن خالل المقابالت التي تم اجراءها 

س�ارات االسعاف مع عمال الرعا�ة الصح�ة، وجدنا �أنه �مكن استهداف 
والخدمات الصح�ة األخرى �الغاز المسیل للدموع، ونظرًا لتقارب األح�اء مع 
�عضها ال�عض وجغراف�ة معظم المخ�مات، وخصوصًا مخ�م عایدة، فإنه 
من غیر الممكن أن یتم استخدام الغاز المسیل للدموع �طر�قة مستهدفة، 

 إن�م، وعل�ه فإن معظم و�نتشر الغاز المسیل للدموع �الضرورة خالل المخ
 لم �كن جم�ع سكان المخ�م معرضون للغاز. 

إحدى المشاعر الكامنة وراء �ون جم�ع السكان معرضین للضغط هو عدم 
وجود مكان آمن �ستط�ع السكان إ�جاده حیث �انت البیوت والمدارس 
والمساجد واألماكن الداخل�ة المغلقة والمفتوحة �لها تحت الخطر سواء أكان 

الطرق الرئ�س�ة. ونظرًا للكثافة السكان�ة  علىفي عمق المخ�م أو  ذلك
العال�ة في المخ�م والفرص المحدودة جدًا للهروب، من المرجح أن �كون 
التعرض للغاز المسیل للدموع ضمن مستو�ات أعلى في هذه المجتمعات 
 الضع�فة مقارنة �المجتمعات ذات الكثافة المتدن�ة، �اإلضافة إلى التهو�ة

األفضل والقدرة على الهرب. أشرنا �أن الغاز المسیل للدموع من الممكن أن 
�سبب إصا�ات وجروح أكثر حدة عندما یتعرض األشخاص الضعفاء مثل 
األطفال و��ار السن والذین �شكلون نس�ة عال�ة من مجتمع المخ�م 

 �اإلضافة إلى أولئك الذین �عانون من الظروف الطب�ة المزمنة. 
نحصر هذا ال�حث �شكل أساسي في التجارب المبلغ عنها ذات�ًا، و�ینما ی

وجدنا عمل�ًا �أن جم�ع من قابلناهم أو أجر�نا المسح األساسي علیهم أشاروا 
�أنهم یواجهون �عض األعراض النفس�ة أو الطب�ة المتعلقة �الغاز المسیل 

عینات للدموع، والحظنا �أنه قد تم إجراء المسح األسري ضمن منهج أخذ ال
 من المجموعات الهادفة لضمان حصولنا على فهم أفضل لتجارب

 

 التعرض للمجتمع �شكل �امل في المخ�م. و�اإلضافة إلى اآلثار
الجانب�ة المتوقعة على سبیل المثال آالم الجلد وال�شرة والعیون ضمن 
اإلطار الزمني الفوري، أشار أغلب�ة المشار�ین إلى وجود آثار جانب�ة 

من  %20كبیرة خالل الساعات األر�عة وعشر�ن وأن ما یز�د عن 
لدیهم أمراض عصب�ة وتنفس�ة و�صر�ة وقت إجراء  تالمشار�ین �ان
لت هذه الدراسة إلى انتشار اضطراب الضغط الحاد المسح. وتوص

واضطراب ما �عد الصدمة ومتالزمة االستجا�ة مع الجهد و�كثرة في 
 التجمع السكاني. 

ونأمل أن یوفر النقاش حول التأثیر الطبي والنفسي للغاز المسیل للدموع 
ومساحة أكبر حول هذه القض�ة. و�ینما هناك العدید من  منتدى

ذا ال�حث، والموضحة في الملخص التنفیذي، تقترح هذه المحددات له
النتائج احتمال�ة وجود آثار صح�ة عم�قة على هذا المق�اس من 

من المجتمع السكاني في المخ�م  %100التعرض. وتعرض ما نسبته 
إلى الغاز المسیل للدموع و�عاني تقر��ًا �ل شخص من آثار طب�ة 

م الواسع والمنتشر للغاز المسیل ونفس�ة، وقد وجدنا �أن هذا االستخدا
للدموع عشوائي وغیر متناسب و�ؤثر �شكل �بیر على الصحة النفس�ة 

 والطب�ة للمجتمع. 
و�الن�ا�ة عن فر�ق ال�حث، تقدم عدة خطوات الحقة لهذا العمل، �حیث 
ینوي فر�ق العمل تطو�ر هذه النتائج �شكل أكبر واستكمال إجراء ال�حث 

سلحة الس�طرة على الحشود، ونأمل أن تقوم حول اآلثار الصح�ة أل
بتنفیذ توص�ات عمل�ة �االعتماد على هذا ال�حث، �اإلضافة  ااألونرو 

للغاز  إلى تطو�ر استرات�ج�ة مناصرة للتخف�ف من التعرض المستقبلي
. و�جب على دولة اسرائیل أن تأخذ �عین االعت�ار هذه المسیل للدموع

غاز المسیل للدموع. وتضمن الملخص من استخدامها لل وتحدالنتائج 
التنفیذي تفصیالت حول التوص�ات المحددة �االستناد واالعتماد على 

 هذه النتائج والخالصة. 
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 المساهمات
 
 
 
 
 

 
 

روهیتي هار، الحاصل على درجة الد�توراه في �ل من كتب هذا التقر�ر 
ل�ة محاضر في �كالطب، والماجستیر في الصحة العامة، و�عمل (

 القانون الصحة العامة ومر�ز حقوق اإلنسان في جامعة �ال�فورن�ا، �ل�ة 
في بیر�لي و�ل�ة طب الطوارئ في مستشفى هایالند العام (او�الند، 
كال�فورن�ا)، �اإلضافة إلى ج�س غنام الحاصلة على شهادة الد�توراه 

�ة وتعمل استاذ سر�ري في العلوم النفس�ة وعلوم الصحة العالم�ة في �ل
كو). وتعتبر نتائج هذا التقر�ر الطب في جامعة �ال�فور�نا (سان فرانس�س

وال تعكس �الضرورة وجهات األمم المتحدة، ومن ال�احثین فقط مسؤول�ة 
. و�أتي التقر�ر من خالل دراسة بتكل�ف من اضمنها وجهات نظر األونرو 

لى لتقی�م اآلثار الصح�ة للتعرض للغاز المسیل للدموع ع ااألونرو 
الالجئین الفلسطینیین. واستفاد التقر�ر من المراجعة التي أجراها آرت 

 ر�نغولد

  
 
 
 
 

 
 

(عضو مجلس إدارة) وأل�كسا �و�نغ (المدیر التنفیذي) واندینا المبورس 
 –(مدیر االتصاالت) ومر�ز حقوق اإلنسان (جامعة �ال�فورن�ا 

دان�ا و  رحمة عرفةو سهیر عدي وعال عالني  بیر�لي). وقام �ل من
بر�ات و�امیال الرسون في جامعة �ال�فورن�ا (بیر�لي) وجامعة 

عمل�ة التر�یز و�دارة  بتقد�م المساعدة فيسان فرانس�سكو  –كال�فورن�ا 
الورا  . �ما عملتقاعدة الب�انات والتحلیل اإلحصائي لعمل�ات المسح

قة الجوانب القضائ�ة للور  ومراجعةال�حث المیداني  على تنظ�مشوادري 
أشرف فراس شحادة على جهود إجراء المسح األسري وتنسیق  .ال�حث�ة

فر�ق من المتطوعین إلجراء هذا المسح. نحن ممتنون لوقتكم ورحا�ة 
صدر�م و�رم سكان مخ�مي عایدة والده�شة وعمال الرعا�ة الصح�ة 

 في بیت لحم الذین شار�ونا تجار�هم. 
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 الملحق
 مالحظات �ارزة في مقابالت مجموعات التر�یز

 
 

 تعل�قات عامل الرعا�ة الصح�ة
 عام 
. األمر یتعلق �ك و�عائلتك و�كل أو أي شخص }الغاز المسیل للدموع{أنك تواجه أو لد�ك مشكلة مع �فقط  ال یتمثل"الموضوع  •

 تعرفه". 

دم االحترام واإلذالل واإلساءة والتار�خ. ولكننا نقوم �ه، أنه من واجبنا ومهمتنا. أنه الوعد الذي "ی�قى التوتر محایدًا على الرغم من ع •
 قمنا �قطعه من أجل معاملة جم�ع األشخاص �إنسان�ة". 

 

 قضا�ا األخالق�ات الطب�ة/الخوف من انتهاك الخصوص�ة
 "ال تقوم بتسجیل القضا�ا واألحداث".  •

 فات في السجالت الطب�ة". "ال نضع األسماء أو أ�ة معر  •

 ساعة. سجالتنا غیر آمنة".  48"قبل اسبوعان، داهمت قوات األمن اإلسرائیل�ة واحتلت مستشفى المقاصد لمدة  •

 "�مكن اعتقال األط�اء إذا لم �شار�وا المعلومات".  •

 "�مكنهم (قوات األمن اإلسرائیلي) أن �أتوا إلى داخل المستشفى".  •

قنبلة.  100مع قوات االمن اإلسرائیلي بینما �قومون �إطالق الناء علینا"؟ وخالل دق�قة واحدة یتم القاء  "ك�ف �مكن لنا التعامل •
 ك�ف �مكن لنا ال�قاء ح�ادین و�عیدًا عن األذى؟ 

 "في �عض األح�ان، یتم استهداف س�ارة اإلسعاف ألن األشخاص �أتون الینا، و�تم إطالق النار علینا".  •

 اإلسرائیلي �منعنا وحجزنا وعدم السماح لنا �الذهاب والمساعدة". "تقوم قوات االمن  •

 "�صرخ الناس طل�ًا للمساعدة بینما تقوم قوات االمن اإلسرائیلي �الهجوم عل�ك واحتجازك، أنه عبئ �بیر علینا.  •

 األمر غیر اخالقي". "تقوم قوات األمن اإلسرائیلي �استدعائنا والسؤال حول مكان المرضى لكي یذهبوا و�عتقلونهم، هذا  •
 

 المخاطر المهن�ة
 انعدام وجود اقنعة جراح�ة وأقنعة للغاز المسیل للدموع.  •

 "في �عض األح�ان، �جب علینا إخالء قسم الطوارئ نظرًا النتشار الغاز في �ل مكان". •

 "في �عض األح�ان، یتوجب علینا استخدام المدخل الخلفي للمستشفى".  •

 "إنه جزء من ح�اتنا".  •

النس�ة لألشخاص العاملین، نحن من أول األشخاص المستجیبین، إن �ثافة الغاز المسیل للدموع الذي نتعرض له تجعل األمر "� •
 مستحیًال لفعل أي شيء یؤثر على مهاراتنا".

 "نشعر �أننا على وشك أن نموت ونحن نحاول مساعدة األشخاص اآلخر�ن".  •

 یل�ة �مناداة س�ارة اإلسعاف واخ�ارهم �احتمال�ة وجود حادث معین". "في �عض األح�ان، تقوم قوات األمن اإلسرائ •
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 "یل�س �عضنا سترات واق�ة من الرصاص.  •

"عندما تدخل رائحة الغاز المسیل للدموع إلى داخل س�ارة اإلسعاف، ت�قى لمدة ثالثة أ�ام قبل أن تخرج. �جب علینا تغییر المنقي  •
 في �ل مرة". 

وال �مكنك مساعدة اآلخر�ن عندما تتعرض لالختناق. في �عض األح�ان، ال �مكنني التحرك  %100 "ال �مكنك تقد�م المساعدة •
 وأشعر �العجز". 

 "من ناح�ة نفس�ة، تجعلني هذه القنابل أشعر �الته�ج والضغط واالضطراب".  •
 

 التكرار

 أ�ام في مخ�مات عایدة والده�شة".  4-3"تكون لدینا حالة معینة �ل  •

 بنا �ل یوم جمعة وفي �عض األح�ان مرتین اسبوع�ًا. "یتم االتصال  •
 

 الخوف

 "قبل عشر سنوات، �ان الناس یهرعون إلى المستشف�ات، أما اآلن، فهم �خافون أن یتم اعتقالهم في حال ذهبوا إلى المستشفى".  •

 "ال تستط�ع رؤ�ة القضا�ا العدیدة نظرًا ألن الناس لدیهم تخوف من الذهاب للمستشفى".  •

 یذهب األطفال إلى المدارس ألنهم �قومون �إلقاء هذه القنابل في المدارس". "ال  •
 

 اآلثار الطب�ة لهذه المواد الك�م�ائ�ة

"نشعر �أن هذا الغاز المسیل للدموع �ختلف عن ذلك الذي �ان مستخدمًا قبل سنوات، �عمل اآلن على تحفیز اآلثار العصب�ة مثل  •
 التشنجات والتشوش". 

 نه غاز مسیل للدموع". "ال أعتقد �أ •

 "أنظر إلى الحروق والتل�فات المزمنة في الرئتین".  •

 "هناك قلق في مخ�م عایدة �أن اإلجهاض الذي �حصل تم تحفیزه �سبب مستو�ات التعرض المرتفعة للغاز المسیل للدموع.  •

ئة في اسرائیل ولكننا غیر متأكدین ما "من خالل رؤ�ة قضا�ا تعاني من الحرقة في الرئتین، أرسلناهم إلى اختصاصي أمراض الر  •
 الذي حدث. 

"كان لدینا حالة حرق األسبوع الفائت وقمنا �إرساله ألي مستشفى (تم التحفظ على االسم). وصلتنا أخ�ار �أن حالته جیدة ولكننا ال  •
 نحتفظ �السجالت". 

لالجئین وقرى صغیرة تتعرض لحاالت أكبر من "الحظنا وجود أرقام متزایدة من األطفال الخدج وحاالت اإلجهاض في مخ�مات ا •
 الغاز المسیل للدموع". 

"قبل عامان، �ان عناك قض�ة لرض�ع یبلغ من العمر اسبوعان �عاني من التهاب حاد في القص�ات الهوائ�ة �سبب الغاز المسیل  •
 أ�ام.  3للدموع. و�ان �حاجة لل�قاء في المستشفى لمدة 

س مزمنة والر�و وحاالت ر�و في األطفال الصغار والرضع أقل من عامان عند تعرضهم �كثرة "نحن نرى وجود ظروف وحاالت تنف •
 للغاز المسیل للدموع". 

 مزمنة".  ة"في مدینة الخلیل، ال ترسل األمهات ابناءهم إلى المدرسة نظرًا الحتمال�ة تعرضهم إلى أمراض رئو� •

ض�ط. ولكن اآلثار الجانب�ة مختلفة اآلن. لهذا السبب توجد اإلشاعات. ولكن علینا ما الذي تفعله قوات األمن اإلسرائیل�ة �ال�جب  •
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 ال �مكننا إث�اتها". 
 المخاوف التر�یب�ة الك�م�ائ�ة

"كان �مكن معالجة الغاز المسیل للدموع المستخدم قد�مًا �الماء ولكن هذا �جعله أكثر سوءًا. من الواضح �أنها مادة ��م�ائ�ة  •
 مختلفة. 

ین �أن هذا ل�س غاز مسیل للدموع فقط، في االنتفاضة األولى والثان�ة، �ان ال�صل واالكسجین �عمالن جیدًا مع هذه "نحن متأكد •
 الظروف، أما اآلن، االكسجین ل�س �اف�ًا، قمنا �عمل�ات تنبیب لعدة حاالت وال توجد طر�قة أخرى م�اشرة للعالج". 

 ناق وخطر للغا�ة. "إنه ل�س غاز مسیل للدموع" فقط إنه یؤدي لالخت •

 "ما هذا األمر الذي �سبب السرطان، ما هي الجوانب واآلثار طو�لة األمد لمثل هذا الغاز المسیل للدموع".  •

 
 العالج المحتمل

 "نحن نقدم العالج �شكل عرضي، ال أعرف أ�ة أدو�ة".  •

 "التنبیب".  •

 "مضاد حیوي اتقائي".  •

 مز�الت القلق مثل زاناكس ولوراز��ام.  •

 ذ المرضى إلى المكان الذي یتوفر ف�ه تهو�ة جیدة". "نأخ •

 
 أسلحة أخرى 

) او دمدم، حیث تنفجر 2-2"في مخ�م الده�شة، رأینا عدة حاالت �قوم فیها قوات األمن اإلسرائیل�ة �استهداف الر��ة برصاصات ( •
 هذه الرصاصات وتؤدي إلى وجود اعاقة دائمة". 

 لمسیل للدموع إلى نقص شدید للتهو�ة". "�سبب وجود الم�اه العادمة مع الغاز ا •

 "تستمر رائحة الم�اه العادمة ألساب�ع".  •

عامًا �سبب الرصاص الحي، یبدو �أنهم یهدفون التسبب �إعاقة دائمة، هذا األمر  16"قبل حوالي أسبوع، مات طفل یبلغ من العمر  •
 مدروس واسترات�ج�ة یت�عونها. 

 
 تطو�ر بروتو�ول التعرض

الغاز المسیل للدموع في الخارج، ال یوجد لدینا خطة رسم�ة ولكننا نقوم �أغالق �افة النوافذ و�خ�ار المدیر و�طفاء  "عندما ینتشر •
 التهو�ة وننتظر في حال �ان الغاز المسیل للدموع ال یزال في الخارج". 

 
 امدرسي األونرو 

 "أنا خائف على نفسي وعلى طالبي".  •

 لطالب �ستط�عون التر�یز عندما �عانون من حرقة في العین". "ال أعلم ��ف أتأكد إذا ما �ان ا •
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 "و�عد أن یؤدي الحادث إلى اعاقة الحصة و�شكل �امل، من الصعب العودة إلى نفس المسار واالستمرار في إعطاء الحصة".  •

 "الجدار موجود إلى جانب شارع المدرسة، نحن جم�عنا في الخطوط األمام�ة". •

 دة فقط، و�نما مستمر، إنه �عمل على أعاقة العمیلة التعل�م�ة". "األمر ال �حدث مرة واح •

 "ال �جب أن یتعرض األطفال ألمر مثل هذا، إنهم فقط �حاولون التعلم".  •

 "األطفال (الجنود) �طلقون النار على األطفال، ما هذا العالم؟ إنها ل�ست لع�ة".  •

 "ال �مكنني التدر�س بینما ال أستط�ع التنفس".  •

 
 األمنیین للمخ�م الحراس

"نتعرض للغاز المسیل للدموع �ل یوم لحوالي اسبوعان بدءًا من الساعة الثان�ة ص�احًا وحتى السا�عة ص�احًا عند المدرسة، لم �كن  •
 أحد هناك، لماذا قاموا �االعتداء والهجوم". 

في المدرسة ولم �قم أي أي أحد �فعل أي  "في الساعة الثان�ة والسادسة والسا�عة ص�احًا، �عض األح�ان، عندما �كون األطفال •
 شيء". 

 "المدرسة في المخ�م على الطر�ق الرئ�سي".  •

"خالل ساعات الص�اح، هم (قوات األمن اإلسرائیل�ة) �قتحمون المدرسة. و�قتحمون مدرسة البنات أ�ضا. یر�دون أن �شعر ملقوا  •
 الحجارة �األسف ح�ال البنات".  

 و�شعر الجم�ع �االختناق".  " تبدو المدرسة مثل الغ�مة •

 "إنه أمر دائم ومستمر، ومنذ رمضان، �ستمر األمر یوم�ًا".  •

 "ال تذهب األعراض مني حتى یتم اصابتي مرة أخرى".  •

 
 اآلثار الصح�ة

 " تؤثر في �شكل �امل. أقوم �أغالق ال�اب والنافذة وأجلس هناك".  •

 ر من المعاناة". "من ناح�ة نفس�ة، هذا األمر خطیر جدًا و�سبب الكثی •

"تعمل على ازعاجي والتأثیر على اعصابي لمدة أ�ام. أعاني من تنمل وآالم في األعصاب وأشعر �أن أحدهم �مشي على أعصابي،  •
 مثل التنمیل. 

 أ�ام.  4-3"في �ل مرة، أشعر �الصداع وحرقة حول عیوني لمدة  •

 
 األخطار المهن�ة واآلثار

 مساعدة ولكن �كون هناك ثالثمائة قنبلة، ال �مكنني اغالق �افة النوافذ في المدرسة". "في �عض األح�ان، أحاول تقد�م ال •

 "لدینا دائمًا ال�صل وال�قدونس ولكن ال �ساعدنا هذا األمر".  •

 "نغلي النعنع وال�قدونس ولكن ال �ساعدنا هذا األمر".  •

وفي حال تحر�ت، أكون في موقع الخطر وسوف أتعرض "ال یوجد لدینا أي شيء لندافع عن أنفسنا. ال �مكننا االتصال �أحد،  •
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 إلطالق النار". 

 "نحاول مساعدة األطفال ولكن هذا األمر مستحیل".  •

 أ�ام. 3"ال یوجد في المدرسة تهو�ة جیدة، لذلك تستمر الرائحة لمدة  •

 ألوقات". "أنا وحیدًا مع نفسي، �مكن أن أموت وال أحد �عرف بذلك، �جب أن �كون هناك حارسین في �ل ا •

 "ال وجود للقفازات أو األقنعة، ال یوجد لدینا أي شيء".  •

حما�ة األشخاص، ل�س فقط االبن�ة ولكن األشخاص، نحن �حاجة إلى تلفون مال�س ورادیو وشخص لنتصل  ا"�جب على األونرو  •
 معه، نحن �حاجة إلى شخصین مست�قظین وفي الجوار". 

 
 حول األطفال

 ألطفال) ال �مكنهم الجلوس في الصف لذلك �قومون �الدراسة في الخارج". "وفي الیوم التالي، هم (ا •

 
 عمال الصرف الصحي 

 التعرض والتكرار

 "�عضهم �سكن في المخ�م و�عضهم ال، ولكننا جم�عنا �عاني".  •

 "التعرض الیومي ل�س فقط للتلوث ولكن لآلثار النشطة والالحقة للغاز المسیل للدموع".  •

 "إنه قاتل".  •

�مكنني ابالغك حول المدة التي ی�قى بها. في �عض األح�ان، �مكنك التقاط واحدة قد�مة �عد أ�ام عدیدة من القاءها وتشعر بها "ال  •
 كأنها جدیدة. 

 خالل االشت�اكات.  70-60�ل یوم وأكثر من ذلك، حوالي  10-15"في مخ�م عایدة، نرى  •

 "�حدث األمر بینما نقوم �العمل".  •

 فة من القنابل والغاز ولكنها جم�عها سامة، انها تقتلك. "هناك أنواع مختل •

 "انها ممیتة وغیر طب�ع�ة وقو�ة.  •

 
 القضا�ا المهن�ة

 "ال یوجد بروتو�ول حول ما الذي (یتوجب) فعله مع القنابل".  •

 "الغاز والقنابل منتشرة في �ل مكان، نحن غیر متخصصین لتنظ�ف المخ�م �شكل �امل �ل یوم".  •

 ن للغاز ولكنها محدودة وغیر موجودة عندما نحتاجها". "هناك قناعی •

 "األقنعة الجراح�ة ال تساعد".  •

 "نحن �حاجة إلى مز�د من األقنعة القماش�ة".  •

 "یرى الج�ش السترة ولكنة ال یتوقف عن إطالق النار. نحن �حاجة إلى أقنعة".  •

 دق�قة و�عد ذلك �عودون، نحن مشوشون، ال نعلم ماذا نفعل.  60-30"تقوم قوات األمن اإلسرائیل�ة �إطالق النار و�عدها ینتظرون  •



35 

 

 أ�ام، �مكننا رؤ�ة البودرة الب�ضاء.  10"في �عض األح�ان، تستمر الرائحة لمدة  •

 "�مكنني الشعور �الحرقة في الوجه عند النوم، أشعر �اإلغماء والتقیؤ واالختناق.  •

 
 الحلول واإلجراءات الممكنة

 لكافة الموظفین لرؤ�ة ��ف یؤثر هذا األمر علینا، ومن ضمن ذلك التطع�مات ضد الكزاز وعالجات أخرى". "نر�د تقی�مات طب�ة  •

 "نر�د قفازات جیدة وأقنعة حق�ق�ة ومعدات حما�ة من األخطار الك�م�ائ�ة".  •

 "نر�د مكان آمن نلجأ إل�ه". •

 "نحن فقط نقوم بتنظ�فها، نر�د أن نعرف ما هو اإلجراء الصح�ح معها". •
 

 ) الرجال والنساء91-70ك�ار السن (األعمار 

 "نحن نعاني جم�عنا �شكل �بیر عندما یدخلون المخ�م عنوة أو �قوة".  •

 "إنه سام، یؤثر بنا اآلن وأنا متأكد أنه أثر على صحتنا في المستقبل".  •

 المسیل للدموع". "أنهم �خ�فون أطفالنا، ما الذي �حصلون عل�ه عندما یرعبون األطفال و��ار السن �الغاز  •

 "السنة الماض�ة �انت مختلفة. أما هذه السنة یبدو �أنه أقوى و�ؤثر علینا �شكل أكبر".  •

 "یوقظني في اللیل حوالي الساعة الثان�ة أو الثالثة ص�احا، لماذا �طلقون الغاز المسیل للدموع على امرأة �بیرة في السن"؟  •

 ح�ان، یبدو �أنهم �قومون �فعل ذلك للتسل�ة". "خالل النهار، ال یوجد وقت محدد في �عض األ •

 "عندما �كون هناك غاز مسیل للدموع، ال �مكنني أن افتح عیوني وال أستط�ع الهروب".  •

 "في مرة من المرات، قاموا �إطالقها على حفل عید میالد ألطفالي (احفادي) ال یهمهم إذا أصبنا أو حتى متنا.  •

 �ح�اة مثل هذه". "ال توجد فرصة للش�اب لكي �حظوا  •

 "من الصعب الحدیث عن هذا األمر، إنه �شعرني �الصداع.  •

 "لن یتوقف استخدام الغاز المسیل للدموع إال إذا �ان هناك سالم".  •

 "قبل یومان، تعرضنا للغاز المسیل للدموع، أنه �حدث �شكل یومي هنا، ذهبت مرتین إلى المستشفى للحصول على األكسجین".  •

 مان أو ثالثة أ�ام عندما تدخل إلى المنزل". "ی�قى لمدة یو  •

 "في �عض األح�ان، �كون هناك عطل ما، �قوم األطفال �اللعب في القنابل وتنفجر بهم.  •

"�عض الشكاوى حول اآلثار على العین، "أنا �حاجة إلى نظارات اآلن"، التنفس "ال أستط�ع التنفس أل�ام �اإلضافة إلى رد الفعل  •
 فح الجلدي". حول الحساس�ة "الط

 
 سنة 14-12األطفال 

 التعرض

 قنبلة خالل دق�قتان".  200"�مكننا رؤ�ة الغاز المسیل للدموع والم�اه العادمة و •

ص�احًا، في �عض  11ص�احًا، ت�قى لغا�ة الساعة  3أو  2"هناك العدید من عمل�ات المداهمة اللیل�ة، في حال أطلقوها الساعة  •
 المدرس�ة".  األح�ان �قومون بتأجیل الحصة
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 "البودرة تكون خارجًا ولكن تكون في الداخل".  •

 "�قوم األطفال الصغار بلمسها واللعب بها (القنبلة). �طلب المعلمین منهم التخلص منها ولكن �كون قد فات األوان. •

 "أنت تحاول االنت�اه ولكنك تعاني من الغاز وتض�ع جزء من الحصة".  •

 ص�احًا ولكنني أعلم �أنه سوف یوقظونني".  3أو  2قعة حوالي الساعة "أحاول النوم قبل الهجمات المتو  •

 "نستخدم صفحة ف�سبوك لمعرفة ما حصل اللیلة الماض�ة أو ماذا س�حدث، ال �خبروننا".  •

 ینزفون و�تم اعتقالهم. الحقًا، حاولت تهدئة نفسي ولكنهم تر�وه هناك لحوالي الساعة"؟  ي"من الصعب رؤ�ة أصدقائ •

�ان خالل المواجهات. أحدهما في الرأس. ذهبوا إلى المستشفى ولكنها قالت لهم ال نستط�ع تقد�م المساعدة ألنهم ال "أصیب شا •
 یر�دون الوقوع في المشاكل، وتوجب علیهم الذهاب إلى مستشفى آخر". 

 "�ستخدمون قنابل الصوت والكالب إلخافة الجم�ع".  •

 "�عترضون طر�ق س�ارات اإلسعاف".  •

 ل، �قومون �اعتقال الرجال والش�اب وتعصیب أعینهم، هذا ل�س جیدًا"."في اللی •
 

 اآلثار الصح�ة 

"ما الذي �حدث؟ أشعر �حرقة في وجهي، وأشعر �الدوار. من الصعب أن أتنفس. أنا أعطس. یوجد حرقة في حلقي. ال أستط�ع أن  •
 أفتح عیناي. في �عض األح�ان، أشعر �اإلغماء". 

 و التر�یز ألننا نفكر في رائحة الغاز. �ضع في الحصة م�اه ومحارم على وجوههم. "ال �مكنني الدراسة أ •

 "أعاني من الحساس�ة لذلك ال استخدم ال�صل، والم�اه تجعل األمر أكثر سوءًا، و�عد ذلك أشعر �حرقة شدیدة". •

 "أشعر �ألم في المدة واالسهال".  •

 "أشعر �الترو�ع واحتمال�ة أن أموت".  •

 اش �سرعة". "أشعر �االنده •
 

 عامًا (ذ�ورًا و�ناثًا) 16-14الطالب المراهقین (

 التعرض 

 "یدخلون من �ل مكان".  •

 "حتى الرضع یتعرضون للغاز المسیل للدموع".  •

 "ال �مكنك ب�ساطة استهدافها، فهي في �ل مكان".  •

 "ال نشعر �األمان في بیوتنا، ال نشعر في األمان �أي مكان".  •

 ي شخص في المخ�م ألنك �عد ذلك ال تستط�ع الهرب أو رؤ�ة أي شيء. ال عالقة للموضوع �االحتجاجات". "إنها أداة اللتقاط أ •

 "قبل أر�عة أ�ام، �ان هناك غاز مسیل للدموع في منزلي، لم �كن األمر متوقعًا، �حدث �انتظام وال توجد أي طر�قة إل�قافه".  •

 والخروج �شكل أسرع، والدخول إلى بیوتنا واعتقال األشخاص".  "�ستخدمون الغاز المسیل للدموع حیث �مكنهم الدخول •

 "لقد تعودنا، ولكن هذا األمر غیر طب�عي، ال �جب أن �كون األمر �ذلك ل�ع�ش األطفال".  •

 "أنا مست�قظ طوال اللیل �سبب الغاز. لذلك أنا أشعر �اإلرهاق في المدرسة".  •
 اآلثار الصح�ة
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 تط�ع أن أتنفس". "ال �مكنني أن أفتح عیوني ال أس •

 "ال شيء �جعلها أفضل، ال نعرف ماذا �جب علینا أن نفعل".  •

أ�قظتني. قمنا �إغالق �افة النوافذ. و�عد ذلك أصابتني حرقة في العین. انتظرناهم (قوات "استنشقت الرائحة عندما �نت نائما.  •
 رعت إلى الغرف ألتأكد �أن الجم�ع �خیر".األمن اإلسرائیلي) حتى �غادروا المخ�م ولكنني لم أستطع النوم �عدها. ه

 "�الط�ع تجعلك تشعر �الخوف. تجعلك تكره المغتصب أكثر وأكثر".  •

 "أشعر �الغضب والخوف والمضا�قة �أنني ال أستط�ع فعل شيء".  •

 "أرى الخوف في عیون �ل طفل و�نت خائفًا أ�ضًا".  •

 دى ال�عید"."ال أعلم ولكنني قلق �أن ذلك سبب لي مشاكل صح�ة على الم •

 "�عدما قتل صد�قي، ذهبت إلى بیته وشعرت �أنني سوف أموت".  •

 
 المجموعات المجتمع�ة العامة

 حمایتنا".  ا"�جب على األونرو  •

 "�طلقون عل�ه اسم غاز مسیل للدموع، وأنا أطلق عل�ه اسم الغاز الذي �سلب الروح".  •

 "ال شيء نافع، ال شيء �جعله أفضل".  •

 انتظرهم في المساء وال أستط�ع النوم". "نحن نع�ش في رعب.  •

 "یؤثر الغاز المسیل للدموع في جم�ع األشخاص، ل�س جم�عهم �الطر�قة نفسها ولكن �ل شخص یتأثر هنا".  •

 "هذا ل�س غاز مسیل للدموع، إنها مادة ��م�ائ�ة سامة".  •

 "ال �ستخدمونه �سالح دفاعي، إنه سالح هجومي". •

 ق العدید من القنابل �شكل سر�ع على أشخاص عزل". "إنها لجر�مة عندما یتم إطال •

 "عندما تكون هناك مداهمات لیل�ة، ممن نطلب المساعدة"؟ •
  
 قام المترجمون بتقد�م الترجمة الفور�ة خالل فترة ووقت المقابلة. *
 


