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حتـلــيل صـور الـضـحــايـا  الـتي تـدل
عــلى ان بـــعض هـــذه الــقـــنــابل ذات
اســتـخــدامــات عــســكــريــة و لـيــست
مــدنـيـة و  اطالقــهـا  من مــسـافـات
قــريــبــة عــلى الــرأس او اجلــسـد . و
ـــنــظـــمــة ايــضـــا الى عــدم اشــارت ا
ن تسبب في قتلهم. وجود محاسبة 
ـتـظـاهرين ومن اجلـديـر بـالذكـر ان ا
الـــعـــزل قـــد ادركـــوا مـــخـــاطـــرهـــا و
ابـتكـروا آليـات بدائـية لـلتـصدي لـها
وأقاموا معارض في سـاحة التحرير
ــقــذوفــات بل و لـلــمــئــات مـن هـذه ا
اكـتسب بـعـضهم مـهـارات في كـيفـية
الـتـقـاطـهـا والـتـعـامل مـعـهـا وتـقـد

ن تعرض لها . اسعافات أولية 
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على الرغم من كل األدعاءات  من قبل
صنـعة واحلكومات التي الشركات ا
اسـتــخــدمت هـذه األســلــحـة فــهــنـاك
تــبـعــات صــحـيــة وبــيـئــيــة خـطــيـرة
بعـضـها قـصيـر االمد واخـرى بعـيدة
بل وهـنـاك جــوانب لم تـبـحث بـشـكل
جيد  بسبب حساسية استخداماتها

علومات . وسرية ا
ـبـاشـر خـاصـة في ويـأتي الــتـاثـيـر ا
حـالـة اسـتـخـدام الـرذاذ ألن الـنـتـائج
ـرضـيـة تـعتـمـد عـلى درجـة  تـركـيز ا
ادة الكيمياويـة ومدة التعرض لها ا
وتــــؤدي الى دمـــــار جــــدار اخلاليــــا
ــصـابــة تــهــيج اجلــلــد واألغــشــيـة ا
الداخـلية  ,وهنا اود ان أخلص اهم

االسنتاجات على الشكل التالي :
1- التـأثيـرعلى الـع  حـيث  يشـعر
ــصـاب بــانـسـكــاب شـديـد لــلـدمـوع ا
وسـرعـة الـتـرمش والـتـهـاب األجـفان
الداخلي  والشعور باحلرقة والتورم
 واأللم  كــــمــــا يــــزيـــد مـن الـــضــــغط
ن لـديـهم الـداخـلـي لـلـعـ خـاصـة 

اء األسود. اعراض مرض ا
2- الـتـأثـيـر عـلى اجلـهـاز الـتـنـفـسي
حـــيث يــؤدي الى  تــهــيج والــتــهــاب
األغشـية الداخـلية لـلجـهاز التـنفسي
العلوي  ومن اعراضه الـسريرية هو
انسداد األنـف و الرشح الشـديد وقد
تــؤدي ايـضـاً الى الــتـهـاب الــبـلـعـوم
واحلــنــجــرة واألحـــبــال الــصــوتــيــة
والقـصبة الـهوائيـة ترافقـها اعراض
من الـسعـال الـشديـد وكمـيـات كبـيرة
ـن لـــديـــهم من الــــبـــلـــغـم خـــاصـــة 
أمراض تنفسـية كالربو. وفي حاالت
الــتـعـرض الــشـديـد تــؤدي الى حـالـة
الزمة ضيق حادة وشديدة تـسمى 
التنفس احلاد ومن اعـراضها شعور
بـالـضـغط عـلى الـصـدرو بـاألخـتـنـاق
احلـاد. وهـنـاك تـقـاريـر طـبـيـة تـشـيـر
الى استمـرار األعراض لعـدة اشهر .
وفي حالة التعرض الشديد قد تؤدي
الى استـقسـاء الرئـة و التي  تـتطلب
الى دخـول ردهة األنـعـاش السـريري
ـرضية ايـضاً على وتتأثـر تبعـاتها ا
درجـة احلـرارة و الـرطـوبة فـي اجلو
ويــزداد الــتــأثـر عــلى األطــفــال  حلـد
 20مـرة اكـثـر من الـبـالـغـ  وايـضاً

اللذين لديهم امراض القلب . 
3- تــأثـيــرات مــرضــيــة  نــاجتــة عن
ــادة الــكــيــمــيــاويـة الــتـعــرض الى ا
ـــــســـــتــــخـــــدمــــة إلذابـــــة  سي إس ا
وحتـويــلـة الى رذاذ والـتـي  تـتـحـول
في اجلـسم الـى مـركب اول أوكـسـيـد
الـكـاربــون الـسـام جـدا النه يـقـلل من
قـدرة الــدم عـلى نـقـل األكـسـجـ الى
خاليا اجلسـم  مؤديا  الى األخـتناق
واإلغـمـاء والـغـيـبـوبـة وهـنـاك ايـضا
اثار خطـيرة  للهـايدروج سـيانايد
ـارس تأثـيـراً سـميـاً مـبـاشراً الـذي 
عـلـى خاليـا الـدمــاغ. وقـد يـؤدي الى
تـوقف الـتنـفس  وفي الـتـجـارب على
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ــتـحـدة بـدراسـة 5- ان تـقـوم األ ا
الــسي أس  كــأحـد أشــكــال  الـسالح
الـــكــيـــمــيـــاوي وتــقــيـــيم مـــخــاطــره
وأضــراره عـــلى الــبـــشــر والــبـــيــئــة
ووضع الئــحـــة تــنـــظم اســتـــخــدامه
وحتـر ما اليـنـسجم  وحـمـاية حق
تـظـاهرين فـي احليـاة  . و نرى ان ا
بـادرة بيد جـمعـية حقـوق اإلنسان ا
الـعـراقـيـة واألوروبـيـة لـتـقـد طـلـباً
ــتــحــدة لــعــقــد رســمــيــا الى األ ا
جـــلـــســـة خـــاصـــة حـــول مـــوضـــوع
ـسـيل لـلـدمـوع و اسـتـخــدام الـغـاز ا
ـكـافـحة الـقـنـابل الـدخانـيـة كـسالح 

"الشغب ". 
6- جــرد وتـــدقــيـق مــا مـــوجــود في
ترسـانة القـوى األمنـية العـراقية من
أنــواع واشـكــال وحــجــوم الــقــنــابل
ــسـيـلــة لـلـدمـوع   من الــدخـانـيـة وا
حـــيث أنـــواعـــهـــا ومـــحــتـــويـــاتـــهــا
الكـيمـياويـة ومدى سـميـتهـا وتاريخ
نهـايـة صالحيـاتهـا وانسـجامـها مع
ــعـايــيــر الــدولــيـة وايــضــاً الــيـات ا
ـــســــتـــخـــدمـــة ومـــصـــادر األطالق ا

تصنيعها.
7- مـــراجـــعــة و تـــدقـــيق الـــبـــرامج
الـتــدريــبـيــة  الــعـراقــيـة مـن نـاحــيـة
دوريــتـــهــا و مـــدى انــطـــبــاقـــهــا مع
ــعــايـــيــر الــدولـــيــة حــول اجلــودة ا
كلفة والنوعية للقيادات وللمراتب ا
بـاسـتـخـدام هـذه األسـلـحـة  من اجل
ـــــهــــني رفـع  مــــســــتـــــوى الــــوعي ا
ـهــارات و مـخـاطـر بــالـسـيــاقـات و ا
استخـدامها  بـشكل غيـر مسؤول او
بــقـصـد جـرمي  او مـخــالـفـة  قـواعـد
ا يضـمن انسجـامها مع األشتبـاك 
الـــدســـتــور  الـــعـــراقي والـــقـــوانــ
واألعراف الدوليـة الذي يضمن  حق
ـواطن في احلـياة الـتظـاهـر  وحق ا
والــتـــوقف عن اســتـــخــدامـــهــا ضــد
ـتــظـاهــرين حـتى تــعـد لــلـقــيـادات ا
راتب بـرامج تـدريبـية  بـالتـعاون وا
ية ذات اخلبرة ؤسسات  العـا مع ا
هنية . وتـكون مهمة اسـتخدامها وا
مـحــصـورة بـفـريق مــتـخـصص فـقط
ـنع استـخـدامهـا من قـبل غـيرهم و
والــذي يـجب ان يـخــضع لـعــقـوبـات

حسب القانون. 
8- تــقــد من ثــبت اسـتــخــدام هـذا
ــتــظـــاهــرين بــشــكل الــسالح ضــد ا
ـــا يــؤدي الـى الـــوفــاة او جـــرمـي 
أضرار جسيمة الى القضاء العراقي

للمحاسبة. 
9- تـــوفــيـــر اخلــدمـــات الـــصــحـــيــة
ــيـدانـيــة الـسـريــعـة من قـبل وزارة ا
الــصـــحـــة و الـــبـــيـــئـــة الـــعـــراقـــيــة
وبـالتـنـسيق مع اخلـدمـات الصـحـية
شـاركـة لـضمـان صـحة الـتـطوعـيـة ا
تظاهـرين والقوى األمنية وسالمة ا
وضــمـان حـمــايـتـهـم من األعـتـداءات

فرط. نتيجة العنف ا
10- ان تــقـوم مــنــظــمــات اجملــتــمع
ـــدني ومـــنــهـــا نـــقــابـــة احملـــامــ ا
الــعــراقــيـــ ورابــطــة احلــقــوقــيــ
العـراقي   في تـبني حـاالت الضرر
الــصــحـي والــتــعــوق لـــلــمــواطــنــ
الـــعـــراقـــيـــ وتـــقـــــــــــد دعـــاوي
قـضــائـيــة ومـتــابـعــتـهــا في احملـاكم

العراقية. 
11- تـــقـــيـــيم ومـــعـــاجلـــة األضــرار
ـاء والتـربة الـبيـئيـة عـلى الهـواء وا
والــنـبـاتــات واحلـيـوانــات والـتـنـوع
الــبــيــولــوجـي بــســبب األســتــخــدام
الــكــثـيـف والــواسع لــهــذه الـقــنــابل
ـــنــاطق الــســكــنــيــة وايــضــاً عــلى ا
الـقـريـبـة وهـو مـوضـوع بـحـثي مـهم
ـكـن ان تـقـــــــــــوم به احــد كـلـيـات
او أقــســام الــبــيـئــة فـي اجلــامــعـات
الــعــراقــيــة وســتــــــــــقــوم جــمــعــيـة
البـيــــــــئـة والصـحة الـعـــــــــــراقـية
ــتـحــدة  بــتـــــــــقـد ــمـلــكــة ا في ا
الـدعم واألسنـاد الـعلـمي والـتنـسيق
حـــول رسـم اخلــــطـــة الــــبــــحــــثــــيـــة

ومخرجاتها.
  

 { جمـعيـة البـيئـة والصـحة الـعراقـية في
تحـدة هي منـظمـة مجـتمع مدني مـلكـة ا ا
ـية وعـلمـية ,مـستـقلـة و ليس مهـنيـة أكاد
لهـا ارتـبـاط بـأي جـهـة او حـزب سـياسي
ــتــحــدة و تـهــتم ــمــلــكــة ا مــســجـلــة في ا
بــقـضــايـا الــبـيــئـة و الــصـحـة فـي الـعـراق

حفاظاً على الشعب العراقي.

ـصـادر يرجى { للـحـصول عـلئ قـائـمة ا
األتـــصــال بــنـــا و طــلــبـــهــا عــبـــر الــبــريــد
 Email: االلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتــــــــــــــــــرونـي:  
info@iraqienvironmenthealt
hsociety.org 

{ رئيسة و مؤسسة جمعية البيئة
تحدة  ملكة ا والصحة العراقية في ا

28 طــفـال. كــمــا و  تــوصل الى ان
ادة الكيمياويـة تتحلل و تتفاعل ا
بـــســــرعـــة  مع ســــوائل  اجلـــســـد
وبالزمـا البـروتـيـنـات  واقل حتلال
اء   ولها نواجت اخطرها هو في ا
hydro-  هايـدروجـ السـاينـايد 
gen cyanide (HCN) والــــــذي
هــو اكـــثــر ســـمــيـــة من نـــتــاجــات
الـتمـثـيل العـضـوي الى السي إس

األخرى.
كـمـا ونــشـرت مـنـظـمـة األطـبـاء من
ــيــة اجل حــقــوق اإلنــســان  الــعــا
تـــقـــريـــرا خــاصـــا حـــول  تـــأثـــيــر
األســتــخـدام الــعــشـوائي  لــقــنـابل
ـسـيل لـلــدمـوع في كـوريـا الـغــاز ا
اجلــنـوبـيــة قـبل ثالثــ سـنـة ضـد
ـــتـــظــاهـــرين  ولـــكـن  قــبـل عــدة ا
ســنــوات قــدمت   تــقــريــرا جــديـدا
كــتـــبه الـــدكــتــور مـــايــكل هـــســلــر
األســتــاذ في الــطب الــبـاطــني  في
مـــشـــيـــجـــان  الـــذي قـــام بـــزيـــارة
مـــيـــدانـــيـــة الى تـــركـــيـــا  لــبـــحث
ــفــرط وغـاز اســتــخــدام  الـعــنف ا
ــتــظـاهــرين  في األعــصــاب عـلى ا
إســطــنــبــول و انـقــرة   في مــايس
ـقـذوفـات بـشـكل 2013 و اطالق ا
مـــــبــــــاشـــــر و عــــــشـــــوائـي عـــــلى
تـظاهـرين عن قرب و في مـناطق ا
ضـــــيــــقــــة  والــــتي قــــدر عــــددهــــا
130000 إطالقـه اضــــــــافــــــــة الى
ـــــطـــــاطـي و احلي الـــــرصــــــاص ا
ـمـزوجة بـالسي ـياه ا وخراطـيم ا
إس و كــانت نــتـــيــجــتــهــا  8000
جـريح   بـعـضـها نـتـيـجـة اخـتراق
األطالقـــــات الـــــرأس او اجلـــــســــد
اضــافــة الى األضــرار الـــنــفــســيــة
.وكانـت هنـاك ايـضا دراسـة  حول
استـخدام الغـازات في التـظاهرات
الــتي عــمت الــبـحــرين  في شــبـاط
ــعــاقــبــة احملــتــجــ عــبـر  2011
استخدامها كسالح ضدهم وأيضا
ـنـظـمـة تــاثـيـرات صـحـيـة وثــقت ا
ـاثـلـة  جـسديـة و نـفـسـيـة . كـما
وقدم  األستاذ  األيطالي  موسيمو
زوكــيـتي بــحـثــا في مـؤتــمـر دولي
ــسـيل حــول   اسـتــخـدام الــغـاز  ا
للدموع من قـبل الشرطة األيـطالية
فـي  مــديــنــة فــال دي ســوســا  في
2011 و جــــــنـــــوا في 2001 وثق
فيها التاثيرات السمية لغاز السي
إس  وهـــو من الـــذين اكـــدوا عــلى
ـواد احــتــمــاالت ان  تـكــون هــذه ا
الكيمـياوية  مسرطـنة و تؤثر على
اجلــيــنــات الــبـشــريــة.  وتــخــضع
تـقدمـة التي تراعي جمـيع الدول ا
مــســؤلـــيــاتــهــا  الـــدســتــوريــة في
مــراعـــاة حــمــايـــة حق الــتـــظــاهــر
ـكــلـفـ الـســلـمي  مــنـتـســبـيــهـا ا
ـهــمــة تـفــريق الــتــظــاهـرات الى
تدريـب شامل ألكـتـساب مـهارات و
معرفـة السيـاقات  في استـخدامها
ـا يـقــلل من اخلـسـائـر الـبـشـريـة
وزيـادة وعــيـهم خلـطــورتـهـا  عـلى
الـبـشر  نـتـيـجة  سـوء األسـتـخدام
والـذي قــد يـؤدي  الى حــاالت قـتل
بشعة كـما حدث في العـراق عندما
استقرت اخلراطيش في اجلمجمة
او الـــرقـــبــــة. ويـــشـــيـــر اخلـــبـــراء
األمـــنـــيـــ اال ان حــدوث ذلـك هــو
نتيـجة اطالقها افـقيا و تصـويبها
ــواطـــنـــ ألن احلـــشــوة عــلـى   ا
الـدافـعـة  جتـعل اخلـرطـوشة الـتي
تــتــمـيــز بــرأس مـكــور من الــفـوالذ
الـــســـمـــيك قـــادرة عـــلـى اخـــتــراق
اجلمـجمة  واجلـسد أشبـة بعمـلية
الـقـنص   كـمـا ان هـنـاك سـيـاقـات
ـستـخـدمة أيـضا حـول األسـلحـة ا
فـي  اطالقــهــا خـــاصــة في الــنــوع
الــذي يــقــذف من الــبـنــادق فــسـوء
األســتـخـدام يــؤدي الى حتـويــلـهـا
الى سالح قاتـل قنـاص  كمـا حدث
في الــعـراق  مـنـذ بــدء األنـتـفـاضـة
الـــتـــشـــريـــنـــيـــة في 2019 حـــيث
جتـــــاوزت أعـــــداد الـــــضـــــحـــــايــــا
والشـهـداء أي استـــــــخـدام سابق

نطقة او العالم .  لها في ا
وقد تناولت مـنظمة العـفو الدولية
و مـنـظمـة مـراقـبـة الـشرق األوسط
األمريكية في بياناتها  األستخدام
الواسع لهذا الـسالح وبشكل قاتل
فـي الــــــعـــــــراق مـــــــنــــــذ بـــــــدايــــــة
األحــتـــجــاجــات في تــشــرين األول
2019- فـفي بيـان  مـنظـمـة العـفو
الدولـيـة  الـصادر في 31- تشرين
األول  2019 اشــارت الـى نــوعــ
من األطالقات  غير معـروفة سابقا
ـــتـــظــاهـــرين اســـتــخـــدمت ضـــد ا
بــــاألعـــــتـــــمــــاد عـــــلى شـــــهــــادات

ومــشــاهـــدات عــيــانـــيــة   كــمــا 

األفضـل بدلًـا من إطالق  الـرصاص
ـتظاهرين. طاطي على ا احلي او ا
ـسـتـخـدمـة في وتـصـنـع الـقـنـابل  ا
الـــعــديــد من الــبــلــدان ولألطالقــات
فترة محددة  لألستخدام  عادة بعد
خــمــســة ســنــوات من صــنــاعــتــهــا
نع والـتي يـتم بـعـدهـا اتالفـهـا  و

اســتــخــدامــهــا مــيــدانــيــاً.  وقـد 
اكــتــشــاف  اول مـــادة كــيــمــيــاويــة
استخدمت  لتصـنيع  هذه األسلحة
 في امــريــكــا عـام  1928 و طـورت
فـي بـــــــــريـــــــــطــــــــــانـــــــــيــــــــــا  وهي
الـكلـوروبـنـزالدين مـالـونونـيـتريل (
o-chlorobenzylidene malo-
nonitrile) وسـمـيت بـاسم  الـسي
إس CS لــتــعـكـس احلـروف األولى
ــــصــــنــــعــــيــــهــــا وهم اثــــنــــ من
الـكـيـمـيائـيـ االمـريـكـان و هـما بن
كـــورســون و روجــر ســـتــوتــون . و
يـبلغ وزنـهـا اجلـزيئي 188.6 وهي
عـلى شــكل مــادة بــلــوريـة بــيــضـاء
ـادة صــلــبــة ويـتم وبــســبب كــون ا
تــذويـبـهـا ورمـيـهــا  بـعـد حـلـهـا في
MC مذيب كيمـياوي  عضوي مثل
ــيــثــيــلــ ــادة ا وهــو مــخــتــصــر 

methylene chloride  كـلــورايـد
ويـــطــلق  عـــلى شــكـل رذاذ  شــديــد
الـتـطـاير يـنـشـر بـلـورات السي اس
في اجلو على شكل  دقـائق صغيرة
جـدا و يــعــتـمــد مــدى اسـتــمــراريـة
تــواجــدهـا في الــبــشـر عــلى  درجـة
احلـمـوضـة  الـداخـلـيـة في الـعـضـو
من  4او اقل  و الــذي هــو مــوجـود
في احلــــويــــصـالت الــــرئــــويــــة في
األنـسـان.  وفي حـالـة حتـلـله يـكـون
CN, C2H2, HCl,  الــــــــنـــــــاجت
.NOx, CO, COCl2, N2O
ومـع الــــتـــطــــور الـــتــــكــــنـــولــــوجي
والكـيمـياوي ,هنـاك اليـوم اكثر من
خمـسـة عشـر  صـنفـا من األطالقات
ـواد الــكـيـمــيـاويـة حــسب تـنــوع  ا
فـيـهـا ودرجـات تـركـزهـا و األضـرار
الصحية النـاجتة عنها ولكن مازال
الــسـي إس أكــثـــرهــا اســـتــخـــدامــا
واد وتصنيعا. وقد خضعت هذه  ا
الـكيـمـيـاوية الى بـحـوث علـمـية في
األربعينات واخلمسينات من القرن
ـاضي إال و لكـن  لم جتد طـريـقـها ا
للنشر وأيضاً لم تـعكس انسجامها
مـع ا لـضــوابط احلــديــثـة لــضــمـان
نوعـية البـحوث و مـخرجـاتها ومن
ضـمنـها الـتجـارب عـلى احليـوانات
كالفئران والـكالب والقطط والقرود
وأيضا على البشـر اللذين تعرضوا

لها . 
وفي عام 1997 وقعت معظم الدول
عــلــى مــعـــاهــدة حـــظــر األســـلــحــة
الــكـيـمــيـاويـة  في احلــروب ومـنـهـا
السي إس  خشية من ردود فعل في
حــالــة اســتــعـــمــاله  تــؤدي إلطالق
غـازات كيـمـياويـة سـامة   والـعراق
ــوقـعـ عـلـيـهـا  اال ان هـو  احـد ا
اســــتـــخـــدامه داخـــلــــيـــا لـــتـــفـــريق
ه ــــتــــظــــاهـــريـن  لم يــــتم حتــــر ا
راقـبة اواالتفـاق عـلى نظـام دولي  
اســتـــخــدامـه  ضــد  الـــتــجـــمــعــات
الــبـشـريـة كــمـا في حـالــة األسـلـحـة
الكـيميـاوية واجلرثـومية والـنووية
والـــذي شــــجع  الـــســــلـــطـــات  الى
استخدامه ضد شعـوبها وتطلق يد
تظاهرين القوات األمنية لترويع  ا
عـبــر الـقـصف الـعــشـوائي  وايـضـاً

بسبب  سهولة استيرادها.
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قام األسـتاذ الـدكتـور  هيـنريش في
عام 1993 و هو من  الكلية الطبية
ــانــيـا في جــامــعــة هــانــوفـر  مـن ا
ـتخـصص بعـلم  تـأثيـر السـموم وا
بــإعـــداد دراســـة حــول اســـتـــخــدام
القوات الفيدرالـية األمريكية ل سي
أس  في حــصـار ومــداهـمـة مــجـمع
سكـني في  واكـو قـرب من تكـساس
ـغـادرة  في -1-9 إلجـبـارهـم عـلى ا
1993 و عــــلى شــــكل مــــقــــذوفـــات
وحيـث قتل 75 شـخصـا من بـيـنهم

ـــوت احلــــيـــوانــــات كــــان خـــطــــر ا
مـــضـــاعــــفًـــا اذا  كـــان هـــنـــاك  اول
أوكـسيـد الـكاربـون والـسايـنـايد في

الدم. 
4- امــا األعـــراض اجلــلـــديـــة فــهي
شعور بلسعات في اجللد وباحلرقة
ـواد لــفـتــرة قـصـيــرة ولـكن بــقـاء  ا
البس الكيـمياوية الـسامة عـالقة با
يطيل امد الشعور بهذه األعراض و
يـؤدي الى حــروق فـعالً. وقـد يـؤدي
ايـضـاً  الى أضـرار دائـمـيـة نـتـيـجـة
احلــروق اجلــلــديـة  بــســبب تــفـاعل
ادة  الكيـمياوية مع رطـوبة اجللد ا
بــــســـبـب  الـــتــــعـــرق او في حــــالـــة
ــواد الــكـــيــمــيــاويــة الى تــعــرض ا

الشمس الشديدة . 
5- امـا اعــراض اجلـهـاز الــهـضـمي
فهي  نتيجة تلوث الطعام و الشرب
 وتـــــؤدي الى  ســـــيالن الــــلـــــعــــاب
سـتمر الـتقيئ والـغثيـان  وفقدان ا
الــشــهـيــة واألسـهــال  وأالم مـعــويـة
ومـن األعــراض األكــثـــر خــطــراً هــو

التهاب الكبد احلاد.
6- ولـكن أهم مـاجـاء في الـدراسات
احلديثة ان هذه الغازات السامة قد
تـــكـــون مـــحـــفــــزة لـــلـــســـرطـــانـــات
والـتـغـيـيـرات اجلـيـنـيـة. وقـد تـؤدي
أيضاً الى األجهاض لدى احلوامل.
واد الـكيـميـاوية 7- ويزيـد تـأئيـر ا
ـسـيـلـة لـلدمـوع سي إس لـلـقـنـابل ا
والـــقــنـــابل الـــدخـــانــيـــة في حـــالــة
اســتــنـشــاقــهــا من قــبـل األطــفـال و
صــغــار الــعــمــر بــنــسـبــة اكــبــر من

. البالغ
8- امـا عـلى صـعـيـد البـيـئـة فـتـترك
ركبـات الكيمـياوية والغازات هذه ا
الــســامــة   الــنــاجتــة عن انــشــطــار
ـقــذوفـات اثـار بـيــئـيـة  تـؤدي الى ا
ــيــته ظــهـور أعــراض خــطــيــرة و
تـــصـــيـب الـــتـــنـــوع األحــــيـــائي في
نـاطق احلـضريـة وتشـمل الطـيور ا
كــاحلــمـام والــعــصــافــيــر وغــيــرهـا
والـــقــطـط والـــكالب واحلـــيـــوانــات
ـــدن األخــــرى الــــتي تــــعــــيش فـي ا
الـعـراقـيـة. وهـنـاك نـقص شـديـد في
دراسـة الــتـأثــيــرات الـبــيــئـيــة عـلى
الـتـنـوع األحـيـائي والـنـبـاتي وعـلى
ياه التربـة وخاصـة على الهـواء وا
وايضاً تأثيراته الـطويلة األمد على
واطن العراقي. كما يجب البيئة وا
ان ال نـقـلل من أثـارة الـسـلـبـيـة على
األبــنـيـة ومـجـمل الـبــيـئـة الـعـراقـيـة
بـشـكل عـام والـتي لم تـتم دراسـتـهـا

وتدقيقها حلد األن.
تظاهرين في وقد تقدم العديد من ا
ـدن االيــطـالـيـة حـيث جـنـوا ,أحـد ا
استـخدمت هـذه الغازات في 2011
بـــدعـــاوي قـــضـــائــــيـــة في احملـــاكم
ضـاعـفـات  مـزمـنة في ألصـابـتـهم 
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ـقــتــرحــات الى أقـدم هــنــا بــعـض ا
احلــكــومــة الــعــراقــيــة ومــنــظــمـات
ــــدني والــــدولي حـــول اجملـــتــــمع ا
استخدام هذا النوع من السالح في
الـــعـــراق والـــتـــقـــلـــيل مـن اضــراره

البشرية والبيئية:
1- تـطويـر اسالـيب حـديثـة سـلمـية
ـتـظــاهـريــ واحلـفـاض حلــمـايــة ا
ـــواطـــنــ والـــقــوات عــلى ارواح ا
األمـنيـة العـراقـية كـبـديل ألستـخدام
ـسـيلـة لـلـدموع والـقـنابل الـقـنابل ا
الــدخــانــيــة والــصــوتــيــة والــعــتـاد
ــــطــــاطـي وتــــقــــد من يــــخــــالف ا
الــتـعـلـيـمـات الـى الـقـضـاء الـعـراقي

العادل . 
2- الـقـيـام بـدراسـة بـحـثـيـة  طـبـيـة
وبيـئيـة حول تـبعـات استـخدام هذا
الــسالح وتـــأثــيـــره عــلى الـــصــحــة
الـــعــامـــة والـــبــيـــئــيـــة احلــضـــريــة
وبالتنسيق مع احد الكليات الطبية
في العراق  والذي سيكون له صدى
ـي بـسـبب نـدرة الــبـحـوث حـول عـا
ـوضوع  ,كمـا ويـسر جـمعـية هذا ا
الــبــيــئــة والــصــحــة الـعــراقــيــة في
تحدة  ان تتعاون علميا و ملكة ا ا
ـعـطـيات تـدعم هـذا الـبـحث بـأخـر ا

ية. العلمية واألكاد
3- نشر نتائج التحقيق الذي قامت
بـهـا اجلـهـات اخملـتـصـة في الـعراق
حول استخـدام مقذوفات السي إس
 والقنابل الدخانية في العراق  منذ
تشرين األول 2019 وبشـكل شفاف
ــــتــــظـــاهــــرين ــــشــــاركــــة من  ا و
دني السلمي ومنظمات اجملتمع ا

العراقية والدولية .  
ـرضية نتيجة 4- متابعة احلاالت ا
ـسيـلة لـلدموع استـخدام الـغازات ا
في الــعــراق من قـــبل جلــان طــبــيــة

متخصصة.
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يـثـيـراسـتـخـدام الـقـنـابل الـدخـانـية
سيلة للدموع في ضمن سياقات وا
مـايـطـلق عـليه مـكـافـحـة " الـشغب "
قــلـقــاً شــعـبــيــا  ورسـمــيــا عـراقــيـاً
ـئات يـاً نـتيـجـة  استـشـهاد  ا وعـا
من الـشـبـاب من الـضـحـايـا واألالف
ـعـوقـ  في بـغداد من اجلـرحى وا
ـــدن الــــعـــراقـــيــــة األخـــرى وهم وا
يـطــالــبـون بــحــقـوقــهم أإلنــسـانــيـة
ـشروعـة في تـوفيـر  اخلـدمات من ا
هـــواء نــقي ومــاء  صــالح لــلــشــرب
وكـهـربـاء وتـعـلـيم وصـحـة  وفرص
عمل الئقـة ووطناً يوفـر لهم العيش
الـكــر و من اجل بــيــئــة نـظــيــفـة.
ولـــوحـــظت ســـحـــابـــات الـــســـمــوم
الـكـثـيـفـة الـتي انـتـشـرت في سـاحة
الـتـحــريـر واحملــافـظــات الـعــراقـيـة
األخــرى والـتي جــعـلت مـن الـعـراق
حــسب بــعض الـتــقـاريــر اكـبــر بـلـد
عربي استخـدم  فيه اطالقات قنابل
سـيل لـلـدمـوع كـسالح ضد الـغـاز ا
تظاهرين  ,األمر الذي يتطلب من ا
اخملتـص تـقد دراسـات وتقـارير
مـوضـوعـيـة وعلـمـيـة رصـيـنـة حول
هـــذا الـــسالح  واســــتـــخـــدامـــاته ,
خاصتـاً وان األستنتـاجات العـلمية
هـنيـة ان توفـرت فهي سـتسـاعد وا
األجـهـزة األمـنـيـة الـعـراقـيـة نـظـريـاً
وعلـمياً لـتصحـيح مسـار سياقـاتها
اضافـتاً في األسـتخـدام والـتدريب ,
الى تـعــزيـز الــثــقـة بــ احملـتــجـ
الشباب والدولة وتدعم هيبتها. 

وتــعـــتــبـــر  اجلــهـــات األمــنـــيــة في
الـعـديـد من بـلـدان  الـشـرق األوسط
مــثل تـــركــيـــا والــبــحـــرين ومــصــر
واألراضـي احملـتــلــة وفي أفــريــقــيـا
ـسـيل وجــنـوب أسـيــا  أن  الـغــاز ا
لـــلــدمـــوع  والــقـــنــابل الـــدخــانـــيــة
والـصـوتـيـة هـو الـوسـيـلة  األفـضل
لــلـــســيــطـــرة عــلى األحـــتــجــاجــات
اجلمـاهيـرية الـتي يطـلق علـيها من
ؤسـسات األمـنـية " الـشغب " قبـل ا
لــشل  حــركـــة احملــتــجــ   والــذي
ـتـعـارف يـتـطــلب حـسب الـقـواعـد ا
عـــلـــيـــهـــا  عــســـكـــريـــا  واجلـــهــات
اخملــتـصـة بــشـؤون األمن الــداخـلي
توفيـر مستـلزمات الـتدريب الشامل
تواجدة لضمان اكتساب القوات  ا
ــــهـــارات والــــوعي  عـــلـى األرض ا
راتب والـقيادات هني  مـن قبل  ا ا
فـي حـــالـــة اســــتـــعـــمــــالـــهـــا  ضـــد
ـا حتـمله ـتـظـاهـرين  السـلـمـيـ  ا
من مــخـاطـر فـي حـالـة األســتـعـمـال
ــهــني  والــعــشــوائي حــيث غــيــر ا
تتحول الى سالح فتاك   يؤدي الى
وت  نتـيجة اختـراق اخلرطوشة  ا
لـلـجــمـجـمـة والـصـدرو اجلـسم  في
حـالــة تـصـويـبـهـا مـبـاشـرتـاً  اشـبه
ـتظـاهرين بـبنـدقيـة القـنـاص ضد ا
اواطالقـــهــا بـــشــكـل أفــقـي و لــيس
عامـودياً حتـى تفقـد من سرعـتها و
قوتهـا.  عسكـرياً  يهـدف  استخدام
تـظاهر هذه القـنابل  الى  إصـابة ا
الـذي يـقع فـريسـة سـمـومهـا بـحـالة
من فــــقــــدان اإلدراك  والــــشــــلل في
أالحاسـيس  بسبب تـهيج والـتهاب
األغــشـــيـــة الــداخـــلــيـــة   في األنف
واألذن والفم و العيـون  والقصبات
و عـمـوم اجلـهـاز الـتـنـفسـي وتزداد
ـواد الكيمياوية في كثافة وسمية ا
هــذه الــقـنــابل  إذا اســتـخــدمت في
مناطق مغلقة او صغيرة  كغرفة او
ـــكن ان عـــربــة او تـــكـــتك والـــذي 
ـصـابـ .   كـمـا يـؤدي الى  وفـاة ا
وتختلف القـدرة السمية لألطالقات
 حسب وزن اخلـرطوشـة والتـركيب
الـكـيــمـيـاوي في داخـلـهـا و نـوعـيـة
ــسـتــخــدم إلطـالقــهـا  ان الــسـالح ا
كــانت بـنــدقـيــة او تـرمى كــرمـانـات
يــــدويـــة وأيـــضــــا مـــدى مـــهــــنـــيـــة
اســتـــخــدامــهــا ضــد الـــتــجــمــعــات
الـــبــشـــريــة. ويـــعــتــمـــد الــتـــركــيب
والـتـركـيز لـلـمـواد الكـيـمـيـاوية  في
األطـالقـــــــات عـــــــلى الـــــــهـــــــدف من
اسـتـخـدامهـا في مـا اذا كـان مـدنـيا
او عــسـكــريــا. وتــخــتــلف الــقـنــابل
ــســتــخــدمـة ــســيــلــة لــلــدمــوع  ا ا
تظاهرين ألغراض مدنية كتـفريق ا
 عن  غــيــرهـا  ذات األســتـخــدامـات
داهمات العسـكرية مثل عـمليـات  ا
لــتــحــريــر رهــائن او في ســيــاقــات
. ولــلــعـلم ال الــتــصـدي لـألرهـابــيـ
تـوجـد إحــصـاءات دولـيـة  او شـرق
اوســــطــــيـــة حــــول عـــدد الــــقــــتـــلى
ـسـيل واألصــابـات بـســبب الـغــاز ا
لـلـدمــوع و الـقـنـابل الـدخـانـيـة  بل
ولــيس هــنــاك  ضــوابط قــانــونــيــة
لــتـوثــيق مـعــامالت تـصــديـرهـا  او
اســتـــيــرادهـــا من قـــبل الــشـــركــات
صنـعة الى بلـدان الشرق األوسط ا
ــنـتــجــات الـكــيــمـيــاويـة أسـوة  بــا
اخلــطـرة  بــيـنــمـا تــوحي إعالنـات
صدرة لها بأن نتجة وا الشركات ا
مــايــطـلـق هـو مــجـرد  ســحــابـة من
الـــدخـــان  ولـــيس هـــنـــاك ضـــرورة
لوضع ضـوابط و تـشريـعات دولـية
تــقــ اســتــخـــدامــاتــهــا كــالــسالح
الــكــيــمــيــاوي وانه  مــازال اخلــيـار

  ÊUÐUÐ ÊUNOł 

cieeaia2015@gmail.com

qÐUM∫ قوات امنية ترش متظاهرين بالقنابل الدخانية

قبل سبـعة واربعـ عامـا وبالتـحديـد في سته اكتـوبر من عام 1973حقق
ـصـري اعـجازا عـسـكريـا عـنـدما اجـتـازت قواتـه قنـاة الـسويس اجليش ا
ـعــداتـهـا الــعـســكـريــة اكـبـر مــانع مـائي وحـطــمت خط بـارلــيف وعـبــرت 
وحطمت اسطورة اجليش االسرائيـلي الذي اليقهر وللتاريخ ورغم ان هذا
الـنــصـر كــان مـفــخـرة لــكل الــدول الـعــربـيــة الـتي شــاركت بـهــذه احلـرب
صـري حتديـداً تغـافل دور اجليش بامـكانـياتـها اال ان االعالم الـعـربي وا
الـعــراقي في هـذه احلــرب فـقــد كـان لـلــطـيــران الـعــراقي دور صـاعق في
قصف مواقع ذلك الـكيان مـنذ السـاعات االولى للـحرب فقـد شارك سرب
من طائـرات الـسـوبر هـنـتر بـقـصف مـواقع اجليش االسـرائـيـلي عبـر قـناة
السويس بـحسب كتـاب اسرائيلـي اسمه التـقصير او احملـدال مترجم من
اللغـة العبـرية الى الـلغة الـعربـية سنـحت الفـرصة لي ان اقرأ ذلك الـكتاب
شـاركـة ذلك السـرب الـعراقي وقد اعـتـرفت االستـخـبارات االسـرائـيلـيـة 
ـؤلف ان ضـابـطـا عراقـيـا بـرتبـة نـقـيب واسـمه على مـا اذكـر عـبد وقال  ا
ـوصل اسر بعـد سقوط طـائرته واعيد مع القادر  وهو من اسـرة تسكن ا
االسرى الى الـعراق بـعد انـتهـاء احلرب ومن مـحاسن الـصدف ان الـتقي
ـصادقـة وشـرح لي بايـجاز ظـروف اسره بهـذا الطـيار الـبـطل عن طريق ا
بـعد تـنـفـيـذ عـملـيـة الـهـجـوم ٠٠ وللـتـاريخ لم تـكن نـخـوة اجلـيش الـعراقي
تنتهي عند هذا احلد فقد شاهدت بام عيني مع زمالئي كيف ان الدبابات
ـثنى العـراقيـة غـادرت بغـداد وهي تسـيـر على الـسرفه من شـارع مـطار ا
باجتاه احلدود الـسورية النـقاذ دمشق من السـقوط وترجـلنا انا وزمالئي
ـنـظـر وبــدأنـا نـصـفق من الـسـيــارة ونـحن في نـشــوة من مـشـاهـدة ذلـك ا
بهـستـريا لقـواتنـا العـسكـرية الـتي الهـبهـا احلمـاس فكـانت تسـير بـسرعة
ـقدسة وانقاذ دمـشق من السقوط ٠٠ واثار فائقة للـمشاركة في احلرب ا
حفيظتي ماذكره لي احد عنـاصر اجليش العراقي  بعد فترة من ان وزير
نـحه مبلغ 500 دينار مع سـاعة يدوية الدفاع كرم ضـابط صف عراقي 
لـقـيـامه بـتـدمــيـر سـبع دبـابـا ت لـلـعـدو الــصـهـيـوني في حـرب الـدفـاع عن
دمشق بعد مباغـتتها من اخللف ملـقناًجيش الكيـان الصهيوني درسا في

الشجـاعة والصـمود ٠٠ هذه شـهادتي للـتاريخ التي
تؤكد مشاركـة اجليش العراقي في حتـقيق النصر
والـتي تـدحـض وسـائل الـتــضـلــيل االعالمي الـتي
اهـملـت دور اجلـيش الـعـراقي في حتـقـيق الـنـصر

٠٠ وهي شهادة للتاريخ.
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تـصـريحـات الـنـائب عـالـيـة نـصـيف األخيـرة عـبـر وسـائل اإلعالم وتـوجـيـهـها
سؤول عراقـي بتلقي رشا لتـغليب مصلحة الـكويت على مصلحة اتهـامات 
الـعراق في قـضايـا ترسـيم احلدود وعـدم االعتـراض على بـناء مـينـاء مبارك
الحة فـي خور عـبـد الـله فـضال عن تـصريـحـات اخـرى لـوزير الـذي يـخنـق ا
الـنـقل االسبـق عامـر عـبـد اجلـبار الـذي اكـد فـيـها نـوايـا الـكـويت الحلاق اذى
بـأقتصـاد العـراق مشـيرا الى ان اجلانـب الكويـتي طلب مـنه خالل شخـصيا
دة خـمسة عـشر عامـا وهو مـا يعد امـرا على درجة تـأخير بـناء ميـناء الـفاو 
عـالية من اخلطورة كونها اتهامات تصل الى اخليانة العظمى  والسيما وان

عنية كهيئة النزاهة والنائب العام التزما الصمت. اجلهات ا
شـحونـة جند ان احد كـبار الـشخصـيات الـسياسـية يزور وفي تـلك االجواء ا
الـكويت ال ليطلب منهم الكف عن ايـذاء العراق خصوصا ان اهداف الزيارة
غـير مـعلـنة وقـد جرت الـعادة ان يـتـهافت الـسيـاسيـون على دول اجلـوار قبل
كل انـتخـابات للـحصـول على الـدعم لتـغطـية نـفقـات احلمالت االنـتخـابية. ان
ـال الــسـيــاسي الــوافـد الى داخل الــعــراق من جـمــيع اجلـهــات كـان وراء ا
ـواطنـون الى مـثل هـذه الزيـارات وفي هذه الـتفـريط بـحقـوق الـعراق ويـنـظر ا
سؤول الـتوقيتـات بع الـريبة والشـك وان كانت اهدافهـا صادقة لـذا على ا
ان يـكون دقـيقـا في حتديـد وقت الزيـارة ويسـبقـها بـبيـان يب فـيه اغـراضها
حـتى يتـجنب الـوقوع في بـراثن الـشبـهات. ان بـعض الزيـارات تقـلل من هيـبة
ناورة في السياسة امر مطلوب الدولة ومكانتها الدولية وعلى الرغم من ان ا
عـقول فـاالفراط بـشكل كـبيـر وفي اوقات حـرجة لـكن يجب أن تـكون ضـمن ا
مـرتـبطـة بـوضع الـبالد ومـصـاحلة االقـتـصـاديـة والـسيـاسـيـة دون أي مـراعاة
ـنـدد بـاجــراءات اجلـانب الـكـويــتي الـضـارة بـحق لـلـمـزاج الــشـعـبي الـعــام ا
سـؤول العراقيـ واهدارهم حلقوق البالد.  ان اهم شي الـعراق وتهاون ا
تـعلـمه النـاس من هذه الـسيـاسات هـو استهـالك يومي طـيلة هـذه األعوام من
ضغ الـشعـارات الـفرغـة ووعود االصالح احلـكم اثرت عـلى قـدرة  حتمـلهـم 

والتغيير  التي لم يقابلها فعل حقيقي على االرض يغير حال
الـــنــــاس نـــحـــو األحـــسن بـــســـبـب مـــجـــامالت بـــعض
ـسـؤولـ ومـتـاجـرتـهـم بـقـضـايـا ومـصـلـحـة الـبالد ا
لـهذه األسـباب وغـيرهـا  حتولت حـياة الـعراقـي إلى
واقـع سيء يـــشـــوبه الـــفـــســـاد وعـــدم االطـــمـــئـــنــان
ـستـقبل اجملـهـول فمـتى نسـتــــوعب واخلـشيـة من ا
مـقـولـة : "الـعـراق اوال قـبــــل أن نـفـــــكـر بـأي شـــيء

اخر ? ".
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أعـذروني ألني لم اعـرف مـا الـذي قـام به ثـوار تـشـرين سـوى انـهم رفـعوا
شعارات سياسية  وهناك من سماها (استفزازات سياسية)  وهناك من
اذا ? ألن االمر حصل في قال انها (مهـازل)  وقامت الدنيـا وال زالت .. 
اربعـيـنـيـة سـيدنـا احلـسـ (ع) الـسؤال هـنـا : الـيس االصالح سـيـاسة ?
وهل ان سـيـدنـا احلــسـ خـرج لـغــيـر اإلصالح (الـسـيــاسـة) ? أين يـلـطم
ن يــشـكـون مــا حل بـهم أن لم الـثـوار ويــنـدبــون أن لم يـكن امــام بـابه  و
كـان األمثل بتـقديري ـفسـدون واللصـوص ? أنه ا يشكـو له ما فـعله بهم ا
تواضع ثوار خرجوا لنفس الهدف الذي خرج ألجله ابوهم .. ابو الثوار ا
الئكـة ألن  بـيـنهم  600 شهـيـد وعـشرات اآلالف ترفـرف فـوق رؤوسـهم ا
ـغيـب وهم يـحمـلـون احللم الـعراقي  حـلم شعب الـعراق من اجلرحى وا
فسدون باجتاهها في اصالح حاله وأنقاذ نفسه من الهاوية التي يدفعه ا
أســأل فــقط هل ان قـــصــدكم من نــكــران طـــرح الــســيــاســة او شــعــارات
االصالح امام سـيـدنا احلـسـ هو انـكم تـريدون بـنـاء دولة مـدنيـة تـفصل
الدين عن الـسيـاسة? ان كـان األمر كذلـك فالشـعب كلـه معكـم  ولكن هذا
يتطـلب حل االحزاب االسالمـية برمـتهـا ألن ال احلس (ع) وال جـده آمنو
باألحزاب فـهم مسـلمـون فقط . فضـال عن سيدنـا احلسـ لم يسـتصحب

فصائل مسلحة او مقاومة اسالمية عند خروجه لإلصالح .
الكثيرون صرحوا وعـلقوا على احلدث اال السيـد الكاظمي ألذي لم نعرف
سلحة التي اهتمت بإرهـاب الثوار ولم تهتم بسقوط العلم رأيه في قواته ا

العراقي اجلليل من ايدي الثوار وتركوه ارضا .
سؤال اخيـر: أذا كان الـسبب هـو ان الثـوار رفعو الـشعـارات امام سـيدنا
ظـلـومـ امـام ضـريحه ? هل احلسـ فـلـمـاذا نـسمح بـالـدعـاء وشـكـوى ا
نـوعة امـام سيد لكـون الثـوار فكـروا بصـوت عال? وأن كـانت السـياسـة 

الثوار فلماذا  قنصهم في ساحة التحرير وساحة احلبوبي وغيرهما?
نـعــزيــكم يــا ثـوار تــشــرين بـوفــاة ابــيـكـم ابي الـثــوار وســيـد شــهــدائـكم 
ــنــدســ بـ صــفــوفـكـم من لـدن ونـوصــيــكم ثم نــوصــيـكـم ان حتـذروا ا

األحزاب  وتمسكوا بسلميتكم فوالله ال نصر اال بها 
ألن اعداءكم الـذين هم اعداء شـعبـكم يتـمنـون اليوم
الذي تـخـرجون فـيه عـنـها النـهم يـعرفـون جـيدا ان
ذلك يـعنـي سقـوط الـثـورة . واتـركـوا حـرق مـقرات
هي ستزول بـسلـميتـكم   وكذلك ال تـقطعـو الطرق
وكل مـا يــشـوه حـضــاريـة الــثـورة ومـا الــنـصـر اال

صبر ساعة.


