
 (المياه كريهة الّرائحة وسوائل أخرى)سيارة الرّش 
 
 

 :ملّخص
، تُستخدم في تفريق المظاهرات أو منع الوصول إلى "مدفع المياه"سيارة الرش، المعروفة أيًضا باسم 

ويمكن أن يسبّب استخدام . مناطق معينة عن طريق رّش الماء أو سوائل أخرى على المتظاهرين
، أو جروًحا نتيجة (Hypothermia)المتظاهرين انخفاض حرارة أجسامهم سيارة الرش ضّد 

تعّرضهم المباشر لضغط تيّار الماء، أو الوقوع أو االرتطام بأشياء، إضافة إلى األضرار الصّحية 
هناك احتمال كبير للتعّسف في استخدام هذه . الناجمة عن المواّد الكيماويّة واألصباغ المذابة في الماء

 .ة دون تمييز، بهدف العقاب الجماعي والتّرهيبالوسيل
 

 :تاريخ
المّرة األولى التي استُخدمت فيها مدافع المياه ألجل تفريق الجمهور كانت في ألمانيا، في الثاّلثينيّات؛ 

الستّينيّات، خالل مظاهرات حركة الحقوق المدنيّة في الواليات ّم استُخدمت على نطاق واسع في ث
عادة ما يتمّ رّش المياه بواسطة خراطيم . استخدامها اليوم شائعًا في جميع أنحاء العالمالمتحدة؛ وأصبح 

يتم استخدام هذه الطريقة لتفريق الجمهور بدون أّي إشراف أو رقابة . كبيرة موضوعة على شاحنات
 .كافية

 
 :طريقة العمل

غالباً ما تكون صهاريج )متنقلة يتم وصل سيارة الرّش بخزانات مياه توضع في الجوار، أو بخزانات 
ترّش السيارة الماء بضغط عاٍل بهدف صدّ المتظاهرين ومنعهم من التقّدم، أو ترّشه (. تحملها شاحنات

سيارات الرّش الحديثة يمكنها أن تدفع الماء أو السوائل األخرى بقّوة تدفّق . بضغط منخفض لتبليهم
في العديد من البلدان . متًرا 67ة تصل إلى أكثر من لتًرا في الثانية، وإلى مساف 20قد تصل إلى 

يجري عادة رّش المياه مخلوطة باألصباغ والموادّ الكيماويّة ذات الرائحة الكريهة، وحبر فوق بنفسجي 
الغاية من جميع هذه المواّد تطبيق العقاب الجماعي أو التعّرف على المتظاهرين الحقًا . غير مرئيّ 
 . واعتقالهم

 
 :لصحيّةاآلثار ا

 :تؤثّر سيّارة الرّش على الصّحة بطرق عديدة
( Hypothermia)في الطقس البارد، قد يسبب استخدام سيارة الرّش انخفاض حرارة الجسم  ●

 (.الّصقيع لسعة)وحروقاً باردة 

 .قد تنجم عن قّوة اندفاع المياه إصابة مباشرة تؤّدي إلى كدمات ورضوض، أو جروح داخلية ●

 . دفاع المياه الوقوع أو االنزالققد تسبّب قّوة ان ●

 .المواّد الكيماويّة المضافة إلى المياه قد تنجم عنها عواقب صّحية سلبية ●

 
 :معطيات حول اإلصابات، استناًدا إلى األدبيّات الطبّية واألبحاث

من مراجعة المقاالت والبيانات المنشورة في مصادر مختلفة، تّم تحديد عدد من اإلصابات الخطيرة 
 :لناجمة عن استخدام سيارة الرشّ ا

 . كسور في الوجه وإصابات في العينين نتيجة إلصابة مباشرة من تيّار المياه ●



إصابات الدماغ، رضوض وكدمات، كسور في األضالع وأنواع مختلفة من إصابات  ●
 .العضالت والعظام وذلك أساًسا نتيجة الوقوع الناجم عن اندفاع المياه بقّوة

صل لفترة طويلة وصعوبة في التنفس نتيجة التعّرض للمواّد الكيماويّة ذات الغثيان المتوا ●
 .الرائحة الكريهة التي تضاف إلى المياه

 
 :العوامل التي قد تؤدي إلى تفاقم اإلصابة

قد تختلف شدة اإلصابات تبعاً لضغط التيار، المسافة ومدة التعرض للسائل، فضالً عن العوامل البيئية 
إن استخدام . الحرارة وظروف الرياح، كذلك امكانيّة وقدرة الناس على االنتشار بشكل آمنمثل درجة 

المواّد الكيماويّة ذات الرائحة الكريهة في قلب األحياء ذات الكثافة السكانية العالية، كما يحدث في 
لى قدرة السنوات األخيرة في القدس الشرقية، يترك رائحة كريهة لعدة أيام، ويؤثر بشكل خاص ع

 .المكوث في أماكن مغلقة مثل المنازل الخاصة، المصالح والمركبات التي تضّررت من السائل
 

 (: طرق العالج)نصائح طبية 
يجب التوّجه إلى مكان دافئ، واستبدال المالبس المبلّلة : في حاالت التعّرض للرّش والطقس البارد
، (لسعة الّصقيع)حالة احتمال التعّرض لحروق البرد في . فوًرا بطبقات من المالبس الدافئة والجافّة

بعد اإلخالء إلى مكان آمن، . يجب أاّل يتّم تدفئة الجلد حتى التأّكد من أنه لن يتعّرض للبرد مّرة أخرى
ام ستخديجب االمتناع عن ا(. وليس الّساخنة)يتوّجب تدفئة المنطقة الُمصابة برفق بواسطة المياه الدافئة 

، وكذلك االمتناع عن (وسادة التسخين، قربة ماء ساخن، مدفئة أو موقد نار: مثال)ة اشرلمبارة الحرا
 .رةُّ تضرُُ لمالمنطقة اضغط على القيام بأّي 
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