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األحد 9 نيسان 2017

بعد خان شيخون النظام السوري يشنُّ 
هجوماً جديداً ابألسلحة الكيميائية

جيب ردع النظام السوري عن تكرار 
ارتكاب اجملازر جبميع أنواع األسلحة

بيـــــان
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مل ميِض أكثر من 72 ســاعة على اهلجوم ابألســلحة الكيميائية الذي نفَّذته طائرات النظام الســوري على مدينة خان شــيخون 
يف حمافظــة إدلــب، حــى حتــدَّى النظــام الســوري اجملتمــع الــدويل جمــدداً واســتخدم أســلحة كيميائيــة يف إطــار هجــوم شــنَّه علــى حــي 

القابون يف العاصمة دمشــق.

ســجلت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان اجلمعة 7/ نيســان/ 2017 قرابة الســاعة 16:00 اســتخدام قوات النظام الســوري 
قنبلتــن يدويتــن حُممَّلتــن بغــاز ســام علــى اجلبهــة الشــرقية مــن حــي القابــون؛ مــا أدى إىل إصابــة مقاتِلَــن اثنــن مــن املعارضــة 

املســلحة أبعــراض اختنــاق وضيــق يف التَّنفــس وســعاٍل شــديد. 
ثنــا إىل أحــد مقاتلــي املعارضــة املســلحة يُدعــى “خليــل” الــذي ُأصيــب يف القصــف ووصــف لنــا رائحــة الغــاز املســتعمل أبهنــا  حتدَّ
ُتشــبه غــاز الكلــور وقــد ســبَّبت لــه ختريشــاً قصبيــاً وعــاىن مــن ســعال شــديد وضيــق يف التنفــس ومتَّ إســعافه عــر تزويــده بقنــاع 
أوكســجن وإعطائــه موســعات قصبيــة، توافقــت روايــة خليــل مــع الصــور واملقاطــع املصــورة الــي وردت إلينــا، وحنتفــظ بنســٍخ منهــا.

هــذه اهلجمــة أتيت علــى الرغــم مــن توجيــه الــوالايت املتحــدة ضربــة عســكرية ملطــار الشــعريات العســكري الــذي يُعتقــد أن طائــرات 
النظــام الســوري قــد شــنَّت مــن خاللــه هجمتهــا علــى مدينــة خــان شــيخون ابألســلحة الكيميائيــة، ويبــدو أهنــا رســالة حتــدِّي 
واضحــة تؤكــد أن النظــام الســوري ســوف يســتمر ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة، رمبــا علــى نطــاق أضيــق كــي اليلفــت االنتبــاه، 
كمــا أنــه مســتمر مــع حليفــه الروســي يف عمليــات القصــف ابلراميــل املتفجــرة والصواريــخ، فعمليــات القتــل مل تتوقــف منــذ هجــوم 
خــان شــيخون، وســوف نصــدر تقريــراً يســتعرض أبــرز تلــك االنتهــاكات وحصيلــة الضحــااي املدنيــن الــي تســببت هبــا، ويبــدو 
أن الضربــة األمريكيــة مل حُتــِدث أيَّ تغــري يف ســلوك النظــام، حــى إن لدينــا معلومــات عــن إقــالع الطائــرات احلربيــة مــن مطــار 

الشــعريات بعــد قصفــه، وذلــك بعــد أمــِر القيــادة الروســية النظــاَم الســوري إبفراغــه قبيــل الضربــة األمريكيــة.

إذا مــا أضفنــا هــذه اهلجمــة اجلديــدة إىل ســجل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف أرشــيف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، 
الــذي ســلجناه منــذ عــام 2012 عــر تقاريــر دوريــة يصبــح لدينــا مــا اليقــل عــن 168 هجمــة كيمائيــة نّفذهــا النظــام الســوري بعــد 
قــرار جملــس األمــن رقــم 2118 الصــادر يف 27/ أيلــول/ 2013، بينهــا 99 هجمــة بعــد القــرار رقــم 2209 الصــادر يف 6/ 
آذار/ 2015، و43 هجمــة بعــد القــرار رقــم 2235 الصــادر يف 7/ آب/ 2015 الــذي قــرر إنشــاء آليــة التحقيــق املشــرك، 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
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وقــد تســببت هــذه اهلجمــات يف مقتــل 208 شــخصاً يتوزعــون إىل:
• 155 مدنياً بينهم 65 طفاًل، و29 سيدة )أنثى ابلغة(

• 46 من مقاتلي املعارضة املسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.

وإصابة ما اليقل عن 2409 أشخاص.

مل يســتخدم النظــام الســوري يف هجومــه الكيميائــي علــى حــي القابــون غــاز األعصــاب الــذي يُرجَّــح بشــكل كبــري اســتخدامه يف 
هجــوم خــان شــيخون، لكنــه حتمــاً اســتخدم مــادة كيمائيــة ســامة النتمكــن مــن حتديــد ماهيتهــا، بســبب اســتحالة الوصــول إىل 
املوقــع وأخــذ عينــات، لكننــا اعتمــدان علــى األعــراض والشــهادات وحتليــل الصــور والفيديوهــات، وهــذا ُيشــكِّل خرقــاً جلميــع قــرارات 

جملــس األمــن والتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيمائيــة.

لــن يــردع النظــام الســوري عــن االســتمرار يف ارتــكاب انتهــاكات ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية وحــرب وإابدة، ســوى الضغــط 
اجلــدي لتحقيــق انتقــال سياســي يــؤدي ابنتقــال ســورية حنــو الدميقراطيــة، واحــرام احلــرايت وحقــوق اإلنســان، ومــازال النظــام 

الســوري حــى اآلن يرفــض قطعيــاً أي حــلٍّ سياســي عــادل.

لقــد اســتخدمت روســيا والصــن حــقَّ النقــض 7 مــرات يف األزمــة الســورية لصــاحل النظــام الســوري؛ مــا أدى إىل فشــل جملــس 
األمــن بشــكل اتم يف محايــة القانــون والنظــام الــدويل، كمــا أن التَّحــرك يف اجلمعيــة العامــة لتشــكيل رأي عــام ضــد النظــام الســوري 
مل يتحقــق، نظــراً ألن الدكتاتــورايت دائمــاً ُتســاند بعضهــا البعــض، وجيــب أن يُطــرَح ســؤال جــدي مــن قبــل القانونيــن، وبشــكل 
خــاص داعمــي مبــدأ مســؤولية احلمايــة، عــن اخلطــوة التاليــة يف مثــل هــذه احلالــة، ألنَّ النظــام الســوري وعــر ســبع ســنوات شــعر 

ابمتــالك ضــوء أخضــر يســمح لــه ابرتــكاب جرائــم بــال حــدود، وســوف يســتمر يف ذلــك دون أدىن شــك.
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