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اخلميس 4 نيسان 2019

يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان 
شيخون الكيميائي، على األمم املتحدة 

معاقبة النظام السوري

القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف 
استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية

بيــــان
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ُيصــادف الشــعب الســوري يف هــذه األايم ذكــرى أليمــة، وهــي الذكــرى الســنوية الثانيــة لثــاين أكــر هجــوم كيميائــي يف ســوراي 
-مــن حيــث مــا خلَّفــه مــن ضحــااي- بعــد هجــوم الغوطتــن يف آب/ 2013، فقــد اســتهدفت طائــرة اثبتــة اجلنــاح مــن طــراز

SU-22  اتبعــة للنظــام الســوري صبــاح الثــااثء 4/ نيســان/ 2017 احلــيَّ الشــمايل يف مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب 
اجلنــويب بصــاروخ حممــل بغــاز ســام يُعتقــد أنــه السَّــارين وقتــَل إثــَر ذلــك مــا ال يقــل عــن 91 مدنيــاً بينهــم 32 طفــًا و23 ســيدة 

)أنثــى ابلغــة( قضــوا خنقــاً.

كان هجــوم خــان شــيخون الكيميائــي أول هجــوم كيميائــي تدعمــه القــوات الروســية بشــكل واضــح، وقــد رصــدان مؤشــرات عــدة 
تدعــم ادعــاَءان ضــدَّ النظــام الروســي، فقــد شــنَّ ســاح اجلــو الروســي غــارات جويــة عقبــت اهلجــوم الكيميائــي بوقــت قصــر، 
اســتهدفت طرقــات عــدة مؤديــة إىل مدينــة خــان شــيخون، وهــذا أعــاق بشــكل كبــر عمليــات اإلســعاف ونقــل احلــاالت احلرجــة 
إىل املشــايف واملراكــز الطبيــة الواقعــة علــى احلــدود الرتكيــة، كمــا رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان غــارات جويــة 
روســية إضافيــة اســتهدفت مشــفى الرمحــة يف مدينــة خــان شــيخون ومركــز الدفــاع املــدين الَلذيــن كاان يُقدمــان اإلســعافات األوليــة 

للمصابــن، وحدثــت هــذه اهلجمــات بعــد اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة بقرابــة ثــاث ســاعات.

ولقــد أثبتــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة اســتخدام الســاح الكيميائــي يف مدينــة خــان شــيخون دون أن ُتــدِّد مــن قــام 
ابســتخدامه، ذلــك قبــل توســيع واليتهــا، لكــنَّ آليــة التحقيــق املشــرتكة الــي أنشــأها قــرار جملــس األمــن 2235 الصــادر يف آب/ 
2015، قــد أثبتــت مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم خــان شــيخون، كمــا وثَّقــت جلنــة التَّحقيــق الدوليــة املســتقلة اخلاصــة 
بســوراي مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم خــان شــيخون، كان يفــرتض بعــد هــذه التَّحقيقــات الــي تتمتَّــع ابلدقــة واملصداقيــة 
العاليــة أن يتحــرك جملــس األمــن الــدويل لتنفيــذ قراراتــه ذات الصلــة -القــرار رقــم 2118 الصــادر يف 27/ أيلــول/ 2013، 
والقــرار رقــم 2209 الصــادر يف 6/ آذار/ 2015 والقــرار رقــم 2235 الصــادر يف 7/ آب/ 2015 - عســكرايً ملعاقبــة 
النظــام الســوري، أو علــى األقــل فــرض عقــوابت اقتصاديــة علــى أركان النظــام الســوري وأشــخاصه املتورطــن ابســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة، لكنــه فشــل يف تقيــق أيٍّ مــن ذلــك.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ــل جملــس األمــن واجملتمــع الــدويل مســؤولية اســتخدام النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة الحقــاً، ألنَّ رد الفعــل املخجــل  يتحمَّ
والضعيــف قــد شــجَّع النظــام الســوري علــى تكــرار ارتــكاب االنتهــاكات الــي ُتشــكِّل جرائــم حــرب، وحبســب قاعــدة بيــاانت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد نفَّــذ النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 14 هجومــاً كيميائيــاً عقــَب هجــوم خــان شــيخون، 

كان آخرهــا هجومــا دومــا يف 7/ نيســان/ 2018.
لقــد بلغــت اهلجمــات الكيميائيــة املوثَّقــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قرابــة 221 هجومــاً كيميائيــاً منــذ 
23/ كانــون األول/ 2012 وهــو اتريــخ أول اســتخدام موثَّــق لدينــا للســاح الكيميائــي يف ســوراي حــى 4/ نيســان/ 2019، 

يتوزَّعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
• النظام السوري: 216 هجوماً كيميائياً، معظمها يف حمافظي ريف دمشق وإدلب.

• تنظيم داعش: 5 هجمات مجيعها يف حمافظة حلب.
تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 1461 شــخصاً، مســجلون يف قوائمنــا ابالســم والتفاصيــل، مجيــع الضحــااي 

قضــوا يف هجمــات نفَّذهــا النظــام الســوري يتوزعــون إىل:
• 1397 مدنياً، بينهم 185 طفًا، و252 سيدة )أنثى ابلغة(.

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

وإصابة ما ال يقل عن 9885 شخصاً يتوزعون إىل:
• 9753 ُأصيبوا إثَر هجمات شنَّها النظام السوري.

• 132 ُأصيبوا إثَر هجمات شنَّها تنظيم داعش.

ــن تفاصيــل احلــوادث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا كافــة،  وحيتــوي الرابــط التــايل تقاريــر توثِّــق 221 هجومــاً أبســلحة كيميائيــة تتضمَّ
مثــل توقيــت اهلجــوم ومكانــه، وحالــة الطقــس، وحصيلــة الضحــااي مــن قتلــى ومصابــن، ونــوع الســاح املســتخدم، وتواصــل مــع 
شــهود عيــان، ومــع انجــن مــن احلــوادث، وجمموعــة ضخمــة مــن الصُّــور والفيديوهــات الــي وردت إلينــا وقمنــا مبعاينتهــا والتَّحقــق 

مــن صدقيتهــا، وغــر ذلــك مــن األدلــة.

ل أيَّ هجــوم كيميائــي عقــَب هجومــي دومــا الكيميائيــن يف 7/  وصحيــح أننــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مل ُنســجِّ
نيســان/ 2018 إال أننــا ســجَّلنا اســتمرار ارتــكاب النظــام الســوري انتهــاكات ُتشــكِّل جرائــم حــرب، وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية عــر 

اســتخدام الذخائــر املرجتلــة، والعنقوديــة، والتَّعذيــب حــى املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز.

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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علــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ضمــن واليتهــا اجلديــدة تديــد املســؤولن عــن هجــوم خــان شــيخون الكيميائــي، وغــره 
مــن اهلجمــات الكيميائيــة، وابلتــايل تميــل جملــس األمــن واجملتمــع الــدويل مزيــداً مــن املســؤولية تدفعهــم -ويف مقدمتهــم حلفــاء 
النظــام الســوري- إىل عــدم التفكــر يف أي نــوع مــن العاقــة مــع نظــام يســتخدم أســلحة دمــار شــامل ضــدَّ املدنيــن يف هــذا العصــر 

احلديــث أمــام أعــن العــامل أمجــع.

جيــب علــى اجملتمــع الــدويل إجيــاد تالــف إنســاين حضــاري يهــدف إىل محايــة املدنيــن الســورين مــن األســلحة الكيميائيــة، وكل 
أمنــاط القتــل الــي اســتخدمت حبقِّهــم طيلــة مثــاِن ســنوات، وتعويــض الضحــااي، ويف مقدمــة عمليــات التعويــض أتيت حماســبة النِّظــام 
الســوري عمــا ارتكبــه مــن انتهــاكات شــكَّلت جرائــم ضــدَّ اإلنســانية حبــقِّ الشَّــعب الســوري، وأن يقــود هــذا التَّحالــف عمليــة 
سياســية هتــدف إىل تقيــق انتقــال سياســي حنــو نظــام حيــرتم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة وُيســاهم يف حماربــة األســلحة الكيميائيــة 

واجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية.
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