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األحد 8 نيسان 2018

النظام السوري يستخدم األسلحة 
الكيميائية ضدَّ أهايل مدينة دوما ويقتل 

55 شخصاً وُيصيب قرابة 1000

ال بُدَّ من إجراء فوري صارم ضدَّ إجرام 
النظام السوري من قبل الـ 193 دولة اليت 

صادقت على اتفاقية نزع األسلحة الكيميائية

بيــــان
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اســتطاعت قــوات احللــف الســوري الروســي بعــد قرابــة 50 يــوم مــن بــدِء العمليــة العســكرية العنيفــة علــى الغوطــة الشــرقية الســيطرة 
علــى 80 % مــن مناطقهــا وتقســيمها إىل ثالثــة قطاعــات، وبــدأت عقــَد اتفاقيــات لــكّل قطــاع علــى حــدة يُفضــي إىل هتجــر 
آالف املدنيــن، بــدأت مفاوضــات مدينــة دومــا يف25 / آذار املاضــي وجــاء يف االتفــاق بنــود تتعلَّــق بوقــف العمليــات القتاليــة 
للبــدء ابتفــاق يقضــي خبــروج بعــض املدنيــن وبعــض املســلحن أبســلحتهم اخلفيفــة وبقــاء مــن يرغــب وتســوية وضعــه، كمــا نــصَّ 
االتفــاق علــى بقــاء بعــض مســلحي فصيــل جيــش اإلســالم بســالحهم والعمــل علــى حتويــل عناصــره إىل شــرطة مدنيَّــة وإثــَر هــذا 

االتفــاق خــرج مــا ال يقــل عــن 4500 شــخص علــى 4 دفعــات.

يف 6/ نيســان/ 2018 عــاودت قــوات احللــف الســوري الروســي قصــف مدينــة دومــا بعــد تعرقــل املفاوضــات، ونفَّــذ ســالح اجلــو 
الروســي الســوري يف غضــون يومــن قرابــة 350 غــارة، واســتخدمت املروحيــات احلكوميــة مــا ال يقــل عــن 120 برميــاًل متفجــراً، 
وظــلَّ قرابــة 180 ألــف مــدين يقطنــون يف مدينــة دومــا حماصــرون ضمــن األقبيــة واملالجــئ يف ظــلِّ وضــع طــي وصحــي وغذائــي 

ُمــزٍر وقصــف جــوي وأرضــي ال يتوقــف.

يف 7/ نيســان/ 2018 نفَّــذت قــوات النظــام الســوري هجومــن جويــن كيميائيَــن  مشــال مدينــة دومــا بينهمــا 3 ســاعات تقريبــاً، 
األول وقع قرابة 16:00 قرب مبىن فرن ســعدة يف شــارع عمر بن اخلطاب؛ تســبَّب يف إصابة 15 شــخصاً، أما اهلجوم الثاين 
فقد وقع قرابة الســاعة 19:30 ابلقرب من ســاحة الشــهداء يف منطقة نعمان؛ وتســبَّب يف مقتل ما ال يقل عن 55 شــخصاً، 
وإصابــة مــا ال يقــل عــن 860 مدنيــاً. أفــادان بعــض املســعفن وعناصــر الدفــاع املــدين بظهــور أعــراض شــديدة علــى املصابــن فقــد 

عــاىن مجيــع املصابــن مــن زلَّــة تنفســيَّة شــديدة، وعــاىن بعضهــم مــن احتقــان ُملتحمــة وحدقــات دبوســية.
حصلنا على صور ومقاطع مصوَّرة ُتظهر عشرات اجلثث لنساء وأطفال ُمكدَّسن فوق بعضهم، وجوههم ُمزرقَّة 

وأفواههــم ُمغطَّــاة ابلزَّبــد، وعيوهنــم شــاخصة، هــذه الصــور ُتشــبه إىل حــدٍّ بعيــد صــوَر الضحــااي الذيــن قضــوا يف هجــوم الغوطتــن 
يف آب/ 2013، وهجــوم خــان شــيخون نيســان/ 2017.

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.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1630&token=yVBZTJWcDQpPoUxm1DP9VNMHgFOxdclC
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1631&token=iWGDWHPWMKcoAyFB45Ecc3MmtH5jHHbP
https://drive.google.com/file/d/1hltRobmJwq2gVEUjBD0Q-hke4bSSajlA/view
https://drive.google.com/file/d/1rjSkh8KpaC-SzEdMPP5BWC2Mu-25zpwA/view
https://drive.google.com/file/d/1b---DV90cR0x_YUZjl-NFr1jsnm-wo23/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1629&token=ZGPEObnfRsIShrtEteJA0pdgYZYju9cj
https://drive.google.com/file/d/1YcwfB3gSjHY2Y8VmCna3NtEmxQTvOg-H/view
https://drive.google.com/file/d/1yDeUHZYPIAXJkosHUjK-dumsQowcFW4S/view
https://drive.google.com/file/d/1507hmNEYpvCACyZHmtwf9uYh5rmM8_NW/view
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اتَّبــع احللــف الســوري الروســي التَّكتيــك اجلرمــي ذاتــه الــذي وثَّقنــاه يف اهلجمــات الســابقة فقــد ســبَق اهلجومــن الكيميائيَــن بعــدة 
ســاعات تدمــٌر ألحــد مشــايف املدينــة يف حــن مل تتوقــف الغــارات اجلويــة بُعيدمهــا واســتهدفت طــرق اإلســعاف وفِــَرق الدفــاع 
املــدين؛ مــا أعــاق إســعاف املصابــن بشــكل كبــر، كمــا أنَّ معظــم ســكان مدينــة دومــا كانــوا يقبعــون يف األقبيــة حلظــة اهلجــوم 

ــز بشــكل أكــر يف األقبيــة والطوابــق الســفليَّة.  بســبب الغــارات اجلويــة املكثفــة؛ وهــذا مــا جعــل أتثــر الغــاز أكــر ألنَّــه يرتكَّ

أييت هجومــا دومــا بعــد 72 ســاعة فقــط مــن اجتمــاع عقــده جملــس األمــن الــدويل ملناقشــة وضــع الذخائــر الكيميائيــة ومراقبــة 
تنفيــذ القــرار رقــم 2118، الــذي يكــون النظــام الســوري قــد خَرقــه 183 مــرة 3 منهــا يف ظــلِّ احلملــة العســكرية األخــرة علــى 

الغوطــة الشــرقية.

كمــا أنَّ اهلجوَمــن صادفــا الذكــرى السَّــنوية األوىل للضربــة العســكرية األمريكيــة علــى مطــار الشــعرات بريــف محــص وهــو القاعــدة 
الــيت انطلقــت منهــا طائــرات النِّظــام الســوري، الــيت نفَّــذت هجــوم خــان شــيخون الكيميائــي العــام املاضــي.

علــى اجملتمــع الــدويل إجيــاد حتالــف إنســاين يهــدف إىل محايــة املدنيــن الســورين مــن األســلحة الكيميائيــة والراميــل املتفجــرة، ألنَّ 
روســيا ستســتمرُّ يف عرقلــة جملــس األمــن واســتخدام الفيتــو آالف املــرات.

علــى بعثــة تقصــي احلقائــق التَّابعــة ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، الــيت يوجــد فريــق منهــا يف دمشــق التَّوجــه فــوراً إىل مدينــة 
دومــا ومعاينــة اإلصــاابت، والتَّحقيــق املباشــر يف اهلجومــن.

علــى احلكومــة الروســية التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورِّط يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية 
وجرائــم حــرب، واســتخدام أســلحة كيميائيــة. 
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