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اجلمعة 11 أاير 2018

أدلة وحتقيقات إضافية تُثبت غالباً 
تورُّط النِّظام السوري يف اهلجوم 

أبسلحة كيميائية على مدينة دوما
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أواًل: مقدمة ومنهجية:
علــى الرغــم مــن تنفيــذ النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 216 هجومــاً كيميائيــاً يف ســوراي -آخرهــا هجومــا مدينــة دومــا- إالَّ أنَّ 
عــدداً قليــاًل جــداً مــن هــذه اهلجمــات كان لــه صــدى إعالميــاً كبــراً وردود أفعــال دوليــة، هــذه اهلجمــات نُفــذَّت يف مناطــق مدنيَّــة 
ُمكتَّظــة ابلســكان فأوقعــت عــدداً كبــراً مــن الضحــااي، يف املقابــل فــإنَّ العــدَد األكــر مــن اهلجمــات الكيميائيــة متَّ تنفيذهــا علــى 

نطــاق أضيــق حبيــث ال ُتلِّــف عــدداً واســعاً مــن الضحــااي واجلرحــى قــد ُيــرج صنَّــاع القــرار ويدفعهــم إىل التَّحــرك.

ــذ بعــَد قــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 2118 قرابــة 183  أهــاَن النظــام الســوري جملــس األمــن واجملتمــع الــدويل مــراراً وتكــراراً ونفَّ
هجوماً كيميائياً وبعَد القرار 2209 قرابة 114 هجوماً وبعد القرار 2235 قرابة 58 هجوماً، لقد كانت هذه اهلجمات على 
امتــداد البــالد مشــاالً وجنــوابً، شــرقاً وغــرابً، ويف مناطــق تضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة أو يف مناطــق تضــع لســيطرة 

تنظيــم داعــش، وتســبَّبت يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 1461 شــخصاً، مســجلون يف قوائمنــا ابالســم والتفاصيــل، يتوزعــون إىل:
• 1397 مدنياً، بينهم 185 طفاًل، 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 7469 شخصاً.

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://sn4hr.org/arabic/?p=9686
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جــاَء هجومــا مدينــة دومــا يــوم 7/ نيســان/ 2018 بعــد 72 ســاعة فقــط مــن اجتمــاع عقــَده جملــس األمــن الــدويل ملناقشــة وضــع 
ــنوية األوىل للضربــة العســكرية األمريكيــة  مــا صادفــا الذكــرى السَّ الذخائــر الكيميائيــة ومراقبــة تنفيــذ القــرار رقــم 2118، كمــا أنَّ
علــى مطــار الشــعرات وهــو القاعــدة العســكرية الــي انطلقــت منهــا طائــرات النِّظــام الســوري، الــي نفَّــذت هجــوم خــان شــيخون 

الكيميائــي العــام املاضــي وهــي رســالة حتــدٍّ جديــدة مــن قبــل النظــام الســوري للمجتمــع الــدويل وجملــس األمــن الــدويل.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“مل تنجــح الضربــة األمريكيــة الــي تلــت هجــوم خــان شــيخون العــام املاضــي يف ردع النظــام الســوري عــن قتــل شــعبه 
خنقــاً ابلغــازات الســامة، فقــد وثَّقنــا 13 هجومــاً كيميائيــاً تلــت هجــوم خــان شــيخون، وهــا حنــن اآلن أمــام ضربــة 
أمريكيــة فرنســية بريطانيــة َزعمــت أنــا اســتهدفت قــدرات األســد الكيميائيــة، كــم هجومــاً ســنوثِّق بعــد هــذه الضربــة؟”.

املنهجية:
اعتمــَد التقريــر علــى رواايت انجــن وشــهود عيــان ومســعفن، ويــوي التقريــر شــهادة ألحــد املراقبــن الذيــن يعملــون علــى التقــاط 
إشــارات الــرادار اخلاصــة ابلطائــرات وتتبــع املكاملــات بــن الطيــار والقاعــدة اجلويــة الــي أقلــع منهــا، هــذه املراصــد تعمــل عــادة علــى 
تعميــم خــر إقــالع الطائــرات احلربيــة مــن القواعــد العســكرية وتَتبُّــِع حركتهــا إلعــالم الســكان يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة فصائــل 

املعارضــة املســلحة وحتذيرهــم بضــرورة االحتمــاء يف املالجــئ يف املناطــق الــي مــن املمكــن أن تســتهدفها.
نســتعرض 6 رواايت حصلنا عليها عر حديث مباشــر مع الشــهود وليســت مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شــرحنا للشــهود 
اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّمونــا يف هــذا التَّقريــر دون أن نُقــدِّم أو نعــرض 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن بعــدم كشــف  عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

هوية كل من أبدى رغبته يف اســتخدام اســم مســتعار.
ال يشــمُل التَّقرير األبعاَد واألضرار االجتماعية واالقتصادية والنفســيَّة والدميغرافية، ومل تُِتح الظروف احلالية إمكانية أخذ عينات 
بــة وإجــراء فحوصــات هلــا. توافقــت رواايت الشــهود مــع حتليــل الصــور والفيديوهــات وأســَهمت يف الوصــول إىل  مــن الــدَّم أو التُّ

دقيــة. درجــة عاليــة مــن الصِّ
 

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــد أظهــرت صــوٌر خملفــات ألســطواانت 
ــا كانــت حُممَّلــة بغــاز ســام، وأظهــرت صــور ومقاطــع مصــوَّرة عشــرات اجلثــث لنســاء وأطفــال ُمكدَّســن فــوق  صفــراء نعتقــد أنَّ
بعضهــم، وجوههــم ُمزرقَّــة وأفواههــم ُمغطَّــاة ابلزَّبــد، وعيونــم شــاخصة. وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــور املذكــورة 
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يف هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكتونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع 
هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص هبــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا قمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، ذلــك يف ظــلِّ احلظــر 

واملالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي.

ــن فريقنــا عــر عــدة مصــادر مــن تســجيل قرابــة 55  ــابق، الــذي أصــدرانه يف اليــوم التــايل للحادثــة، متكَّ يف التَّقريــر املوجــز السَّ
ضحيــة، وبعــد مــرور عــدة أايم تبــنَّ لنــا مــع اســتمرار متابعــة التَّحقيقــات أنَّ عــدداً ممــن ورد يف قائمــة الضحــااي كانــوا مصابــن علــى 
وشــك املــوت، لكنَّــه متَّــت معاجلتهــم، وقــد ثبــَت لدينــا أنَّ حصيلــة الضحــااي الذيــن أتكــدان مــن وفاهتــم بلغــت 41 مدنيــاً، بينهــم 

12 طفــاًل، وســتد أمساؤهــم وتفاصيــل عنهــم ضمــَن التقريــر.
لتقديــر حالــة األحــوال اجلويَـّـة يف مدينــة دمشــق   www.worldweatheronline.com اســتعنَّا مبوقــع  قــد  وُكنَّــا 

ــح درجــة احلــرارة وســرعة الــّرايح يف وقــت اهلجومــن. وللحصــول علــى أرقــام توضِّ

اثنياً: هجمات دوما الكيميائية:
خلفية:

مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق هــي أكــر مــدن الغوطــة الشــرقية، بلــغ عــدد ســكانا قبيــل احلملــة العســكرية األخــرة قرابــة 
180 ألــف شــخص منهــم انزحــون مــن مناطــق أخــرى يف الغوطــة الشــرقية كمــدن عربــن وزملــكا وعــن ترمــا، وقــد تعرَّضــت املدينــة 
مــع بقيــة مناطــق الغوطــة الشــرقية لعمليــة عســكرية عنيفــة قادهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي منــذ 18/ شــباط/ 2018 

للســيطرة علــى منطقــة الغوطــة الشــرقية.

يف 25/ آذار/ 2018 بــدأت مفاوضــات مدينــة دومــا 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، إثــَر 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 75 برميــاًل متفجــراً؛ 

مــا أدى إىل مقتــل 55 مدنيــاً بينهــم 7 طفــاًل، و2 ســيدة -احلصيلــة ال تشــمل ضحــااي اهلجــوم الكيميائــي-.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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يبــدو لنــا أنَّ هجومــي 7 نيســان الكيميائيَــن قــد جــاءا كــردِّ فعــل انتقامــي للضغــط علــى احلاضنــة الشــعبية يف مدينــة دومــا وفصائــل 
مــن املعارضــة املســلحة الــي هــي طــرف يف االتفــاق مــن أجــل الرضــوخ وتشــريد أهــايل املدينــة، وهــذا مــا حصــل فعــاًل.

جــاء اهلجومــان الكيميائيــان يف ظــلِّ وضــع طــي وصحــي ُمــزٍر فقــد فقــدت مدينــة دومــا خــالل احلملــة العســكرية األخــرة 4 مــن 
الكــوادر الطبيــة ومســعفي الدفــاع املــدين، كمــا نفَّــذت قــوات احللــف الســوري الروســي 3 هجمــات اســتهدفت منشــآت طبيــة، 
وقــد تعمَّــدت تلــك القــوات تدمــر املرافــق الطبيَّــة بشــكل منهجــي علــى الرغــم مــن أنَّ األمــم املتحــدة قــد أمــدَّت القــوات الروســية 

إبحداثيــات املشــايف يف الغوطــة الشــرقية بدايــة آذار املنصــرم كمــا نقلــت صحيفــة التلغــراف.
قُبيل هجومي دوما بعدة ســاعات فقط ســجلنا اســتهداف قوات احللف الســوري الروســي مشــفى دوما التَّخصصي وشــعبة اهلالل 
األمحــر الســوري، كمــا اســتهدفت غــارات أخــرى بُعيــد اهلجــوم ســيارات اإلســعاف والطــرق املؤديــة إىل املراكــز الطبيَّــة املتبقيــة؛ األمــر 
الذي أعاق عملية اإلســعاف واإلخالء بشــكل كبر، كما ُنشــر إىل أنَّ عدداً كبراً من األطباء واملســعفن قد غادروا مدينة دوما 

يف القوافــل الــي خرجــت قبــل اهلجــوم بعــدة أايم وهــذا تســبَّب يف ازدايد الضَّغــط علــى املســعفن الذيــن بقــوا يف املدينــة.

التفاصيل:
الســبت 7/ نيســان/ 2018 شــنَّ النِّظــام الســوري هجوَمــن كيميائيَــن مشــال مدينــة دومــا يُرجَّــح أنَّ طــراانً مروحيــاً هــو املســؤول 

عــن تنفيــذ اهلجومــن ابســتخدام براميــل متفجــرة حُمملــة بغــازات ســامة، املســافة بــن موقعــي اهلجومــن تُقــدَّر بـــ 300م.
واجهتنــا صعوبــة يف حتديــد توقيــت دقيــق للهجومــن؛ بســبب اختبــاء معظــم األهــايل والشــهود داخــل األقبيــة، وبســبب اســتمرارية 
القصــف الكثيــف، وعــر تقاطــع عملنــا مــع معظــم الــرواايت نســتطيع القــول أنَّ اهلجــوم األول قــد وقــع تقريبــاً مــا بــن الســاعة الثالثــة 

والرابعــة عصــراً، فيمــا نقــدِّر وقــوع اهلجــوم الثــاين حنــو السَّــاعة الثامنــة مســاء.
 

اهلجوم األول: شنَّ النظام السوري هذا اهلجوم الكيميائي قرَب مبىن فرن سعدة؛ ما تسبب يف إصابة ما ال يقل عن 
15 شخصاً أبعراض ضيق يف التَّنفس.

اهلجــوم الثــاين: ألقــت مروحيــة حكوميــة برميلــن متفجريــن علــى األقــل، حُمملــن بغــاز ســام علــى بناءيــن ســكنَين ابلقــرب مــن 
ســاحة الشــهداء يف منطقــة النُّعمــان، أحــد الرميلــن ســقط علــى ســطح البنــاء واآلخــر اخــتق ســقف بنــاء آخــر.

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/24/un-fire-giving-russia-coordinates-syrian-hospitals-high-risk/
https://drive.google.com/file/d/1DJVlWmdqSNHYKI4APM3NMIyw09-YAcrK/view
https://drive.google.com/file/d/1DJVlWmdqSNHYKI4APM3NMIyw09-YAcrK/view
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https://drive.google.com/file/d/1sVpbxw_6NnerK5RGvNEA1jX6xk3e8MOd/view
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https://drive.google.com/file/d/1qfUjKN69pcgOgZLc57uoVrW76G4Gl4kL/view
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ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 41 مدنيــاً خنقــاً بينهــم 12 طفــالً، و15 ســيدة )أنثــى ابلغــة(؛ إثــَر اهلجــوم 
ا متكَّنت عر عدة تقارير ُقدِّمت إليها من رصد  الثاين، إضافة إىل إصابة قرابة 550 شخصاً، وقد قالت منظمة الصحة العاملية أنَّ
أعــراض لقرابــة 500 شــخص عانــوا مــن هتيُّــج يف األغشــية املخاطيــة واضطــراابت يف اجلهــاز العصــي، وهــي أعــراض تتَّفــق مــع التَّعــرض 

ملــواد كيميائية.

وعلى الرَّغم من أنَّ األعراض الي ذكرها املســعفون وعناصر الدفاع املدين ُتشــبه إىل حدٍّ بعيد عالمات التَّعرض لعوامل األعصاب، 
وتتَّفــق مــع األعــراض الــي ظهــرت علــى املصابــن يف هجــوم الغوطتــن آب/ 2013 وهجــوم خــان شــيخون نيســان/ 2017 إالَّ أنَّ 
عدة رواايت أكَّدت متييز رائحة كلور قوية يف موقع اهلجوم؛ ما جعل فريقنا يعتقد أنَّ هناك احتمالية استخدام خليط من الغازات.

معظــم ســكان مدينــة دومــا كانــوا يقبعــون يف األقبيــة حلظــة اهلجــوم بســبب الغــارات اجلويــة املكثفــة؛ وهــذا مــا جعــل أتثــر الغــاز 
ــز بشــكل أكثــف يف األقبيــة والطوابــق الســفلية. أكــر، ألنــه يتكَّ

وحبسب موقع www.worldweatheronline.com فقد كان متوسط درجة احلرارة يف مدينة دمشق يوم 7/ نيسان 
قرابة 24 درجة مئوية، بينما بلغ متوسط سرعة الرايح 6 ميالً يف الساعة.

ســامر1 أحد عمال اإلشــارة املركزية أفادان أنَّه رصد قرابة السَّــاعة الثامنة والنصف مســاء مروحية حكومية ذكر أن رمزها “ديكا 
427” أقلعــت مــن مطــار الضمــر العســكري، وقــال إنــه مســع صــوت الطيــار وهــو يشــر إىل وجــود محولــة خاصــة يف الطائــرة، مث 

حصــل التَّنفيــذ علــى مدينــة دومــا بعــد نصــف ســاعة مــن اإلقــالع.

مل ُيِشــر ســامر إىل رصــده طائــرة مماثلــة يف وقــت قريــب مــن تنفيــذ اهلجــوم األول، لكنَّــه أخــران أنــه رصــد إقــالع عشــرات الطائــرات 
طيلــة ذلــك اليــوم، ومل يســتطع رصــد مكاملــة للطيــار كتلــك الــي رصدهــا يف اهلجــوم الثــاين.

جثَّــة طفــل ممــدٍد علــى األرض، يُغطــي الزَّبــد فمــه، ُعثــَر عليــه يف أحــد األقبيــة يف مدينــة دومــا بعــد 
اهلجــوم الكيميائــي - 7/ 4/ 2018  

1  حتدثنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 12/ نيسان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1LYwZXCcJPzXz9ckbj_aMDaLWEpOjBnxw/view
https://drive.google.com/file/d/1LYwZXCcJPzXz9ckbj_aMDaLWEpOjBnxw/view
https://drive.google.com/file/d/1GqQ5gXtGRfkUPH_pkvMEbh_Is4Q1kVXH/view
https://drive.google.com/file/d/1GqQ5gXtGRfkUPH_pkvMEbh_Is4Q1kVXH/view
https://drive.google.com/file/d/1z7-Tm3CEscO_oS-nDoVbmmA3YYwSdh9w/view
https://drive.google.com/file/d/1z7-Tm3CEscO_oS-nDoVbmmA3YYwSdh9w/view
https://drive.google.com/file/d/1kk1E5DWcM5mMlh2cIaLiM3Y7g0CVywuJ/view
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2018/chemical-attacks-syria/en/
https://drive.google.com/file/d/1n4zg3RWyMfefBK7JYhor0V0qTzU7J7v0/view
https://drive.google.com/file/d/1n4zg3RWyMfefBK7JYhor0V0qTzU7J7v0/view
https://drive.google.com/file/d/1Rm_GbYIXNgZGTuoek22z99HiEQLHNxRK/view
https://drive.google.com/file/d/1eRMCOIgdw-pNM5TE_jn2XKWQpY_-m8EQ/view
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شــارك أمحــد اإلســالم2 وهــو متطــوع لــدى منظمــة الدفــاع املــدين يف عمليــة إســعاف املصابــن، قــال لنــا: “كانــت الســاعة تقــرب 
مــن الثامنــة والنصــف مســاًء عندمــا كنــت يف ســيارة إســعاف نعمــل علــى متشــيط املواقــع الــي تعرَّضــت للقصــف، كان 
الطــران املروحــي يف األجــواء، ورامجــات الصواريــخ تســتهدف معظــم مناطــق املدينــة، عندمــا اقربنــا مــن وســط املدينــة 
الحظــت وجــود رائحــة قويــة مل أســتطع متييــز ماهيتهــا فطلبــت مــن ســائق الســيارة إغــاق النوافــذ، مث تقدمنــا ابجتــاه ســاحة 
الشــهداء، شــاهدت هنــاك أانســاً يركضــون هبلــع، كانــوا يصرخــون )كيمــاوي...(، أمــام أحــد املاجــئ شــاهدت ثــاث 
جثــث ممــدَّدة علــى األرض، مل يكــن علــى أجســادهم آاثر دمــاء” قــال أمحــد إنــه فــوَر وصولــه إىل امللجــأ ميَّــز بقــوة رائحــة كلــور، 
ــح أمامــي، كان هنــاك جثــث  قــال إنــا كانــت طاغيــة علــى املــكان: “هبطــت بضــع درجــات وبــدأت مشــاهد املذحبــة تتوضَّ
ألطفــال مرميــة علــى األرض ويغطــي الزَّبــد أفواههــم، مل أســتطع الصُّمــود أكثــر مــن ثــاث ثــواٍن، حيــث بــدأ أنفــي ابلســيان 
مــاع واختــلَّ تــوازين، فأخرجــين صديقــي مــن املــكان بســرعة، مث ذهبنــا إىل النقطــة الطبيَّــة وتلقَّيــت اإلســعافات  وعيــين ابلدِّ

األوليَّــة، غســلت وجهــي ابملــاء وخضعــت جللســة ارذاذ”. 

أب وطفله قضيا خنقاً بعد هجوم كيميائي على مدينة دوما يف 7/ 4/ 2018

طفل يضع قناع أوكسجن، ُأصيب إثَر هجوم دوما الكيميائي الذي نفَّذه النظام السوري 7/ 4/ 2018

2 حتدثنا معه عر تطبيق واتساب 12/ نيسان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/17o-VjZshjvy4TFHfRGwAHm9qwlNbhCTI/view
https://drive.google.com/file/d/1GVoVtiVVjDZ5KZ_K68IMxjkb6kRTO-A9/view
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وفقــاً ملؤيــد الديــراين3 وهــو مصــور فوتوغــرايف فقــد شــهدت مدينــة دومــا ثــالث هجمــات كيميائيــة يــوم 7/ نيســان: “وقــع اهلجــوم 
ــة الســاعة 21:00 وكان اهلجــوَم األكــر، مل  ــة الســاعة 08:00 والثــاين ظهــرًا، أمــا الثالــث فــكان قراب األول صباحــاً قراب
يصــدر عــن القصــف يومهــا صــوت مــدوي كمــا هــو احلــال مــع الراميــل املتفجــرة العاديــة، توجَّهــت بعــد القصــف بنصــف 
ســاعة مــع فــرق الدفــاع املــدين، وارتدينــا الكمامــات واألقنعــة الواقيــة، كانــت اجلثــث املكدَّســة أول مــا شــاهدته لــدى وصــويل 
إىل املوقــع، 10 جثــث مرميــة علــى أطــراف الطريــق، ومخســة علــى مدخــل أحــد األبنيــة، ومثلهــم علــى درج البنــاء ذاتــه” 
وصــف مؤيــد البنــاء الــذي ســقط عليــه الرميــل احملمــل ابلغــازات الســامة، وقــال إنــه كان مؤلفــاً مــن عــدة طوابــق وقبــو كان معــداً 
ملجــًأ، أحصــى مؤيــد 40 جثــة يف الطوابــق الســفلية، وقــال إنَّ الرميــل اخــتق الطابــق الثالــث مــن البنــاء: “مل يتوقــف القصــف 
علينــا يف أثنــاء إســعاف املصابــن، بــل كان هيســترايً، بــدأت أعــراض التَّعــرض للغــازات تظهــر علــيَّ بعــد انتهــاء عمليــة 
اإلســعاف، وعلــى الرغــم مــن اختــاذي االحتياطــات، شــعرت حبرقــة يف العــن وضيــق يف التَّنفــس” ذكــر مؤيــد أنَّ ثالثــة براميــل 
حمملــة بغــاز ســام اســتخدمها النظــام الســوري يف اهلجــوم الثالــث وقــال إنــه عايَــن موقــع ســقوط أحــد الراميــل املتفجــرة، بينمــا مل 

يســتطع زايرة املوقعــن اآلخريــن.

أســطوانة يُعتقــد أنــا حمملــة بغــاز ســام، ُعثــر عليهــا بعــد هجــوم جــوي كيميائــي نفَّــذه النظــام الســوري علــى مدينــة دومــا 
يف الغوطــة الشــرقية يف 7/ 4/ 2018 

3   تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 15/ نيسان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/13MtKVIH8AvpVvH6T90Kg_y50AoFDzVlQ/view
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أمحــد4 طبيــب مــن الغوطــة الشــرقية، أخــران أنــه تواصــل مــع زمالئــه يف املركــز الطــي يف مدينــة دومــا، الــذي اســتقبَل املصابــن بُعيــد 
ــفاه، وزلَّــة تنفســيَّة، وتضيُّــق حدقــي،  اهلجــوم ونقــَل لنــا األعــراض الــي أخــروه هبــا: “وصــَف يل األطبــاء مــا الحظــوه مــن زرقــة يف الشِّ
وخــروج زبــٍد مــن الفــم، وهــذا مــا جعلهــم يعتقــدون أنَّ الغــاز الــذي اســتخدم يف اهلجــوم هــو غــاز أعصــاب، وقالــوا يل إنَّ ثيــاب 

املصابــن كانــت عابقــة برائحــة كلــور مــا جعلهــم يرجحــون اســتخدام خليــط من الغــازات. 
كانــت عمليــة اإلســعاف شــاقَّة حبســب مــا وصفــوا يل؛ فقــد اســتمرَّ القصــف طيلــة الوقــت قبــل اهلجــوم الكيميائــي وبعــده. لقــد 
كان هنــاك صعوبــة يف التُّحــرك أو إســعاف املصابــن، إضافــة إىل نقــص الكــوادر، بســبب خــروج معظــم األطبــاء التخصصــن مــن 
مدينة دوما مع الدفعات الي خرجت إىل الشمال السوري قبل الضربة، والذين كان إبمكاهنم تشخيص احلالة بشكل أدق”.

جثَّــة رضيــع يظهــر زبــد علــى أنفــه، قضــى خنقــاً بعــد اهلجــوم الكيميائــي الــذي نفَّــذه النظــام الســوري علــى مدينــة 
دومــا يف 7/ 4/ 2018 

4 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 9/ نيسان/ 2018

طفــل مصــاب يضــع قنــاع أوكســجن بعــد اهلجــوم الكيميائــي، الــذي نفَّــذه النظــام الســوري علــى مدينــة دومــا 
يف 7/ نيسان/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1sc9Kfx2IsEiaTltC1u03hxeKLcVYyBPi/view
https://drive.google.com/file/d/17NxRW5qlUwYzt5UcentLXYMCAai4c2a2/view
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اثلثاً: روسيا العضو الدائم يف جملس األمن تكذب مرات متوالية لتنفي اهلجوم:
بدايــة نَفــت القــوات الروســية وقبــل إجــراء أيِّ حتقيــق، وحــى قبــل دخوهلــا إىل مدينــة دومــا وقــوع أيَّــة هجمــات كيميائيــة، لكنهــا 
ـــحت مــن خــالل تصريــات ممثلهــا يف جملــس األمــن “فاســيلي نيبينــزاي” مســاء 9/ نيســان  عــادت وغــرت تصرياهتــا حيــث لـمَّ
أنَّ قــوات املعارضــة املســلحة هــي َمــن نفَّــذت اهلجــوم؛ ُمشــرة إىل أنَّ القــوات الروســية قــد وجــدت آاثراً ملــواد كيميائيــة يف منطقــة 

الشــيفونية يف الغوطــة الشــرقية الــي ســيطرت عليهــا قــوات النظــام الســوري مؤخــراً.  

مثَّ عادت إىل التَّخبط مرة أخرى، ففي يوم اإلثنن 16/ نيسان قال “الكسندر شوجلن” ممثل روسيا يف منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية إنَّ اخلراء الروس الذين زاروا دوما مل جيدوا أية آاثر للذخائر الكيميائية، ومل جيدوا أيَّ مصاب أو شاهد على احلادثة.

أخــراً، يف 16/ نيســان نشــرت وكالــة ســبوتنيك الروســية تقريــراً قالــت فيــه إنَّ القــوات الروســية اكتشــفت معمــاًل لتصنيــع األســلحة 
الكيميائيــة، قالــت إنــه اتبــع لفصيــل جيــش اإلســالم.

كل هــذه التصريــات املتناقضــة ُتظهــر عمــق األزمــة الروســية يف تريــر تنفيــذ حليفهــا النظــام الســوري هلــذا اهلجــوم الكارثــي، عــر 
تناقض يف التَّصريات الروســية بن نفي اهلجوم والتأكيد على أنَّ مجيع األدلة من صور ومقاطع مصوَّرة ما هي إال مســرحيات 

ُمفركــة، وبــن اعتافهــا بوقــوع اهلجــوم واهتــام فصائــل يف املعارضــة املســلحة بتنفيــذه.

رابعاً: القوات السورية والروسية سامهت يف عرقلة وتشويه عملية التحقيق:
يرز ذلك واضحاً من خالل حتليل مخسة عناصر أساسية:

ــه  1 - دخلــت القــوات الروســية الــي يُطلــق عليهــا اســم الشــرطة العســكرية الروســية مدينــة دومــا صبــاح 9/ نيســان، وتوجَّ
عناصرهــا إىل موقــع اهلجــوم الثــاين، وعوضــاً عــن تطويــق موقــع احلــادث ومنــع االقــتاب منــه، قامــوا ابقتحــام موقــع اهلجــوم، 
والتالعــب ابحملتــوايت، بــل وأخــذ عينــات، والقــوات الروســية هــي طــرف إىل جانــب النظــام الســوري يف النِّــزاع املســلح 
الداخلــي، وهــي منحــازة بشــكل كامــل، وقــد رصــدان مئــات حمــاوالت الكــذب والتَّضليــل اإلعالمــي، بــل والدفــاع عــن 

انتهــاكات النظــام الســوري يف جملــس األمــن الــدويل.
2 -ُيضــاف إىل مجيــع مــا ســبق اســتخدام روســيا حــق النقــض الفيتــو للمــرة 12، وهــذه املــرة جمــدداً لعرقلــة تشــكيل آليــة 
حتقيــق أمميــة حُتــدِّد الطــرف الــذي نفَّــذ اهلجــوم ابألســلحة الكيميائيــة، فــإذا كانــت روســيا تدَّعــي عــدم وجــود هجــوم، أو أنَّ 
قــوات املعارضــة هــي مــن نفَّذتــه وقتلــت أبناءهــا، فلمــاذا عرقلــت إنشــاء آليــة حتقيــق حُتــدِّد اجلــاين وهــو املعارضــة املســلحة 

حبســب االدعــاءات الروســية.

https://arabic.rt.com/middle_east/937076-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=YuaKX-JxMjc&feature=youtu.be
http://tass.com/politics/1000124
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804161031655200-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=MN2uHtMAVs4&feature=youtu.be
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ينحصــر عمــل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يف حتديــد هــل وقــع هجــوم كيميائــي أم ال، وابلتــايل فــإنَّ دعــوة 
روســيا للجنــة لدخــول دومــا، وعرقلــة تشــكيل آليــة حُتــدِّد اجلهــة الــي نفَّــذت اهلجــوم، ُيشــر بشــكل واضــح إىل تــورِّط 

حليفهــا النظــام الســوري يف هــذا اهلجــوم، وخشــيتها مــن كشــف ذلــك، وابلتــايل معاقبتــه.

3 - إنَّ إحلــاح القــوات الروســية علــى طلــب اخلــروج الفــوري مــن األهــايل، ودخــول القــوات الروســية، واحتجــاز مــن تبقَّــى 
مــن األطبــاء واملمرضــن الذيــن عاجلــوا املصابــن، أو شــاهدوا الضربــة الكيميائيــة، وابتزازهــم، وهتديدهــم، ُيشــر إىل توجــه 
روســي لضــرب عمــل بعثــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وتعقيــده قبــل دخوهلــا، كمــا أنَّ مــن بقــي ِمــَن األهــايل حتــت 
ســيطرة قــوات النظــام الســوري والروســي لــن يتجــرأ مطلقــاً علــى اإلدالء أبيــة شــهادة تُغايــر التَّوجــه الروســي إبنــكار وقــوع 

أي هجــوم كيميائــي.

أخــران تيــم الســيويف5 وهــو انشــط إعالمــي حملــي ُأصيــب يف هجــوم دومــا وخــرَج ضمــن قوافــل املهجريــن يف اليــوم 
التــايل للهجــوم: “مل يكــن إبمكاننــا البقــاء يف دومــا أكثــر فبعــد اهلجــوم الكيميائــي متَّ هتديــد أهــايل املنطقــة 
وفصيــل جيــش اإلســام بشــكل واضــح، لقــد علمــت مــن أحــد عناصــر فصيــل جيــش اإلســام أنَّ أحــد 
أعضــاء جلنــة التَّفــاوض التابعــة للنظــام الســوري قــال إنَّ الرميــل الــذي ســقَط عليكــم مبثابــة رســالة لكــم وإنــه 

ســيتم إابدة املدينــة يف حــال تعرقــل املفاوضــات جمــددًا”.

4 - علــى الرغــم مــن وصــول بعثــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة إىل دمشــق يــوم الســبت 14/ نيســان إال أنــا مل تُباشــر 
عملهــا يف دومــا إالَّ بعــد مــرور 7 أايم مــن وصوهلــا دمشــق، أي بعــد مــرور قرابــة أســبوعن علــى وقــوع اهلجــوم، ويبــدو لنــا أنَّ 
العرقلــة يف األايم الســبعة األخــرة مــن قبــل احللــف الســوري الروســي كانــت ُمتعمَّــدة؛ هبــدف تغيــر مســرح اجلرميــة وهتديــد أكــر 
عــدد ممكــن مــن الشــهود واألطبــاء، وكان مديــر املنظمــة قــد أعلــن يف 18/ نيســان جتميــد عمــل البعثــة ُمطالبــاً بوصــول فريــق 
احملققن إىل دوما دون عقبات؛ ذلك بعد أن شــهَدت املدينة، الي ابتت حتت الســيطرة الكاملة للقوات الســورية والروســية 
عمليــات تفجــر بســيارات مفخخــة يــوم اإلثنــن 16/ نيســان، كمــا تعــرَّض فريــق أممــي اتبــع لألمــم املتحــدة لعمليــة إطــالق 

انر يــوم الثــالاثء 17/ نيســان.

أعلنــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يــوم 21/ نيســان أنَّ فريقهــا املوجــود يف دومــا قــد حصــَل علــى عيِّنــات 
بعــد زايرتــه أحــد املواقــع، ويف 25/ نيســان أعلنــت عــن زايرة موقــع آخــر.

5  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 12/ نيسان/ 2018

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1HP1I2
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1HP1I2


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 13

5 - ملا كان الوصول الكامل واملباشر والفوري إىل موقع اهلجوم ُيشكِّل الفرصة األمثل جلمع األدلة التَّوثيقية يف أية عملية 
حتقيــق ال ســيما يف حالــة الســالح الكيميائــي؛ فــإنَّ أيَّ أتخــر وعرقلــة هلــذه الــزايرة مــن شــأنه إفســاد األدلــة وانداثرهــا، وال 
ســيما أننــا هنــا أمــام هجــوم كيميائــي ُيشــتبه فيــه اســتخدام غــازات كالســارين ســريعة التَّطايــر والتَّبخــر يف ظــلِّ درجــات احلــرارة 
املعتدلــة واملرتفعــة نســبياً، الــي شــهدهتا ســوراي يف تلــك األايم، حــى أنَّ جثــَث الضحــااي، الــي ُيشــكِّل تشــريها ومجــع عينــات 
منهــا دليــالً مهمــاً يف تفاصيــل عمليــة التَّحقيــق أفادتنــا رواايت بعــض األهــايل، الذيــن مازالــوا يف مدينــة دومــا أنَّ قــوات النظــام 

الســوري قامــت بنبــش القبــور، الــي ُدفــَن فيهــا ضحــااي اهلجــوم وَســحبت ُجثَثهــم.

https://drive.google.com/file/d/1awKJStwtSsGkbrmvR2PlyHnUZIqZ91Zl/view
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شــادي العبــد هللا6 انشــط إعالمــي حملــي كان موجــوداً يف مدينــة دومــا يــوم دخــول القــوات الروســية إىل موقــع اهلجــوم، قــال لنــا 
إنَّ ثالثــة أشــخاص دخلــوا إىل املوقــع هــم ضابــط ومصــور عســكري ومتجــم: “لقــد شــاهدوا الرميــل واملــكان الــذي ســقط 
فيــه، لكنَّهــم مل ُيشــاهدوا الضحــااي فــكان قــد مضــى علــى احلادثــة مــا يزيــد عــن 36 ســاعة، قابلــوا أشــخاصاً جنــوا مــن 
احلادثــة، منهــم شــخص فقــَد زوجتــه وأطفالــه، ومنهــم شــخص فقــَد والديــه وإخوتــه، دَخلــُت مــع القــوات الروســية إىل املــكان 
املســتهدف وطلبــوا مــين إيقــاف التَّصويــر، مثَّ التقــوا بثاثــة انجــن محَّــل أحدهــم مســؤولية اهلجــوم الكيميائــي لنظــام بشــار 
األســد بشــكل صريــح، كانــت حينهــا املدينــة ال تــزال حتــت ســيطرة اجليــش احلــر ومل يكــن هنــاك أيُّ ضغــط أو خمــاوف مــن 
عمليــات انتقاميــة. مل تســتغرق زايرهتــم أزيــَد مــن عشــر دقائــق، قامــوا ابلتَّصويــر فقــط، ومل أيخــذوا أيَّ عينــات مــن األســطوانة 

أو الــراب أو أي شــيء”.

خامساً: مسؤولية النظام السوري عن اهلجمات الكيميائية:
إنَّ لــدى النظــام الســوري اتريــخ خُمــٍز يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وقــد جــاء هجومــا دومــا األخــران بعــد 214 هجومــاً 
كيميائيــاً موثقــاً يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري علــى امتــداد األرض الســورية 
ويف خمتلــف احملافظــات الســورية، وبغــضِّ النظــر عــن اجلهــة الــي كانــت مســيطرة علــى األراضــي الــي ُشــنَّت ضدهــا اهلجمــات 
ــَذ هذيــن  الكيميائيــة، فــإنَّ هــذا التاريــخ احلافــل ابهلجمــات الكيميائيــة ُيشــُر وفقــاً ملــا ورد يف التحقيقــات الســابقة، إىل أنَّ ُمنـَفِّ
اهلجومــن هــو ذاتــه َمــن نفَّــذ اهلجمــات الســابقة، وهــو لــن يــتدد عــن تنفيــذ هجمــات الحقــة، رمبــا بعــد بضعــة أشــهر، كمــا 
أنَّ الذخائــر الــي ظهــرت يف املقاطــع املصــوَّرة، الــي يُرجــح بشــكل كبــر أنــا كانــت حُمملــة بغــاز ســام، هــي الذخائــر ذاهتــا، الــي 
ــن فريقنــا مــن مطابقــة مــا وَرَد يف هذيــن اهلجومــن مــع أرشــيفنا  اســتخدمها النظــام الســوري يف 12 هجمــة ســابقة، حيــث متكَّ

الــذي يتــوي 214 هجمــة، وخلــص إىل هــذه النتيجــة.

6 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 16/ نيسان/ 2018
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https://drive.google.com/file/d/1L41N8lu-ztjlJ0c--1ul_iNKxq2H7uVv/view
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إنَّ حماولــة النظــام الســوري التَّنصــل مــن املســؤولية عــن اهلجمــات الكيميائيــة كان حــداثً مالزمــاً جلميــع اهلجمــات الســابقة الــي 
وثقناهــا والســيما هجــوم خــان شــيخون نيســان/ 2017، الــذي أثبتــت آليــة التَّحقيــق املشــتكة مســؤولية النظــام الســوري عــن 
تنفيذه، وقد أصدرت تقريرها يف تشــرين األول/ 2017. لقد أشــران يف تقارير ســابقة إىل أنَّ النظام الســوري قد كثَّف هجماته 

ابألســلحة الكيميائيــة يف عامــي 2017 و2018، بعــد ردَّة فعــل اجملتمــع الــدويل اخلجولــة.
أعلنــت كل مــن احلكومــة الفرنســية والبيــت األبيــض عــن وجــود أدلــة حبوزهتــم علــى مســؤولية النظــام الســوري عــن تنفيــذ هجــوم 

دومــا الكيميائــي.

يمــل هجومــا دومــا مســات اهلجمــات الســابقة مــن حيــث التكتيــك املتَّبــع مــن اختيــار التَّوقيــت واملــكان املكتَّــظ ابملدنيــن ويبــدو 
أن تنفيــَذ النظــام الســوري هجمــات كيميائيــة كان رغبــة منــه يف إخــالء املدينــة بشــكل شــبه كامــل حيــث أنَّ اســتخدام هــذا النــوع 

مــن األســلحة يبــثُّ الرعــب واخلــوف يف نفــوس الســكان.
 

سادساً: املرفقات:
أمساء الضحااي

صور تظهر بعض ضحااي هجومي دوما الكيميائَين
 

حتليل من مدونة Bellingcat عن خمتر الذخائر الكيميائية، الذي أعلنت القوات الروسية اكتشافه يف دوما

حتليل من مدونة Bellingcat عن الذخائر الكيميائية املستخدمة يف هجومي دوما.
 

اخلارجية األمريكية: روسيا وسوراي حتاوالن أتخر  ومنع وأتجيل وصول مفتشي منظمة حظر األسلحة الكيميائية

https://drive.google.com/file/d/1cFjdxOsGaQlYtUujpYgRpoDHaLZMN6F7/view
http://www.france24.com/ar/20180412-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7
https://drive.google.com/file/d/1sjtDGeqeM2U9bAGZjH84-9Oh4g0rGG-z/view
https://drive.google.com/file/d/1u4oelD6VHCrL8qkDtwGaGZt5EUh52pLG/view
https://drive.google.com/file/d/1g1R_PSqLHfvD6TZx13SkdoFH-hk3NdG7/view
https://drive.google.com/file/d/1Pujt-mBqkjntEVRwSR-7rbnzwILkNebH/view
https://drive.google.com/file/d/1a7mf3JQ_kRZQLHPTB2PV0LJKrrmSymB1/view
https://ar.bellingcat.com/news/mena/2018/05/02/fake-chemical-lab/
https://ar.bellingcat.com/news/mena/2018/05/02/fake-chemical-lab/
https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/04/29/pieces-matter-syrias-chlorine-bombs-douma-chemical-attack/
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2018/04/280609.htm
https://drive.google.com/file/d/179SugPms6ON_gnm-tXKPPMk_xq0lwSam/view
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سابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
لقــد انتهــك النظــام الســوري عــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف دومــا القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، الــذي يظــر اســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، واثنيــاً خــرق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” الــي صادقــت 
عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمرهــا، واثلثــاً مجيــع قــرارات جملــس 
األمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015، كما أنَّ استخدام 

األســلحة الكيميائيــة ُيشــكل جرميــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
كمــا أنَّ اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الروســية، متنــع بشــكل قاطــع أي نــوع مــن املســاعدة أو 
التشــجيع علــى املســامهة يف أي نشــاط حمظــور علــى أي دولــة طــرف، ولقــد أظهــرت عــدة أدلــة تــورط القــوات الروســية بتقــدمي 

مســاندة متهيديــة، والحقــة، لقــوات النظــام الســوري.
إنَّ عرقلــة دخــول املفتشــن إىل مدينــة دومــا ومــا ســبقه مــن إجــراءات اتذهتــا القــوات الســورية والروســية مــن اقتحــام ملوقــع اهلجــوم 
وإفــراغ املدينــة مــن معظــم الشــهود والنَّاجــن قــد يــدلُّ علــى نيــة واضحــة لقــوات احللــف الســوري الروســي لطمــس معــامل اهلجــوم 

والتَّنصــل مــن مســؤوليته.
 

إىل جملس األمن الدويل:
ا مجيعاً ُتشر إىل الفصل السابع. • لقد تكَّرر انتهاك النِّظام السوري لثالثة قرارات جمللس األمن الدويل، على الرَّغم من أنَّ

• علــى األعضــاء األربعــة الدائمــن، الضغــَط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري الــذي يســتخدم األســلحة 
ــدد. الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا يف هــذا الصَّ

• على جملس األمن اتاذ إجراءات إضافية وعملية بعد انتهاك قوات احللف السوري الروسي اإليراين مجيع قرارات جملس األمن.
 

إىل جملس حقوق اإلنسان:
يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكر على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

علــى جلنــة التحقيــق الدوليــة مباشــرة التَّحقيــق يف هذيــن اهلجومــن، ويف حــوادث القصــف الــي ســبقتها والــي تلتهــا، وحتديــد 
املتورطــن فيهــا.
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:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
النَّظر يف اهلجومن الواردين يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون والتزويد 

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 
 

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
• دعم اآللية الدولية احملايدة املنشأة بقرار اجلمعية العامة رقم 71/248 الصادر يف 21/ كانون األول/ 2016 وفتح حماكم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبة يف ســوراي.
• منــع ســوراي مــن تــرأس منتــدى األمــم املتحــدة لنــزع الســالح الكيميائــي املقــرر عقــده يف نايــة أاير اجلــاري يف ظــلِّ اســتخدام 

النظــام الســوري املتكــّرِر للســالح الكيميائــي.
 

إىل اجملتمع الدويل:
• علــى الــدُّول أن ُتظهــر توحــداً أكــر ضــدَّ النظــام الســوري املســتخدِم الرئيــس واألبــرز لألســلحة الكيميائيــة يف هــذا القــرن، وأن 

تتحــرَّك جــدايً وبشــكل مجاعــي لتطبيــق عقــوابت صارمــة ورادعــة وحقيقيــة وبشــكل فــوري.
• إجيــاد حتالــف إنســاين يهــدف إىل محايــة املدنيــن الســورين مــن األســلحة الكيميائيــة والراميــل املتفجــرة، ألنَّ روســيا ستســتمرُّ 

يف عرقلــة جملــس األمــن واســتخدام الفيتــو آالف املــرات.
 

إىل احلكومة الروسية:
التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورِّط يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب،   •

أســلحة كيميائيــة. واســتخدام 
• فتح حتقيق يف دعم القوات الروسية يف سوراي للنظام السوري يف هجومي دوما واهلجمات الي سبقتهما.

• التَّوقف عن منع إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
تزويــد املناطــق املعرَّضــة للقصــف ابلغــازات الســامة يف ســوراي )يف ظــلِّ عجــز جملــس األمــن عــن إيقــاف اهلجمــات( أبقنعــة واقيــة، 
وتُقــدِّر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان احتياجــات تلــك املناطــق مبــا ال يقــل عــن 20 ألــف قنــاٍع واٍق، إضافــة إىل معــدَّات 

إلزالــة آاثر التلــوث الكيميائــي.
 

شكر وتقدير
خالص الشكر والتقدير جلميع الضحااي واملصابن وذويهم، ولألهايل والنشطاء، الذين سامهت إفاداهتم على حنو فعال يف التَّحقيقات.
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