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األحد 7 نيسان 2019

الذكرى السنوية األوىل على هجوم 
النظام السوري الكيميائي ضد املدنيني 

يف مدينة دوما

فشل األمم املتحدة يف معاقبة النظام 
السوري على استخدام أسلحة الدمار 

الشامل مسح له إبعادة التكرار

بيــــان
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ُيصــادف يــوم الســابع مــن نيســان واحــدة مــن أفظــع وأبشــع املآســي الــي تعــرَّض هلــا الشــعب الســوري يف اترخيــه احلديــث، ففــي 
مثــل هــذا التاريــخ مــن عــام 2018 قــام النظــام الســوري حتــت قيــادة رئيســه احلــايل بشــار األســد ابســتخدام أســلحة كيميائيــة ضــد 
مدنيــن وكذلــك حماصريــن منــذ قرابــة مخــس ســنوات يف مدينــة دومــا الواقعــة يف منطقــة الغوطــة الشــرقية مبحافظــة ريــف دمشــق، 
واألفظــع أن هــؤالء املدنيــن كانــوا خمتبئــن ضمــن أقبيــة األبنيــة، فقــد كانــت طائــرات النظــام الســوري والنظــام الروســي بقيــادة رئيســه 

فالدميــر بوتــن يف ذلــك الوقــت تقصــف بشــكل كثيــف وعشــوائي املدينــة بعشــرات الصواريــخ يوميــاً.

ال نــزال نذكــر الصــور والفيديوهــات الــي وردتنــا مــن األماكــن الــي أصابتهــا اهلجمــات الكيميائيــة، الحظنــا كيــف تكدَّســت 
أجســاد أطفــال ونســاء مدينــة دومــا فــوق بعضهــا البعــض، يكســو اللــون األزرق وجوههــم، ويغطــي الزبــد أفواههــم، وقــد شــخصت 
عيوهنــم، وهــذه الصــور ذكرتنــا جمــدداً ومكــرراً بصــور ضحــااي هجمــات كيميائيــة نفَّذهــا النظــام الســوري ســابقاً كهجــوم الغوطتــن 
يف آب/ 2013، وهجــوم خــان شــيخون يف 4/ نيســان/ 2017، الــذي أحيينــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ذكــراه 

الســنوية الثانيــة قبــل أايم عــدة.

لقــد شــنَّ النِّظــام الســوري يــوم الســبت 7/ نيســان/ 2018 هجوَمــن كيميائَيــن مشــال مدينــة دومــا، وقــع اهلجــوم األول قرابــة 
الســاعة الثالثــة عصــراً قــرَب مبــى فــرن ســعدة؛ مــا تســبب يف إصابــة مــا ال يقــل عــن 15 شــخصاً أبعــراض ضيــق يف التَّنفــس بينمــا 
وقــع اهلجــوم الثــاين وهــو اهلجــوم األضخــم قرابــة الســاعة الثامنــة مســاء، ذلــك عندمــا ألقــى الطــران املروحــي التابــع للنظــام الســوري 
برميلــن متفجريــن  حمملــن بغــاز ســام علــى بناءيــن ســكنَين ابلقــرب مــن ســاحة الشــهداء يف منطقــة النُّعمــان؛ قتــل إثــَر ذلــك 
39 مدنيــاً قضــوا خنقــاً بينهــم 10 أطفــال، و15 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وأصيــب قرابــة 550 شــخصاً أبعــراض تنفســية وعصبيــة.
لقــد وقــع هجومــا دومــا يف إطــار محلــة عســكرية ضخمــة شــنَّتها قــوات احللــف الســوري الروســي علــى الغوطــة الشــرقية منــذ شــباط/ 
2018، نتــج عنهــا ســيطرة قــوات النظــام الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة علــى معظــم بلــدات الغوطــة الشــرقية. قبيــل اهلجــوم 
أبايم عــدة حصــل اتفــاق يقضــي خبــروج بعــض املدنيــن وبعــض مســلحي املعارضــة أبســلحتهم اخلفيفــة مــن مدينــة دومــا وبقــاء 

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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مــن يرغــب يف البقــاء وتســوية وضعــه، وأشــارت حتقيقاتنــا الــي تضمنَّهــا تقريــران املفصــل عــن اهلجــوم إىل أن اهلجمــات الكيميائيــة 
يبــدو أهنــا قــد جــاءت كــرد فعــل انتقامــي علــى خلفيــة عرقلــة املفاوضــات مــع فصائــل يف املعارضــة املســلحة، حيــث نفــذت كنــوع 
مــن الضغــط علــى احلاضنــة الشــعبية يف مدينــة دومــا لدفــع فصائــل مــن املعارضــة املســلحة بقبــول االتفــاق وبنــوده القاضيــة بتشــريد 

أهــايل املدينــة، وهــذا مــا حصــل بعــد اهلجــوم.

وكانــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قــد أثبتــت وقــوع هجــوم دومــا الكيميائــي عــر تقاريــر عــدة كان آخرهــا تقريرهــا الصــادر 
يف 1/ آذار/ 2019، دون أن حُتــدِّد مــن قــام ابســتخدام الســالح الكيميائــي يف هــذا اهلجــوم، ذلــك أن التحقيقــات الــي 
أجرهتــا كانــت قبــل توســيع واليتهــا، كمــا وثَّقــت جلنــة التَّحقيــق الدوليــة املســتقلة اخلاصــة بســوراي مســؤولية النظــام الســوري عــن 
هجــوم دومــا، ونعتقــد أنــه يفــرض 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، والقرار رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015 - عســكرايً ملعاقبة النظام الســوري، أو على األقل فرض عقوابت 
اقتصادية على أركان النظام الســوري وأشــخاصه املتورطن ابســتخدام األســلحة الكيميائية، لكنه فشــل يف حتقيق أيٍّ من ذلك. 

حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بتوثيــق اهلجمــات الكيميائيــة يف ســوراي فقــد جــاء هجومــا دومــا 
األخــران بعــد 214 هجومــاً كيميائيــاً نفَّذهتــا قــوات النظــام الســوري علــى امتــداد األرض الســورية ويف خمتلــف حمافظاهتــا، وقــد 
بلغــت اهلجمــات الكيميائيــة املوثَّقــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قرابــة 221 هجومــاً كيميائيــاً منــذ 23/ 
كانون األول/ 2012 وهو اتريخ أول استخدام موثَّق لدينا للسالح الكيميائي يف سوراي حىت 7/ نيسان/ 2019، يتوزَّعون 

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 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 9885 شخصاً يتوزعون إىل:
• 9753 ُأصيبوا إثَر هجمات شنَّها النظام السوري.

• 132 ُأصيبوا إثَر هجمات شنَّها تنظيم داعش
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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 الســالح 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، وابلتــايل يشــكل اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة منطــاً متكــرراً ويرقــى إىل 

جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، إضافــة إىل أنــه جرميــة حــرب.

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 حــىت املــوت داخــل مراكــز االحتجــاز.

توصيات:
علــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ضمــن واليتهــا اجلديــدة حتديــد املســؤولن عــن هجــوم دومــا، وغــره مــن اهلجمــات 
الكيميائيــة، وابلتــايل حتميــل جملــس األمــن واجملتمــع الــدويل مزيــداً مــن املســؤولية تدفعهــم -ويف مقدمتهــم حلفــاء النظــام الســوري- 
إىل عــدم التفكــر يف أي نــوع مــن العالقــة مــع نظــام يســتخدم أســلحة دمــار شــامل ضــدَّ املدنيــن يف هــذا العصــر احلديــث أمــام 

أعــن العــامل أمجــع.
ســوف تظــلُّ ذكــرى اســتخدام النظــام الســوري أســلحة دمــار شــامل ضــدَّ مدينــة دومــا يف العصــر احلديــث وصمــة عــار تالحــق 
ــذ اهلجــوم، حــىت جمــرد عقــوابت اقتصاديــة مل تقــم األمــم املتحــدة بفرضهــا  اجملتمــع الــدويل علــى مــدى التاريــخ، ألنــه مل يعاقــب ُمنفِّ
ضــدَّ النظــام الســوري كــرد فعــل ولــو كان بســيطاً، وهــذا يظهــر حجــم الــردي الــذي وصلــت إليــه املنظومــة الدوليــة، ويتوجــب عليهــا 
تصحيــح هــذا اخللــل والقيــام بفــرض عقــوابت اقتصاديــة وعســكرية ضــدَّ هــذا النظــام الــذي ال يــزال ُمصــراً علــى ارتــكاب انتهــاكات 

ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية.
جيــب تشــكيل حتالــف مــن جمموعــة الــدول احلضاريــة الــي ترفــض النهــج الربــري الســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل مــن قبــل النظــام 
الســوري والــدول القمعيــة الــي تدعمــه، ويقــوم هــذا التحالــف احلضــاري ابلتدخــل اإلنســاين الفــوري حلمايــة الشــعب الســوري علــى 
غــرار تدخــل حلــف مشــال األطلســي حلمايــة املدنيــن مــن عمليــات القتــل والتطهــر يف يوغســالفيا، الــذي أقرتــه حمكمــة العــدل 
الدوليــة ومل تــرى األمــر خمالفــاً للقانــون الــدويل أو قــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 1244 عــام 1999، وخاصــة أننــا نتحــدث عــن 

انتهــاكات فظيعــة ُتشــكل جرائــَم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب ارتكبــت مــن قبــل الســلطة احلاكمــة ضــدَّ الشــعب.

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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