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سقبا وحمورية بالغازات السامة
بتاريخ  ٢٠١٨/٠٣/٠٧تناقلت وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي خبٌر مفاده استهداف مدينة سقبا وحمورية الواقعة في ريف
دمشق بغازات سامة ُ /ذكر بأنها الكلور  ،نسبة لوجود رائحة الكلور في املكان ،مما أدى إلى وقوع إصابات بني صفوف املدنيني
صنفت بني املتوسطة والشديدة
.بلغت أكثر من  ٥٠إصابة  ،غالبيتهم من األطفال والنساء ُ
بالعودة إلى النقاط الطبية األربعة التي استقبلت الحاالت ذكر املعالجني بأن اإلصابات كانت تشكو من حاله إختناق  ،زلة تنفسية ،
سعال شديد  ،سيالن في األنف  ،احمرار في العني
وقد صرح الدفاع املدني السوري بأنه تمكن من إخالء  ١٢٤مدنيًا بينهم أكثر من ١٠٠طفل وامرأة  ،منهم من أصيبوا بحاالت
اختناق جراء هجوم بغاز الكلور السام  ،استهدف املدنيني في الغوطة الشرقية  ،حيث ألقى الطيران املروحي مساء يوم األربعاء
 ٢٠١٨/٠٣/٠٧في تمام الساعة  ٩،١٥برمي ً
ال يحوي غاز الكلور على املناطق السكنية الواقعة بني سقبا وحمورية ،وتزامن ذلك مع
قصف جوي مكثف من الطيران الحربي الروسي باإلضافة لقصف براجمات صواريخ محملة بمادة الفوسفور املحرمة دولياً
صور للمصابني من داخل النقطة الطبية ١
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قام مركز توثيق االنتهاكات الكيميائية في سوريا بمراجعة عشرات املصادر التي أوردت خبر استخدام ) غاز الكلور( ،ومعاينة بعض
الصور و مقاطع الفيديو التي تم نشرها من قبل نشطاء املدينة والكوادر الطبية ،باإلضافة إلى إجراء بعض املقابالت
بالحديث إلى الطبيب املعالج  -فَضَل عدم الكشف عن ذكر اسمه  -أكد ملركز توثيق االنتهاكات الكيميائية في سوريا بأن املدينة
قد تعرضت لهجوم باألسلحة الكيميائية ،وأن الحاالت بدأت تتوافد إلى النقاط الطبية بني الساعة  9:30و الساعة  ١٠ليال.
وأضاف
وصل إلى النقطة الطبية أكثر من  ٣٠إصابة من أهالي املنطقة املتواجدين في األقبية بسبب القصف  ،وقد تبني تعرض أغلب
الحاالت إلى مادة سامة  /غاز الكلور  ،واصفاً األعراض كالتالي
صعوبة في التنفس ،إفرازات مخاطية ،التهاب بملتحمة العني ،مع وجود احمرار ،إقياء ٌمعند  ،مع وجود اضطرابات تنفسية علوية
ألغلب الحاالت ،دون وقوع وفيات مؤكدًا على وجود رائحة الكلور الواخذة.
وفقا لشهادة طبيب آخر )د .صخر( أفاد بأنه حوالي الساعة العاشرة ليالً وردنا إلى إحدى النقاط الطبية أكثر من  ٢٥حالة ،واصفًا
تعرضهم إلى غاز الكلور أثناء وجودهم في األقبية  ،وأضاف بأن الحاالت كانت تشكو من االختناق ،صعوبة في التنفس  ،حاالت
إقياء  ،تخريش واحتقان بامللتحمة  ،وأكد الطبيب على وجود رائحة الكلور  ،مضيفًا بأنه قد تم معالجة الحاالت وتخريجهم.
مسؤول إداري في إحدى النقاط الطبية التي تبعد عن مكان االستهداف أبلغ مركز التوثيق بأنه في اليوم التالي لالنتهاك استقبلت
النقطة الطبية حالة حرجة تعاني من ضيق في التنفس بشكل متناوب  ،مع وجود انهاك بعضالت الصدر ،جفاف بالحلق ،ومالحظة
وجود أكسجة متدنية وقد تم معالجتها باالرذاذ.
صور للمصابني من داخل النقطة الطبية ٢
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إن مجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة اعتمد يوم الجمعة املوافق  : ٢٠١٥/٠٣/٠٦قرارا يدين بشدة استخدام غاز الكلور
السام في سوريا ،داعيا ملحاسبة املسؤولني عن أي استخدام للمواد واألسلحة الكيميائية.
و قد أعرب املجلس عن قلقه العميق إزاء استخدام املواد الكيميائية السامة كأسلحة في سوريا ،وهو ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس
األمن السابق رقم  ٢١١٨الصادر في سبتمبر/أيلول  ،٢٠١٣واملتعلق بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيميائية ،والتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية.
وأوضح املجلس في قراره ،أنه استند في قراره ملا توصلت إليه  -بقدر كبير من الثقة -بعثة تقصي الحقائق املشكلة من قبل منظمة
.حظر األسلحة الكيميائية ،حول استخدام األسلحة الكيميائية
حينها نص القرار على أنه "يجب محاسبة أولئك األفراد املسؤولني عن أي استخدام للمواد واألسلحة الكيميائية ،بما فيها الكلور أو
أي مادة كيميائية سامة أخرى".
تشـير هذه الهجمـات التـي وثقهـا هـذا التقريـر إلـى اسـتعمال أسـلحة كيميائية أو سـامة علـى سـكان مدنييـن ،وقـد تسـببت  -كمـا
تبينـه الشـهادات املضطـردة -بـآالم ال مبـرر لهـا ،وكان أثرهـا االساسـي والحصـري االختناق ،األمـر الـذي يرجـح أنهـا تحـوي
غـازات سـامة و /أو كيماويـة.
ويظهـر جليـاً مـن اإلصابـات فـي صفـوف املدنييـن بـأن اسـتعمال هـذه األسـلحة ليـس لـه أي مبـرر ،ولـم يكن باإلمكان حصـر
آثارهـا ،ممـا يجعلهـا عشـوائية ،ومحرمـة وفقا لألسباب الفائت ذكرها ،فضـ ً
ال عـن أنهـا محرمـة لذاتهـا ،كأسـلحة سـامة و/أو
كيماويـة وفـق االتفاقيات الدوليـة التـي تتضمـن نصوصـًا خاصـة تحظـر اسـتخدمها.
تشـكل الهجمـات العشـوائية علـى املدنييـن باألسـلحة السـامة أو الكيميائية انتهـاكات جسـيمة للقانـون الدولـي اإلنسـاني ،وذلـك
وفـق القانـون الدولـي اإلنسـاني العرفـي وبنـاًء علـى ذلـك فهي تشـكل جرائـم حـرب ،حيـث يتحمـل القـادة الـذين أصـدروا األوامـر
املسـؤولية الجنائيـة عـن هـذه الهجمـات ،إضافـة إلـى كل مـن ارتكـب أو سـهل أو سـاعد أو قـدم العـون الرتكاب هـذه الهجمـات
التـي تعتبر جرائـم حـرب.
كمـا تشـير الحـوادث إلـى اضطراد فـي اسـتخدام متناسـق لنمـط معيـن مـن الهجمـات التـي تصيـب املدنييـن بالغـازات السـامة
بهـدف القتـل وبشـكل متواتـر ،وعلـى مسـتوى محلـي ومحـدود ولكنـه متكـرر ومتعـدد األماكـن.
إن تواتـر اسـتخدام تلـك األسـلحة التـي تحـوي مـواد سـامة و/أو كيميائية فـي أماكـن مختلفـة مـن البـالد ،وفـق مـا يوثقـة التقريـر
يمكـن أن يشـكل جرائـم ضـد اإلنسـانية وفـق تعريـف اجتهـاد محاكـم الجنايـات وكذلـك املـادة  7مـن اتفاقيـة رومـا  ،املتضمنـة
النظـام األساسـي ملحكمـة الجنايـات الدوليـة.
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لذا نطالب مجلس األمن بالتالي؛
 -١التدخل تحت الفصل السابع بغرض إزالة هذا السالح فورا.
 - ٢إصـدار قـرار ُيلـزم النظـام السـوري بوقـف عمليـات القصـف البـري والجـوي للمناطـق املسـتهدفة الهادفـة لطمـس وإتـالف
األدلـة فـي مواقـع الهجـوم املذكـورة والقصـف العشـوائي ضـد املدنييـن.
 - ٣إحالـة امللـف السـوري الـى محكمـة الجنايـات الدوليـة ،لتحديـد املسـؤولية الجرميـة وضمـان عمليـة املحاسـبة وإنهـاء حالـة
اإلفالت مـن العقـاب السائد.
...................................................
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للحصول على أي إستفسار يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي

Info@cvdcs.com
لإلطالع على تقاريرنا يرجى زيارة موقعنا الرسمي على الرابط التالي
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