
ي تار�ــــخ العالم
كات األ��� فتكا �ف  مذبحه ال�ث

  
 1984كانون األول/د�سم�ب   3\ 2: منتصف ل�لة مىت 

  
ة من مدينه ب��ال ، عاصمه ماده�ا براد�ش ح�ث �سكن أ��� من أين ي األجزاء الفق�ي

 .شخص 1,000,000: �ف
  

ف ، ���ت من مصنع  500و�ي مادە ك�م�ائ�ة أ��� سم�ة ب  (MIC)طن من ميث�ل االيزوس�انات  40: ك�ف مرة من س�ان�د اله�دروجني
كة  �ة تمل�ه و�شغله �ش كه أم��ك�ة متعددة الجنس�ات Union Carbide Corporation (UCC)للمب�دات الح�ش  .، و�ي �ش

  
ا ع MIC : كان تصم�م مصنعلماذا ات أمان اقل ومواد بناء رديئة (لخفض مختلفا كث�ي ف ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة ، مع م�ي

ن الذي �ف
ي  30تكال�ف االستثمار بنسبة 

كة تدير حمله اقتصاد عالم�ة �ف سس ف�ه المصنع. وكجزء من  1980٪). كانت ال�ش
�
، وهو العام الذي أ

�قارب من نصف العمال ، وال س�ما الذين كانوا يتحدثون عن تردي  هذە الحملة ، تم إغالق أنظمه السالمة الحي��ة ، وتمت إقالة ما 
كة  ي صدرت من قسم التدقيق الخاص بال�ش  .ظروف الصحة المهن�ة ، وتجاهلت التحذيرات المتعلقة بالسالمة اليت

  
, الدماغ, و أنظمة المناعة واإلنجاب, إ� مجري دم األشخاص الذين استنشقوها  MIC: دخلت ما ف ر للعيون, الرئتني و�سببت بال�ف

ها من األنظمة ، فضال عن صحتهم العقل�ة.  ي األ�ام الثالثة األو�. وقد شوە أ��� من  8000والعضالت والعظام وغ�ي
شخصا قتلوا �ف

 .نصف مليون شخص ِمن الذين بقوا ع�ي ق�د الح�اة
  

 :ب��ال اليوم
  

 الجناة
  

ة, �ستمر  * ها من الجرائم الخط�ي ي الفرار من المحا�م الهند�ة و�ي مملوكة حال�ا من قبل   UCCاتهموا بالقتل غ�ي العمد وغ�ي
 Dow�ف

Chemical  ي اندمجت مع كة أم��ك�ة أخرى متعددة الجنس�ات) اليت ي عام  DuPont(�ش
مرة أخرى عنها هذا  قبل أن تنفصل 2017�ف

 .العام
  

ي ك�سنجر ، باستخدام نفوذها  * ي ذلك ه�ف
جعلت الحكومة الهند�ة تقبل مبلغ التس��ة الذي كان نصف  UCCالس�ا�ي ، بما �ف

كة   .سنتا للسهم الواحد فقط 43مغ� من تأمينهم الخاص وكلف ال�ش
  

ي بدون *
كة الذي وافق شخص�ا ع�ي التصم�م غ�ي اآلمن لمصنع ب��ال  بالخروج من السجن بكفالة وتو�ف ي مدينة  قام رئ�س ال�ش

إدانة �ف
ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة

 .شاطئ�ة �ف
  

كه * ف الثمان�ة ل�ش ي السجن منذ UCC لم �مض أي من المدي��ن التنف�ذيني
كة  1984عام  التابعة للهند دق�قة واحدة �ف وقامت ال�ش

كة منفصلة وتتهرب من المسؤول�ة ال UCCالفرع�ة االسي��ه التابعة ل  .جنائ�ةب�لغاء �سج�لها لتصبح �ش
  

*  Dow Chemical  �ي استحوذت ع ي  UCCاليت
ي الهند لم تكن قادرة ع� استثمار  مل�ار دوالر  5 مع خطط الستثمار 2001�ف

�ف
ي السنوات ال 

كة إ� سحب مخطط إ�شاء مركزها العال�ي للبحث والتط��ر عقب المعارضة  18حيت جزء منه �ف الماض�ة. واضطرت ال�ش
ف  ف المحليني  .العن�فة من القرو�ني

  
 الضحا�ا والناجون

  
ي السنوات  17000أ��� من  *

ف الذين تعرضوا �شدة للمادة: معدالت الوف�ات ال تزال شخص لقوا حتفهم �ف ي تلت ال�ارثة ، ومن بني اليت
 .٪ أ��� مقارنة مع السكان 26

  
ي كانون األول/د�سم�ب  150ما ي��د ع�ي  *

 .1984ألف شخص ال يزالون �كافحون االمراض المزمنة الناجمة عن التعرض السام �ف
  

ر�ن ا * ي من نقص التغذ�ة والج�عال �مكن ألغلب�ه السكان المت�ف
ات آالف من األ� تعايف ي عملهم المعتاد وال تزال ع�ش

 .الستمرار �ف



  
ي  * ر�ن من الغاز مقارنه بالمعدل الوطيف ف السكان المت�ف ي ال�� اع�ي بكث�ي بني

 .ال تزال معدالت ال�طان والسل واالمراض القاتلة �ف
  

ات اآلالف من األطفال ألباء تعرضوا للغ * ي و التنم�ة العقل�ة  باإلضافة للعيوب الخلق�ة ، يولد ع�ش
ي النمو البديف

از مع اضطرابات �ف
 .بمعدالت اع� بكث�ي مقارنة مع السكان

  
ف من ال�ارثة 93تلقت  * ل�ل حالة وفاة.  $ 2000فقط كتع��ض عن اإلصابات الشخص�ة ، وتلق�ت أ� المويت  $ 500% من الناجني

ر اإلجما�ي مع التس��ة اله��لة تالعبت الوكاالت الحكوم�ة باأل رقام المتعلقة بالوف�ات ومدي اإلصابات الصح�ة ، وذلك ليتناسب ال�ف
ي قدمتها   . UCCاليت

  
 ال�ارثة البيئ�ة

  
ي مح�ط المصنع منذ عام  UCCال صلة لها بكارثة الغاز بل �ي نت�جة للتخلص من النفا�ات السامة من قبل  *

،  1969�شكل غ�ي أمن �ف
ك المصممة خطا منذ عام وضخ النف ي ال�ب

ي عام  1977ا�ات الخطرة �ف
ك السامة بط��قة غ�ي مسؤولة خارج المصنع �ف : 1996وتغط�ة ال�ب

ي المدينة �سبب تلوث الم�اە الجوف�ة
 .هناك كارثة بيئ�ة مستمرة �ف

  
ي الهند قرابة  *

ي مح�ط  مجتمع مح�ي  48ألف مواطن من  100وفقا لسجالت المحكمة العل�ا �ف
كم عن المصنع تتأثر حال�ا بتلوث   5�ف

 .الم�اە الجوف�ة
  

ي من  * �ة ومعادن ثق�لة اليت أفاد تحل�ل الم�اە الجوف�ة من قبل وكاالت علم�ة رسم�ة بوجود مواد ك�م�ائ�ة سامة ومب�دات ح�ش
ف وال�بد وال�� والمواد  ر بالمخ والرئتني ف وتلحق ال�ف ي أجساد األشخاص المعرضني

ا�م �ف  .الوراث�ة المعروف ان ت�ت
  

 الس�اسات الدول�ة
  

ي الحصول ع� التم��ل والموافقة  *
ي ك�سنجر �ف هناك أدلة وثائق�ة �ش�ي إ� المشاركة النشطة لوز�ر الخارج�ة واألمن القو�ي ه�ف

كة  MIC  الرسم�ة ع� مصنع ب��ال ا أدلة تظهر الضغط المستمر الذي مارسته �ش القانون�ة من  Kissinger Associate. هناك أ�ض�
كة ي ل�ش

 . Dow Chemical أجل اإلفالت من العقاب القانويف
  

. تواصل حكومة  35خالل الـ  * ف سنة الماض�ة ،آوت الحكومة األم��ك�ة الفار�ن من وجه العدالة ورفضت االهتمام بمخاوف الناجني
كة  من االستدعاء أمام محكمة Dow Chemical الوال�ات المتحدة انتهاك معاهدة المساعدة القانون�ة المتبادلة مع الهند وتح�ي �ش

 .ب��ال المحل�ة
  

ي المنظمات الدول�ة مث *
ي حاالت ال�وارث الطب�ع�ة ، بال�اد تحركت �ف

ل األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالم�ة �سارع إ� المساعدة �ف
ي ب��ال. أع��ت محكمة العدل الدول�ة عن عجزها عن االستجابة للمسائل القانون�ة 

ي من صنع اإل�سان �ف حالة ال�ارثة المستمرة اليت
 .والقضائ�ة

  
 الس�اسة الوطن�ة

  
ي السنوات  ب�ف *

كات الجان�ة �ف ف الحكومة الهند�ة وال�ش ي السلطة ، كانت هناك رابطة مستمرة بني
النظر عن الحزب الس�ا�ي �ف

ف الماض�ة. برر رؤساء الوزراء المتعاقبون التسامح الرس�ي تجاە ور�ة لضمان  UCC الخمس وثالثني ع� أساس أن هذە الس�اسة �ف
ي 
 . الهنداستمرار استثمار رأس المال األم���ي �ف

  
ح�ب باستثمارات  * ي حكمها شيوعيون إ� حد ال�ت ي هذە ال�ارثة ، وذهبت حكومة الوال�ة اليت

ا بجد�ة �ف لم تهتم األحزاب الس�اس�ة أبد�
Dow Chemical امات ب��ال ف ي الدولة متجاهلة ال�ت

 .�ف
  

ف   �اع الناجني
  



ي �قودها الناجون تقاتل من أجل العدال * ة والح�اة ال���مة (رعا�ة صح�ة مناسبة ، و�عادة تأه�ل اقتصادي العد�د من المنظمات اليت
 .واجتما�ي وظروف مع�ش�ة آمنة) طوال ثالثة عقود

  
را من ال�ارثة * ف هم من النساء ، من ضمن األ��� فقرا وت�ف  .الغالب�ة الساحقة من النشطاء الناجني

  
ا س�اسة "بكل ا * ف عموم� ور�ة" ، وشملت أسال�ب االحتجاج الخاصة بهم الص�ام كدل�ل للعمل ، اتبعت منظمات الناجني لوسائل ال�ف

ي مكتب
ا و�ف ي أ��� الشوارع ازدحام�

ات من ب��ال إ� نيودل�ي ، وتمث�ل الموت �ف ي ذلك الن�ع الذي ال ماء له ، والتجمعات ، والمس�ي
 بما �ف

 .رئ�س الوزراء. كذلك االلتماسات القانون�ة أمام محا�م مختلفة
  

ف من ب��ال �ي ؛ إلغاء رس�ي للحصانة الجنائ�ة الممنوحة لـبعض االن * والتأ��د ع�   UCCتصارات الرئ�س�ة للنضال الط��ل للناجني
ي الرعا�ة الصح�ة كحق 

ف من ب��ال" �ف ي "حق الناجني
ي �ف

اف قضايئ ا�مة ع� مبلغ التع��ض ل�ل مطالبة ، اع�ت ي الفوائد الم�ت
الحق �ف

، وتوف�ي م�اە  Dow Chemicalالهند�ة إ� طلب �سل�م أندرسون ، أوامر قضائ�ة صادرة ضد  دستوري أسا�ي ، مما اضطر الحكومة
ب النظ�فة ل  ي لمراقبة 20ال�ش

ي المناطق المتأثرة بالم�اە الجوف�ة الملوثة ، والقبول القضايئ
انتشار التلوث (المراقبون  ألف أ�ة تع�ش �ف

ي الهند Dow Chemical تقنيون) وأصبح صعبا ع�هم أشخاص غ�ي 
 .توسيع أعمالها �ف

  
ي نجاحهم. الحملة  *

ا �ف ا مهم� ف دور� ف من ب��ال ، العبني  مع كفاح الناجني
ً

تضامنت المنظمات واألفراد من مختلف أنحاء العالم ط���
ي مجال العدا

ي ب��ال �ي جمع�ة عالم�ة من المنظمات الناشطة �ف
كات الدول�ة للعدالة �ف لة البيئ�ة والبيئ�ة وحقوق اإل�سان وجرائم ال�ش

ها من القضا�ا  .وغ�ي
  

ي الذكرى 
 35مطالب �ف

  
ف من ب��ال  8دفع ما ال �قل عن  Union Carbide / Dow Chemical التع��ض: �جب ع�  .1 آالف دوالر ل�ل من الناجني

ي عن اإلصابات الش
كةكتع��ض إضا�ف ف ع� الحكومة الهند�ة أن تجعل �ش ي الهند. يتعني

 خص�ة كما حكمت المحكمة العل�ا �ف
Union Carbide / Dow Chemical ة والم�اە الجوف�ة� ار الصح�ة والبيئ�ة الناجمة عن تلوث ال�ت  .تدفع تع��ضا عن األ�ف

.  Dow Chemical�جب ع� حكومة الوال�ات المتحدة تنف�ذ استدعاء محكمة ب��ال الجزئ�ة لالعق��ة الجنائ�ة:  .2 دون تأخ�ي
ي غضون األشهر الستة 

كات الهند�ة �ف ف لل�ش ف ع� الحكومة الهند�ة ضمان االنتهاء من محا�مة الجنائ�ة للمدي��ن التنف�ذيني يتعني
 .المقبلة

الهند�ة ضمان تط��ر بروتوكوالت العالج الموحدة لألمراض المزمنة المرتبطة الرعا�ة الصح�ة والبحوث: �جب ع� الحكومة   .3
بالتعرض للغاز. �جب ع� الحكومة الهند�ة إ�شاء سجل �عتمد ع� السكان لجميع حاالت الوف�ات والوالدة والتشوهات 

ي لبح ي  (NIREH) وث الصحة البيئ�ةالخلق�ة لأل� المعرضة للغاز. �جب ع� الحكومة الهند�ة أن تضمن أن المعهد الوطيف
��ف

ار الصح�ة الط��لة األجل الناجمة عن كارثة الغاز  ف من ب��ال عن ط��ق تحل�ل المعلومات العلم�ة عن األ�ف امه تجاە الناجني ف بال�ت
لذين والوسائل األ��� فعال�ة لتحسينها. �جب ع� حكومة وال�ة ماد�ا براد�ش ضمان توف�ي الرعا�ة الطب�ة المجان�ة للسكان ا

�وا الم�اە الجوف�ة الملوثة لمدة ستة أشهر أو أ���   .�ش
رو��ة ُ�دفع  3000إعادة التأه�ل: �جب ع� الحكومات الهند�ة حكومة ووال�ة ماد�ا براد�ش ضمان أن معاش شهري قدرە  .4

 .لجميع النساء األرامل �سبب ال�ارثة وجميع من تركوا دون وسائل لدعم أنفسهم نت�جة للتعرض للغاز
�ة والم�اە الجوف�ة حول مصنع ت  .5 نظ�ف: �جب ع� الحكومة الهند�ة ضمان تقي�م عل�ي شامل لعمق وانتشار وطب�عة تلوث ال�ت

ا للمعاي�ي  Union Carbide / Dow Chemical المب�دات المهجور. �جب ع� �ة والم�اە الجوف�ة وفق� دفع تكال�ف تنظ�ف ال�ت
ي  الدول�ة. �جب أن تتوقف حكومة الوال�ة أن

تكف عن التس�ت ع� التلوث من خالل بناء نصب تذكاري لل�ارثة ع� رأس األرا�ف
 .الملوثة

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ي 
)   3ير�� تنظ�م إجراءات التضامن �ف ي  2019كانون األول (د�سم��

�ف
ي العالم

ف لل�وارث الصناع�ة األسوأ �ف  الذكرى الخامسة والثالثني
  

ة عامة ف من  عقد مظاهرة ، وقفة ضوء الشم�ع ، ندوة ، محا�ف . دعم مطالب الناجني ف ، عرض ف�لم لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثني
 .والحكومة الهند�ة  Dow Chemicalب��ال وال�تابة إ� 

  
كة ي أي مكتب / منشأة تابعة ل�ش

 .بالقرب منك Dow Chemical قم بتنظ�م عمل المبا�ش غ�ي عن�ف �ف
  

 .للحصول ع� الموارد وم��د من المعلومات www.bhopal.net ير�ب ز�ارة
  

ي  Rachna Dhingra جهة االتصال بالهند: 
ويف �د اإلل��ت  9826167369 91+، هاتف نقال: : rachnya@gmail.com ، ال�ب

ي  Tim Edwardsجهة االتصال بالممل�ة المتحدة: 
ويف �د اإلل��ت  7748 44+،  هاتف نقال:  : timedwards@riseup.net، ال�ب

508852 
ي  Rox Carter جهة االتصال بأم��كا الشمال�ة: 

ويف �د اإلل��ت    1305 650 905 1+،  هاتف نقال: : Justice@bhopal.net ، ال�ب
 

http://www.bhopal.net/
http://www.bhopal.net/

