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ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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الذكرى السنوية التاسعة ألضخم هجوم للنظام 2
السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين 

السوريين في غوطتي دمشق 

أواًل: الذكرى السنوية التاسعة لهجوم الغوطتين الكيميائي، والجزائر 
تحاول جاهدة إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية: 

نفــذ النظــام الســوري 217 هجمــة كيميائيــة ضــد الشــعب الســوري بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان، وتبقــى الهجمــات البربريــة علــى غوطتــي دمشــق هــي األقســى واألشــد صعوبــة، والتــي تحمــل فــي طياتهــا 
ذكــرى أليمــة مــا زال يعانــي منهــا كثيــر مــن األهالــي وفــي مقدمتهــم األطفــال، ويزيــد مــن معاناتهــم انقضــاء كل هــذه 
ــر بأوامــر  ــة تقــوم بهــا الجزائ ــاك محــاوالت مخزي ــل إن هن ــه، ب ــة محاســبة للنظــام الســوري وأركان الســنوات دون أي
ــا الذيــن قتلهــم  روســية ترمــي إلــى إعــادة النظــام الســوري إلــى الجامعــة العربيــة، دون أي خجــل أو قيمــة للضحاي
أو لعائالتهــم أو للقانــون الدولــي، وإن إفــالت النظــام الســوري مــن العقــاب وبشــكل خــاص مــن اســتخدام األســلحة 
ــي  ــدى المجتمــع الســوري وشــعوب المنطقــة، وبالتال ــرز عوامــل فقــدان األمــل ل ــًا، مــن أب ــة المحرمــة دولي الكيميائي

انضمــام كثيــر مــن أبنائهــا إلــى التنظيمــات المتطرفــة والدخــول فــي دوامــة مــن العنــف والنزاعــات ال تنتهــي.

ثانيًا: تفاصيل هجوم الغوطتين تظهر نية مبيتة لدى النظام السوري 
بقتل أكبر عدد ممكن من السوريين بمن فيهم من نساء وأطفال:

شــنَّ النظــام الســوري ليلــة األربعــاء 21/ آب/ 2013 قرابــة 4 هجمــات بأســلحة كيميائيــة علــى مناطــق مأهولــة 
بالســكان فــي الغوطــة الشــرقية والغوطــة الغربيــة )بلــدة معضميــة الشــام( فــي محافظــة ريــف دمشــق، اســتخدم 
ر ســعة الصــاروخ الواحــد بـــ 20 ليتــرًا، أي أنَّ المجمــوع  فيهــا مــا ال يقــل عــن 10 صواريــخ محملــة بغــازات ســامة، وُتقــدَّ
ــات  ــل، واســتخدمت كمي ــر منصــات إطــالق ُمخصصــة بعــد منتصــف اللي ــخ عب ــمَّ إطــالق الصواري ــر، ت ــي 200 ليت الكل
تــة ومقصــودة إلبــادة أكبــر عــدد ممكــن مــن األهالــي حيــن تباغتهــم  ــه نيــة مبيَّ كبيــرة مــن غــاز الســارين؛ فيمــا يبــدو أنَّ
ض مــن فــرص النجــاة؛ كمــا أنَّ مؤشــرات درجــات الحــرارة تلــك الليلــة كانــت ُتشــيُر  الغــازات وهــم نيــام؛ األمــر الــذي ُيـــخفِّ
ــاعة الثانيــة والخامســة فجــرًا؛ مــا يــؤدي إلــى ســكون الهــواء، وبالتالــي عــدم تطايــر الغــازات  إلــى انخفاضهــا بيــن السَّ
ــامة الثقيلــة، وبقائهــا قريبــة مــن األرض؛ مــا ســوف يتســبَّب فــي وقــوع أكبــر قــدر ممكــن مــن الضحايــا بيــن قتلــى  السَّ
ومصابيــن، وهــذا مــا يجعلنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نعتقــد بوجــود نيــة وتخطيــط دقيــق لــدى النظــام 
الســوري يهــدف إلــى إبــادة أكبــر قــدر ممكــن مــن الشــعب الســوري الــذي طالــب بتغييــر حكــم العائلــة وخــرج عــن 

ســيطرته ورغبــات األجهــزة األمنيــة.

إضافــًة إلــى مــا ســبق، فقــد ســاهم الحصــار المفــروض علــى الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة مــن قبــل الحكومــة 
الســورية منــذ نهايــة عــام 2012، ومنــع إدخــال الوقــود والمحروقــات، وعــدم توافــر األدويــة والمعــدات الالزمــة لعــالج 

ــا أيضــًا.  ــة الضحاي المصابيــن فــي ارتفــاع حصيل

لت  ــا بيــن قتلــى ومصابيــن، ســجَّ ــل مــن الضحاي جميــع األســباب آنفــة الذكــر ســاهمت فــي ســقوط هــذا الكــمِّ الهائ
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان باالســم والتَّفاصيــل مقتــل 1144 شــخصًا اختناقــًا، يتوزعــون إلــى:

• 1119 مدنيًا بينهم 99 طفاًل و194 سيدة )أنثى بالغة( 
• 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة

كما سجلنا إصابة 5935 شخصًا بأعراض تنفسية وحاالت اختناق.

https://snhr.org/arabic/?p=15117 
https://snhr.org/arabic/?p=15117 
https://snhr.org/arabic/tag/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a/ 
https://snhr.org/arabic/tag/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a/ 


الذكرى السنوية التاسعة ألضخم هجوم للنظام 3
السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين 

السوريين في غوطتي دمشق 

ها  ل هــذه الحصيلــة قرابــة 76 % مــن إجمالــي الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب الهجمــات الكيميائيــة التــي شــنَّ ُتشــكِّ
ــار/ 2019  ــة فــي أي ــف الالذقي ــة بري ــا فــي الكبين ــق لدين ــى آخــر هجــوم موثَّ ــون األول/ 2012 حت ــذ كان النظــام الســوري من

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ثالثًا: 222 هجومًا كيميائيًا موثقًا في قاعدة بيانات الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان، أسفرت عن مقتل قرابة 1500 مواطن سوري بينهم 

205 طفاًل: 

عملــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل كثيــف علــى ملــف األســلحة الكيميائيــة، وأصــدرت 44 تقريــرًا، 
ولديهــا اتفاقيــة مــع آليــة التحقيــق وتحديــد المســؤولية فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وتعتبــر مرجعــًا 

فــي جميــع التقاريــر التــي صــدرت عنهــا.

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 222 هجومــًا كيميائيــًا علــى ســوريا منــذ أول اســتخدام موثَّــق لدينــا 
الســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 20/ آب/ 2022، كانــت قرابــة 98 % منهــا علــى يــد 

قــوات النظــام الســوري، وقرابــة 2 % علــى يــد تنظيــم داعــش، وتوزَّعــت بحســب األعــوام علــى النحــو التالــي:

توزَّعــت الهجمــات ومــا نتــج عنهــا مــن ضحايــا ومصابيــن -بحســب مرتكــب الهجــوم- علــى المحافظــات الســورية 
علــى النحــو التالــي: 

ــق لدينــا لهــذا  ــذ النظــام الســوري 217 هجومــًا كيميائيــًا علــى المحافظــات الســورية منــذ أول اســتخدام موثَّ ألــف: نفَّ
ــى:  بت فــي مقتــل 1510 أشــخاص يتوزعــون إل الســالح فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 20/ آب/ 2022، تســبَّ

• 1409 مدنيًا بينهم 205 طفاًل و260 سيدة )أنثى بالغة(.
• 94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.

• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

بت فــي إصابــة 11080 شــخص بينهــم 5 أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كانــوا فــي ســجون المعارضــة  كمــا تســبَّ
المســلحة.

https://snhr.org/arabic/?p=12111


الذكرى السنوية التاسعة ألضخم هجوم للنظام 4
السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين 

السوريين في غوطتي دمشق 

توزعت على المحافظات على النحو التالي:

محافظة ريف دمشق: 71 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في مقتل 1245 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ
• 1172 مدنيًا بينهم 110 طفاًل و209 سيدة 

• 66 من مقاتلي المعارضة المسلحة
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة

وإصابة قرابة 7749 مصابًا بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

محافظة دمشق: 31 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في مقتل 13 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ
• 7 مدنيًا 

• 6 من مقاتلي المعارضة المسلحة
وإصابة 319 شخصًا آخرين.



الذكرى السنوية التاسعة ألضخم هجوم للنظام 5
السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين 

السوريين في غوطتي دمشق 

محافظة إدلب: 45 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 

بت في مقتل 109 مدنيًا بينهم 42 طفاًل و27 سيدة، وإصابة 1475 شخصًا آخرين. تسبَّ

محافظة حماة: 30 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 

بت في مقتل 77 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

76 مدنيًا بينهم 37 طفاًل و14 سيدة• 
1 من مقاتلي المعارضة المسلحة• 

وإصابة 737 شخصًا آخرين.



الذكرى السنوية التاسعة ألضخم هجوم للنظام 6
السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين 

السوريين في غوطتي دمشق 

محافظة حلب: 26 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 

بت في مقتل 47 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

37 مدنيًا بينهم 13 طفاًل و9 سيدات• 
10 من مقاتلي المعارضة المسلحة• 

وإصابة 545 شخصًا آخرين.

محافظة حمص: 7 هجمات توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في مقتل 14 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

3 مدنيًا • 
11 من مقاتلي المعارضة المسلحة• 

وإصابة 191 شخصًا آخرين.

محافظة درعا: 3 هجمات توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في إصابة 33 شخصًا. تسبَّ



الذكرى السنوية التاسعة ألضخم هجوم للنظام 7
السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين 

السوريين في غوطتي دمشق 

بت فــي مقتــل 5 مدنيــًا بينهــم 3 طفــاًل و1 ســيدة،  محافظــة ديــر الــزور: 3 هجمــات جميعهــا فــي عــام 2015، تســبَّ
وإصابــة 27 شــخصًا.

محافظة الالذقية: سجلنا هجومًا واحدًا في عام 2019، أسفر عن إصابة 4 من مقاتلي هيئة تحرير الشام.

ــذ تنظيــم داعــش 5 هجمــات كيميائيــة منــذ تأسيســه فــي 9/ نيســان/ 2013 حتــى 20/ آب/ 2022 كانــت جميعها  بــاء: نفَّ
عــت حســب األعــوام علــى النحــو التالي:  فــي محافظــة حلــب وتوزَّ

بت في إصابة 132 شخصًا. تسبَّ

توزع الهجمات بحسب قرارات مجلس األمن الدولي الخاصة باستخدام األسلحة الكيميائية في سوريا: 
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصــة بتوثيــق الهجمــات الكيميائيــة فــي ســوريا فقــد 
عــون  بلغــت حصيلــة الهجمــات الكيميائيــة 222 هجومــًا كيميائيــًا منــذ 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 20/ آب/ 2022 يتوزَّ

بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي:

ألف: نفذ النظام السوري 217 هجومًا كيميائيًا، توزَّعت بحسب قرارات مجلس األمن على الّنحو التالي:

أواًل: قبل قرار مجلس األمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجومًا
ثانيًا: بعد قرار مجلس األمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى اآلن: 184 هجومًا 

ثالثًا: بعد قرار مجلس األمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجومًا
رابعًا: بعد تشكيل آلية األمم المتحدة وقرار مجلس األمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015: 59 هجومًا

ــذ تنظيــم داعــش 5 هجمــات كيميائيــة جميعهــا فــي محافظــة حلــب، وتشــكل خرقــًا لقــرارات مجلــس األمــن  بــاء: نفَّ
رقــم 2118، و2209، و2235. 



الذكرى السنوية التاسعة ألضخم هجوم للنظام 8
السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين 

السوريين في غوطتي دمشق 

رابعًا: بشار األسد مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات باألسلحة 
الكيميائية إلى جانب قيادات آخرين:

ــام بمهمــة ضخمــة مثــل تحريــك واســتخدام األســلحة  ــة، وال يمكــن القي إن النظــام الســوري نظــام شــديد المركزي
ــد العــام للجيــش  ــه القائ ــم وموافقــة رأس النظــام الســوري بشــار األســد، وهــو فــي الوقــت ذات ــة دون عل الكيميائي
والقــوات المســلحة، بــل ال يمكــن القيــام بمهــام أقــل مــن ذلــك بكثيــر دون علمــه وموافقتــه، ويأخــذ القانــون الدولــي 
القــادة  القــادة، ويحمــل  الــذي يفرضــه  للقــوات المســلحة واالنضبــاط  الهرميــة  اإلنســاني فــي االعتبــار الطبيعــة 
المســؤولية الجنائيــة علــى المســتوى الشــخصي ال عــن أفعــال وتجــاوزات ارتكبوهــا بــل أيضــًا عــن أفعــال ارتكبهــا 
مرؤوســوهم1، كمــا أن عالقــة رأس النظــام وقياداتــه وسلســلة القيــادة الشــديدة الصرامــة والمركزيــة، كل ذلــك 
يجعــل رأس النظــام الســوري بشــار األســد والقيــادات العليــا جميعهــا متورطــة بشــكل مباشــر عبــر اســتخدام 
ــم الحــرب بحــق  ــم ضــد اإلنســانية وجرائ ــى الجرائ ــكاب انتهــاكات تصــل إل ــة فــي ارت أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائي

الشــعب الســوري.

ويتحمــل بالدرجــة األولــى كل مــن القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة ونائبــه ومديــر القــوى الجويــة وإدارة 
المخابــرات الجويــة وقــادة المطــارات العســكرية ومــدراء الســرب واأللويــة التابعــة للحــرس الجمهــوري، إضافــة إلــى 
مــدراء وحــدات البحــوث العلميــة المســؤولية األكبــر عــن اســتخدام هــذا الســالح، وتشــير قاعــدة بياناتنــا الخاصــة 
باألفــراد المتورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا 
منــذ آذار 2011، والتــي تضــم بيانــات عــن اآلالف منهــم، والمناصــب التــي شــغلوها، وأبــرز االنتهــاكات التي وثقنــا ارتكابهم 
لهــا، ونعمــل علــى تحديثهــا بشــكل مســتمر، تشــير إلــى تــورط مــا ال يقــل عــن 387 شــخصًا مــن أبــرز ضبــاط الجيــش 
وأجهــزة األمــن والعامليــن المدنييــن والعســكريين فــي مراكــز البحــوث والدراســات العلميــة المتخصصــة بتوفيــر 
وتجهيــز المــواد الكيميائيــة المســتخدمة عســكريًا فــي ســوريا، والمتهمــون بإصــدار أوامــر لشــنِّ هجمــات باألســلحة 
الكيميائيــة أو تنفيذهــا فــي ســوريا. ونشــير إلــى أن تنفيــذ الهجمــات التــي اســتخدمت فيهــا األســلحة الكيميائيــة تــمَّ 
وفــق عمليــة مركبــة ومعقــدة، جــرت بيــن بعــض ألويــة الجيــش بشــكل رئيــس ألويــة الحــرس الجمهــوري، والقــوات 
ــادة شــعبة  ــرات العســكرية العامــة، وقي ــادة شــعبة المخاب ــة، بشــكل رئيــس قي ــة، وعــدد مــن األجهــزة األمني الجوي
المخابــرات الجويــة، ومكتــب األمــن القومــي، وبيــن مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة، بشــكل رئيــس المعهــد 1000 
والفــرع 450، وقــد أوردنــا عينــة عــن أبــرز هــؤالء األفــراد المتورطيــن باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي النظــام 
الســوري تمهيــدًا لفضحهــم ووضعهــم علــى قوائــم العقوبــات الدوليــة، وذلــك فــي تقريرنــا الصــادر فــي 21/ آب/ 2021 
تحــت عنــوان “الذكــرى الســنوية الثامنــة ألضخــم هجــوم للنظــام الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى المواطنيــن 
الســوريين فــي غوطتــي دمشــق ومــا زال دون محاســبة”، ونــورد فــي هــذا التقريــر عينــة عــن أبــرز المتورطيــن تحديــدًا 

فــي هجــوم الغوطتيــن الكيميائــي 21/ آب/ 2013.

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152 1  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 ،153 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

https://sn4hr.org/arabic/?p=12320
https://sn4hr.org/arabic/?p=12320
https://sn4hr.org/arabic/?p=14044 
https://sn4hr.org/arabic/?p=14044 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153  
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أســماء ومناصــب أبــرز قيــادات النظــام الســوري المتورطيــن فــي اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي هجــوم 
الغوطتيــن بريــف دمشــق فــي 21/ آب/ 2013: 

بشار األسد

                                          بشار األسد
                                                 رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة.

 

غسان عباس
ضابــط برتبــة عميــد، مديــر الفــرع 450، الواقــع فــي مركــز جمرايــا للبحــوث العلميــة ضمــن المعهــد 1000، والمتخصــص فــي تخزيــن 

ــر الكيميائيــة، والتــي اســتخدمت فــي الهجمــات الكيميائيــة، ويتبــع الفــرع 450 للقصــر  وخلــط وتحميــل الــرؤوس الحربيــة بالذخائ

الجمهــوري مباشــرة، وكان غســان أحــد المشــرفين علــى هجــوم الغوطتيــن الكيميائــي فــي 21/ آب/ 2013.

جودت صليبي مواس
ــة  ــة إدارة المدفعي ــد عــام 1954، ضابــط فــي مديري ــاح بريــف محافظــة حمــص، مــن موالي ــة رب ــاء قري ــواء، مــن أبن ــة ل ضابــط برتب

والصواريــخ فــي اللــواء 155 المســؤول عــن إطــالق صواريــخ ســكود فــي جيــش النظــام الســوري، والواقــع قــرب بلــدة القطيفــة 

بريــف دمشــق، اســتخدَم اللــواء كمركــز إلطــالق الصواريــخ المحملــة باألســلحة الكيميائيــة، وكان أحــد المشــرفين علــى هجــوم 

الغوطتبــن الكيميائــي فــي 21/ آب/ 2013.

يوسف عجيب
ضابــط برتبــة عميــد، رئيــس مكتــب أمــن مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة منــذ عــام 2012، أشــرف علــى عمليــات نقــل المــواد 

الكيميائيــة مــن مراكــز البحــوث العلميــة، وهــو أحــد المشــاركين فــي تنفيــذ الهجــوم علــى غوطتــي دمشــق باألســلحة الكيميائيــة 

فــي 21/ آب/ 2013.

حيدر المعلم
ضابــط برتبــة عقيــد، نائــب رئيــس مكتــب أمــن مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة، وهــو أحــد المتورطيــن فــي إعطــاء األوامــر 

بقصــف غوطتــي دمشــق باألســلحة الكيميائيــة فــي 21 آب 2013.

https://drive.google.com/file/d/11rZKR-exbFW3U0Xdudp0guK0YBQMq2Nj/view
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علي ونوس
ــد العديــد مــن  ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء مدينــة صافيتــا بريــف محافظــة طرطــوس، مــن مواليــد عــام 1964، تقلَّ
المناصــب بيــن جهــازي األمــن والجيــش، وفــي عــام 2013 كان أحــد ضبــاط اللــواء 105 وأشــرف علــى عمليــات التنســيق 
والنقــل والتخزيــن الخاصــة باألســلحة الكيميائيــة بيــن اللــواء 105 والمعهــد 1000 والفرع 450 التابــع للبحوث العملية، 

ويعتبــر علــي ونــوس أحــد أبــرز المســؤولين عــن الهجــوم الكيميائــي علــى الغوطتيــن فــي 21/ آب/ 2013.

غسان أحمد غنام
ضابــط برتبــة لــواء، قائــد اللــواء 155 حــرس جمهــوري، يعتبــر اللــواء 155 أحــد األلويــة التــي شــاركت فــي تنفيــذ هجــوم الغوطتيــن 

ــي فــي 21/ آب/ 2013. الكيميائ

خامسًا: توصيات: 
مجلس األمن واألمم المتحدة ووفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة:

لألســلحة •  اســتخدامه  ذكــرى  فــي  الســوري  النظــام  علــى  اقتصاديــة وسياســية وعســكرية  فــرض عقوبــات 
الضحايــا. المعنــوي ألســر  التعويــض  مــن أشــكال  فــي غوطتــي دمشــق كشــكل  الكيميائيــة 

مالحقــة األفــراد الوارديــن فــي هــذا التقريــر والتحقــق فــي مــدى تورطهــم فــي اســتخدام األســلحة الكيميائيــة • 
ووضعهــم علــى قوائــم العقوبــات واإلرهــاب.

مطالبــة حلفــاء النظــام الســوري بإدانــة اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة، والعمــل مــع بقيــة دول العالــم علــى • 
محاســبة النظــام الســوري، والضغــط عليــه للدخــول فــي عمليــة سياســية تفضــي إلــى انتقــال سياســي حقيقــي 

نحــو الديمقراطيــة؛ ممــا يســاهم فــي رفــع العقوبــات واالنتقــال نحــو الديمقراطيــة واالســتقرار.
يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب التوقــف عــن • 

اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب 
الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

بعــد أن ثبــت فشــل مجلــس األمــن الدولــي علــى مــدى عشــر ســنوات فــي إيقــاف الجرائــم ضــد اإلنســانية أو • 
إحالتهــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التدخــل اســتنادًا إلــى القــرار رقــم 
ــة  ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــة الملــف إل ــى إحال 377 لعــام 1950 )قــرار االتحــاد مــن أجــل الســالم(، والعمــل عل

ومحاســبة المتورطيــن باســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضــد المواطنيــن الســوريين.
البــدء بإجــراء إصالحــات جوهريــة وبشــكل خــاص علــى صعيــد اســتخدام الفيتــو بمــا يتَّفــق مــع القانــون الدولــي • 

وحقــوق اإلنســان، ووضــع محــددات ومعاييــر صارمــة الســتخدام الفيتــو.
تقديــم المصلحــة العامــة وبشــكل خــاص الضحايــا والــدول المتضــررة وتحقيــق األمــن والســالم علــى المكاســب • 

والمصالــح االقتصاديــة والسياســية لدولــة دائمــة العضويــة.

االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة، كنــدا، أســتراليا وبقيــة دول العالــم التــي فرضــت عقوبــات 
علــى النظام الســوري:

اإلصــرار الدائــم علــى ربــط العقوبــات بتحقيــق انتقــال سياســي حقيقــي ألن تخفيــف العقوبــات فــي ظــلِّ وجــود • 
لهــذه  دعــم  تقديــم  يعنــي  حــرب  اإلنســانية وجرائــم  جرائــم ضــد  فــي  المتورطــة  ذاتهــا  األشــخاص واألجهــزة 
 األجهــزة القمعيــة، وفــرض عقوبــات مباشــرة علــى داعمــي النظــام الســوري وفــي مقدمتهــم روســيا وإيــران.



الذكرى السنوية التاسعة ألضخم هجوم للنظام 11
السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين 

السوريين في غوطتي دمشق 

االستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.• 
فــي ظــل الفشــل المســتمر لمجلــس األمــن الدولــي ال بــدَّ مــن التفكيــر فــي إنشــاء تحالــف حضــاري إنســاني وفقــًا • 

لمعاييــر واضحــة يهــدف إلــى توفيــر حمايــة عاجلــة للمدنييــن مــن األنظمــة المتوحشــة فــي حــال ارتــكاب جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية.

النظــام الســوري ضــد الشــعب والدولــة •  انتهــاكات  فــرض عقوبــات علــى روســيا وإيــران والجزائــر لدعمهــم 
الســورية.

المجلس التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية:
يجــب نقــل المســؤولية بشــكل ســريع إلــى مجلــس األمــن والطلــب منــه التدخــل وفقــًا للفصــل الســابع مــن • 

ل تهديــدًا  ميثــاق األمــم المتحــدة علــى اعتبــار اســتخدام دولــة عضــو ألســلحة الدمــار الشــامل يفتــرض أن ُيشــكِّ
ــًا لألمــن والســلم الدولييــن. جدي

ــة العامــة لألمــم •  ــى الجمعي فــي حــال فشــل مجلــس األمــن وعجــزه عــن اتخــاذ قــرار، يجــب نقــل المســؤولية إل
ــة،  ــم الحضاري ــى المجتمــع الدولــي وفــي مقدمتــه دول العال المتحــدة، وفــي حــال فشــلها تنتقــل المســؤولية إل

الديمقراطيــة، وحقــوق اإلنســان.
ــة فــي النظــام •  ــر علــى قضيــة محاســبة كافــة المتورطيــن فــي اســتخدام األســلحة الكيميائي العمــل بشــكل أكب

الســوري بمــا فــي ذلــك القيــادات العليــا، ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لدينــا ضمــن قاعــدة 
البيانــات الخاصــة بالمتورطيــن فــي ارتــكاب االنتهــاكات بيانــات عــن عــدد كبيــر ممــن ســاهموا فــي اســتخدام 
المســؤولية  وتحديــد  التحقيــق  فريــق  مــع  عــة  الموقَّ لالتفاقيــة  وفقــًا  نقــوم  وســوف  الكيميائيــة،  األســلحة 

بالتنســيق مــن أجــل مزيــد مــن التعــاون فــي هــذا اإلطــار.

عزاء
إلــى جميــع أســر الضحايــا، الذيــن قتلهــم النظــام الســوري عبــر األســلحة الكيميائيــة، وإلــى جميــع أصدقائهــم وأحبتهــم، 
والتعهــد بعــدم التوقــف عــن اإلصــرار علــى محاســبة وفضــح المتورطيــن باســتخدام األســلحة الكيميائيــة وقتــل 

المواطنيــن الســوريين.
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