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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في تنظيم 
فعالية على هامش الجلسة 101 للمجلس التنفيذي 

لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية

مراجعة الحقائق: توثيق االستخدام الموسع لألسلحة 
الكيميائية في سوريا

بــيــــــان

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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2022: بدعــوة مــن الَبعثــة الدائمــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي  3/ تشــرين األول/  اإلثنيــن 
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، ممثلــًة بالســفير جوزيــف مانســو، شــاركت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان ممثلــًة بالمديــر التنفيــذي األســتاذ فضــل عبــد الغنــي فــي فعاليــة علــى هامــش 
االجتمــاع 101 للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تحــت عنــوان: “مراجعــة 

الحقائــق: توثيــق االســتخدام الموســع لألســلحة الكيميائيــة”.

ناقشــت الفعاليــة تاريــخ ونطــاق اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، وتأثيــر ذلــك علــى 
الضحايــا، والعمــل الجــاري لتوثيــق هــذه الهجمــات والتحقيــق فيهــا، كمــا تناولــت أهميــة توثيــق 
ــي  ــات الت ــل اإلعالمــي ومحاســبة النظــام الســوري، ونظــرت فــي التحدي ــق لمواجهــة التضلي الحقائ
ّقــة التقاريــر فــي خضــم نــزاع نشــط ومعلومــات مضللــة 

ِ
يواجههــا المجتمــع المدنــي لضمــان د

واســعة النطــاق ومــا الــذي يجــب القيــام بــه لالحتفــاظ باألدلــة المحتملــة التــي حصلــت عليهــا 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الســتخدامها فــي المحاكــم الوطنيــة أو المحاكــم الدوليــة، كمــا بحثــت 
فيمــا يمكــن فعلــه للحفــاظ علــى الوعــي واالهتمــام باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا 

ومواجهــة اإلرهــاق الدولــي.

تحــدث الســيد فضــل عبــد الغنــي، عــن عمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل كثيــف علــى 
توثيــق حــوادث اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، حيــث أولتهــا اهتمامــًا خاصــًا ألنهــا ســالح 
دمــار شــامل وألن اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة هــو أول اســتخدام بعــد اتفاقيــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة. كمــا أشــار الســيد عبــد الغنــي إلــى بــطء اســتجابة المجتمــع الدولــي 
علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــن قبــل النظــام الســوري فــي ســوريا موضحــًا أن النظــام 
الســوري قــد نفــذ 30 هجومــًا باســتخدام األســلحة الكيميائيــة قبــل هجــوم الغوطتيــن فــي 21/ آب/ 
ــر  ــا الكبي ــي بســبب حجــم الهجــوم الضخــم وعــدد الضحاي ــاه المجتمــع الدول ــذي لفــت انتب 2013 وال
الــذي خلفــه. وأكــد “أنَّ هــذا اإلهمــال بالضبــط حصــل قبــل هجــوم خــان شــيخون فــي نيســان/ 
2017، فقــد شــن النظــام الســوري العديــد مــن الهجمــات الكيميائيــة لكنهــا لــم تلفــت انتبــاه 

المجتمــع الدولــي، إلــى أن وقــع الهجــوم”.



الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تشــارك فــي تنظيــم 3
التنفيــذي  للمجلــس   101 الجلســة  هامــش  علــى  فعاليــة 

لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة

كمــا تحــدث عــن رد المجتمــع الدولــي ومصادقــة النظــام الســوري علــى اتفاقيــة حظــر األســلحة 
الكيميائيــة مشــيرًا “أن هــذا إنجــاز جيــد لــو أن النظــام الســوري توقــف عــن اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة ضــد الشــعب الســوري” وأضــاف أنــه “فــي 4/ كانــون الثانــي/ 2016 أعلنــت منظمــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة تدميــر آخــر مــادة مــن األســلحة الكيميائيــة الســورية، ولكــن هجمــات 
اللطامنة الكيميائية قد وقعت بعد هذا التاريخ بـ 14 شــهرًا؛ وهجوم خان شــيخون الكيميائي 
بعدهــا بأيــام؛ ممــا يشــكل دليــاًل جديــدًا علــى مــدى التضليــل والخــداع الــذي مارســه النظــام 
الســوري علــى المجتمــع الدولــي وعلــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة. ثــم جــاء هجــوم 
ســراقب بعدهــا بعاميــن اثنيــن”. وأكــدَّ أنَّ “منظمــات حقــوق اإلنســان الســورية المختصــة 
فــي توثيــق انتهــاكات األســلحة الكيميائيــة والمنظمــات األمميــة ومنظمــة حظــر األســلحة 
الكيميائيــة، ومنظمــات دوليــة مثــل هيومــان رايتــس ووتــش والعفــو الدوليــة، قــد نجحــوا 

بشــكل فعــال محتــرف فــي إثبــات اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة”.

واختتم الســيد عبد الغني مداخلته بالتذكير أنَّ “تنفيذ الهجمات التي اســُتخدمت فيها األســلحة 
الكيميائيــة هــي عمليــة معقــدة، والنظــام الســوري هــو نظــام شــديد المركزيــة، فــال يمكــن أن 
تتــم دون موافقــة وعلــم مــن بشــار األســد، وبالتالــي فالقــرار مركــزي وهــو سياســة مدروســة 
لــدى النظــام الســوري، تورطــت فيــه مؤسســة الجيــش واألمــن، بشــكل رئيــس قيــادة شــعبة 
المخابــرات العســكرية العامــة، وقيــادة شــعبة المخابــرات الجويــة، ومكتــب األمــن القومــي، 
ومركــز الدراســات والبحــوث العلميــة، بشــكل رئيــس المعهــد 1000 والفــرع 450، وتشــير 
قاعــدة بياناتنــا إلــى تــورط مــا ال يقــل عــن 387 شــخصًا مــن أبــرز ضبــاط الجيــش وأجهــزة األمــن 
والعامليــن المدنييــن والعســكريين، يجــب وضعهــم جميعــًا علــى قوائــم العقوبــات األمريكيــة 

واألوربيــة”.

ودعــا إلــى تحميــل روســيا مســؤولية اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، ألنهــا أنهــت 
واليــة آليــة التحقيــق الدوليــة المشــتركة، وهــددت الشــهود والناجيــن مــن هجــوم دومــا الــذي شــنه 
النظــام الســوري فــي نيســان/ 2018 وتدعــم بشــكل مباشــر “قــوات النمــر” المســؤولة عــن تنفيــذ 

هجــوم ســراقب الكيميائــي. 
كمــا أوصــى بأهميــة إدانــة كافــة محــاوالت إعــادة العالقــات مــع نظــام ثبــت اســتخدامه أســلحة دمــار 

شــامل ضــد شــعبه.
كمــا دعــا إلــى دعــم جهــود عمليــات توثيــق االنتهــاكات وتقديــم األدلــة إلــى آليــات التحقيــق األمميــة 
ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وتوظيفهــا فــي محاكمــات اســتنادًا إلــى الواليــة القضائيــة 

العالميــة. 
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الكيميائيــة،  األســلحة  ملــف  علــى  واســع  بشــكل  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  عملــت 
وأصــدرت 45 تقريــرًا، ولديهــا اتفاقيــة مــع فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية فــي منظمــة حظــر 

األســلحة الكيميائيــة، وتعتبــر مرجعــًا فــي جميــع التقاريــر التــي صــدرت عنــه.

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.

توزَّعت الهجمات وما نتج عنها من ضحايا ومصابين على النحو التالي: 
ــذ النظــام الســوري 217 هجومــًا كيميائيــًا علــى المحافظــات الســورية منــذ أول اســتخدام  ألــف: نفَّ
بت فــي مقتــل 1510  موثَّــق لدينــا لهــذا الســالح فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 20/ آب/ 2022، تســبَّ

أشــخاص يتوزعــون إلــى: 
• 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.

ــوا فــي  ــة 11080 شــخص بينهــم 5 أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كان بت فــي إصاب كمــا تســبَّ
ســجون المعارضــة المســلحة.

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

نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه يجــب االســتناد علــى األدلــة والبيانــات التــي 
تمتلكهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة مــن أجــل محاســبة النظــام الســوري علــى اســتخدام 
أســلحة الدمــار الشــامل، وتتميــز منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بوجــود الخبــراء والمختصيــن 
وباتبــاع معاييــر عاليــة فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا، ونعتقــد أنَّ التقاريــر الصــادرة عــن فريــق التحقيق 
ــر  ــق المشــتركة، مــع التقاري ــة التحقي ــر آلي ــى تقاري ــع للمنظمــة إضافــًة إل ــد المســؤولية التاب وتحدي
التــي أثبتــت فيهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أن ســالحًا كيميائيــًا قــد تــم اســتخدامه، وبمــا 
تحتويــه مــن أدلــة صارمــة تشــكل قاعــدة صلبــة يمكــن االســتناد إليها في محاســبة النظام الســوري 
ــرة المجتمــع  ــى حظي ــه إل ــول بعودت ــر عــدم القب ــك محاســبته سياســيًا عب ــًا، واألهــم مــن ذل قضائي
الدولــي، واعتبــاره نظامــًا مارقــًا خارجــًا عــن القانــون الدولــي، ويجــب علــى كافــة دول العالــم محاربتــه 
وردعــه؛ نظــرًا الســتخدامه أســلحة دمــار شــامل، ونطالــب فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية 
أن يحــدد األفــراد المتورطيــن داخــل النظــام الســوري، فهــذا يعتبــر شــكاًل مــن أشــكال المحاســبة 

والدعــم لضحايــا النظــام الســوري مــن الهجمــات الكيميائيــة.

https://snhr.org/arabic/2020/04/09/12111/
https://snhr.org/arabic/category/تقارير/التقارير-المواضيعية/أسلحة/الأسلحة-الكيميائية/
https://snhr.org/arabic/category/تقارير/التقارير-المواضيعية/أسلحة/الأسلحة-الكيميائية/
https://snhr.org/arabic/2020/04/09/12111/
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باإلمــكان حضــور الفعاليــة كاملــة عبــر قناتنــا علــى اليوتيــوب علــى الرابــط التالــي، أو عبــر صفحتنــا علــى 
موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك عبــر الرابــط التالــي.

https://www.youtube.com/watch?v=hizZl-r57VM
https://www.facebook.com/snhr/videos/777723643517316/

