
 األربعــاء 30 تشــرين الثاني 2022

S221123

في يوم إحيــــاء ذكـــــرى ضحايا الحــــرب الكيميائية، ال بــد من 
محاسبة النظام السوري 

مقتــــــل مــا ال يقــــــل عـــن 1510 مواطنين سوريين خنقا، بينهم 
205 أطفال و260 سيدة و12 ألف مصاب ينتظرون محاسبـــــة 

النظام السوري

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.



فــي يــوم إحيــاء ذكــرى ضحايــا الحــرب الكيميائيــة، 2
ال بــد مــن محاســبة النظــام الســوري 

ه  يصــادف اليــوم الـــ 30 مــن تشــرين الثانــي مــن كل عــام يــوم إحيــاء ذكــرى جميــع ضحايــا الحــرب الكيميائيــة، الــذي أقــرَّ
مؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي دورتــه العشــرين، المنعقــدة عــام 2015، ويأتــي 
هــذا اليــوم بمثابــة اعتــراف مــن قبــل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، بمعانــاة الناجيــن مــن الهجمــات الكيميائيــة 
هــم فــي الدعــم والمســاندة بشــكل فعــال، وتخليــد الذكــرى. وتجــدد الــدول األعضــاء فــي المنظمــة عزمهــا علــى  وحقِّ

 حقــًا مــن األســلحة الكيميائيــة.
ٍ

إنجــاز هــدف الوصــول إلــى عالــم خــال

ال بــدَّ فــي هــذا اليــوم مــن التذكيــر بحصيلــة الهجمــات الكيميائيــة التــي شــهدتها ســوريا فــي األعــوام الماضيــة، وحصيلــة 
الضحايــا المباشــرين لهــذه الهجمــات، والذيــن مــا زالــوا ينتظــرون العدالــة والمحاســبة حتى اآلن.

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد وثقنــا مــا ال يقــل عــن 222 هجومــًا كيميائيــًا فــي 
ــق لدينــا الســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 30/  ســوريا وذلــك منــذ أول اســتخدام موثَّ

عــون بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي: تشــرين الثانــي/ 2022 يتوزَّ
ألف: نفذ النظام السوري 217 هجومًا كيميائيًا في مختلف المحافظات السورية.

ذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب.  باء: نفَّ

األمــن  مجلــس  قــرارات  بحســب  الهجمــات  وتوزعــت 
فــي  الكيميائيــة  األســلحة  باســتخدام  الخاصــة  الدولــي 

التالــي: النحــو  ســوريا، علــى 

ألف: نفـــــذ النــــظــــــام الــســــوري 217 هجومـــــًا 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.

بت جميــع الهجمــات فــي مقتــل 1510 أشــخاص يتوزعــون إلــى 1409 مدنيــًا بينهــم 205 طفــًا و260 ســيدة  وقــد تســبَّ
)أنثــى بالغــة( و94 مــن مقاتلــي المعارضــة المســلحة، و7 أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كانــوا فــي ســجون 
ــة 11212 شــخصًا،  المعارضــة المســلحة، جميعهــم قضــوا فــي هجمــات شــنها النظــام الســوري، إضافــًة إلــى إصاب

11080 منهــم أصيبــوا فــي هجمــات شــنها النظــام الســوري و132 أصيبــوا فــي هجمــات شــنها تنظيــم داعــش.

https://www.opcw.org/ar/mlna/dm-dhaya-alaslht-alkymyayyt
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cHlQT0ZaQzJiOHc/view?resourcekey=0-2XkvqYyPrKqUcCQDZqka7w


فــي يــوم إحيــاء ذكــرى ضحايــا الحــرب الكيميائيــة، 3
ال بــد مــن محاســبة النظــام الســوري 

إنَّ تنفيــذ الهجمــات التــي اســتخدمت فيهــا األســلحة الكيميائيــة هــي عمليــة معقــدة، والنظــام الســوري هــو نظــام 
ــي فالقــرار مركــزي وهــو سياســة  ــة، فــا يمكــن أن تتــم دون موافقــة وعلــم مــن بشــار األســد، وبالتال شــديد المركزي
مدروســة لــدى النظــام الســوري، تورطــت فيــه مؤسســة الجيــش واألمــن، بشــكل رئيــس قيــادة شــعبة المخابــرات 
العســكرية العامــة، وقيــادة شــعبة المخابــرات الجويــة، ومكتــب األمــن القومــي، إضافــًة إلــى مركــز الدراســات والبحوث 
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 جميعــا علــى قوائــم 

العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة.

وقــد أوردنــا فــي تقريريــن ســابقين، عينــة عــن أبــرز هــؤالء األفــراد المتورطيــن باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 
النظــام الســوري تمهيــدًا لفضحهــم ووضعهــم علــى قوائــم العقوبــات الدوليــة.

ــه أحــدث منشــآت  وعلــى الرغــم مــن كل مــا ســبق فمــا زال النظــام الســوري يحتفــظ بأســلحة كيميائيــة، ونعتقــد أن
ــة الصــادر  ــذي لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــر الشــهري للمجلــس التنفي ــدة لتخزينهــا، فقــد تحــدث التقري جدي
ــي  ــي تضعهــا الحكومــة الســورية والت ــه عــن حجــم المعوقــات الت ــي/ 2022 فــي عــدة فقــرات من ــون الثان فــي 24/ كان
 ســلس، األمــر الــذي تســبَّب بشــكل مباشــر فــي عــدم ثقــة المجلــس 

ٍ
تحــول دون اســتمرار عمــل المنظمــة بشــكل

ــر  ــي ذكرهــا التقري ــن المعوقــات الت ــة. ومــن بي ــر ترســانتها الكيميائي ــذي بإعــان الســلطات الســورية عــن تدمي التنفي
الرفــض المتكــرر مــن قبــل النظــام الســوري إلصــدار تأشــيرة دخــول ألحــد أعضــاء فريــق تقييــم اإلعــان التابــع لمنظمة 
حظــر األســلحة الكيميائيــةDAT ، إضافــًة إلــى عــدم وجــود رد مــن الســلطات الســورية منــذ نيســان/ 2021 علــى اتصــاالت 
األمانــة العامــة لتحديــد موعــد الجولــة الخامســة والعشــرين مــن المشــاورات بيــن فريــقDAT  والســلطات الســورية. 
كمــا ذكــر التقريــر فــي أزيــد مــن مناســبة عــدم تلقــي إجابــات عــن استفســارات أرســلتها األمانــة العامــة إلــى الســلطات 

الســورية؛ مــا ُيبقــي الكثيــر مــن القضايــا عالقــة ويؤخــر إغاقهــا.

https://snhr.org/arabic/?p=15959
https://snhr.org/arabic/2021/08/20/14044/
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2022/01/ec99dg05%28e%29.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XB-8-571Lp-LbQq-8-07G5MgPVqNNOVe/view


فــي يــوم إحيــاء ذكــرى ضحايــا الحــرب الكيميائيــة، 4
ال بــد مــن محاســبة النظــام الســوري 

وفــي 8/ شــباط/ 2022 صــدر تحقيــق لمجلــة الفوريــن بوليســي، ورد فيــه نقــًا عن جريغوري كوبلنتــز، الخبير في البرنامج 
الســوري لألســلحة الكيميائيــة أّن عرقلــة ســوريا للمفتشــين الدولييــن مــن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قــد 
ازدادت بشــكل خــاص فــي الســنوات األخيــرة، بمــا فــي ذلــك رفــض منــح التأشــيرات وإتــاف األدلــة المتعلقــة بهجمــات 
كيميائيــة ســابقة. وأضــاف أن المخابــرات األمريكيــة وجــدت أن النظــام الســوري قــد اســتخدم األســلحة الكيميائيــة 

مــرارًا وتكــرارًا ضــد المدنييــن فــي ســوريا.

وفــي 10/ آذار/ 2022 قالــت ناكاميتســو وكيلــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة والممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح 
ــة  ــق المطلوب ــق بعــد المعلومــات والوثائ ــم تتل ــة المنظمــة ل ــي فــي إحاطتهــا أمــام مجلــس األمــن “إن أمان الكيميائ
مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية بشــأن األضــرار الناجمــة عــن هجــوم 8 حزيــران علــى منشــأة عســكرية تضــم مرفقــًا 
ســابقًا إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة”. وأضافــت أنهــا لــم تتلــَق أيضــًا أيــة معلومــات مــن ســوريا حــول الحركــة غيــر 
المصــرح بهــا وبقايــا أســطوانتين مدمرتيــن تتعلقــان بحادثــة ســاح كيميائــي فــي دومــا بريــف دمشــق فــي 7/ نيســان/ 

.2018

ــر فريــق  ــر آليــة التحقيــق المشــتركة المعروفــة اختصــارًا بـــ JIM، وتقاري ــاًء علــى كل مــا ســبق، وبشــكل خــاص تقاري بن
ــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة2 ، وهيومــان رايتــس ووتــش، والشــبكة  ــر لجن ــد المســؤولية1 ، وتقاري التحقيــق وتحدي
الســورية لحقــوق اإلنســان، والتــي تثبــت جميعهــا اســتخدام النظــام الســوري المتكــرر لألســلحة الكيميائيــة، وبموجــب 
الفقــرة 3 مــن المــادة الثانيــة عشــرة مــن االتفاقيــة3 فإننــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نطالــب أن يوصــي 
مؤتمــر الــدول األطــراف فــي دورتــه الـــ27 باتخــاذ تدابيــر جماعيــة طبقــًا للقانــون الدولــي، كمــا أنــه يجــب عــرض القضيــة 
بمــا فــي ذلــك المعلومــات واالســتنتاجات ذات الصلــة، علــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وعلــى مجلــس األمــن 

وذلــك بموجــب الفقــرة 4 مــن المــادة الثانيــة عشــرة4 . 

1  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، التقرير األول لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية

منظمة حظر األسلحة الكيميائية، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية

2  الجمعية العامة لألمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، )A/HRC/54/46(، 21 كانون الثاني 2021

3  "فــي الحــاالت التــي قــد يحــدث فيهــا إضــرار خطيــر بموضــوع االتفاقيــة والغــرض منهــا نتيجــة ألنشــطة محظــورة بموجــب االتفاقيــة، وال ســيما بموجــب المــادة األولــى، يجــوز للمؤتمــر أن يوصــي الــدول 

األطــراف باتخــاذ تدابيــر جماعيــة طبقــا للقانــون الدولــي" اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، المــادة 12، الفقــرة 3.

4 "يقــوم المؤتمــر، فــي الحــاالت الخطيــرة بصفــة خاصــة، بعــرض القضيــة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات واالســتنتاجات ذات الصلــة، علــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وعلــى مجلــس األمــن التابــع لألمــم 

المتحــدة" اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، المــادة 12، الفقــرة 4.
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يجــب نقــل المســؤولية بشــكل ســريع إلــى مجلــس األمــن والطلــب منــه التدخــل وفقــًا للفصــل الســابع مــن ميثــاق 
ل تهديــدًا جديــًا لألمــن  األمــم المتحــدة علــى اعتبــار اســتخدام دولــة عضــو ألســلحة الدمــار الشــامل يفتــرض أن ُيشــكِّ

والســلم الدولييــن، وتنفيــذًا لقراراتــه ذات الصلــة.

علــى الــدول األطــراف ال ســيما الــدول الحضاريــة مثــل فرنســا والواليــات المتحــدة األمريكيــة أن تســتخدم حقهــا 
المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 8 مــن المــادة التاســعة مــن االتفاقيــة5  وتطلــب إجــراء تفتيــش موقعــي بالتحــدي داخــل 
ــة مســائل تتعلــق بعــدم امتثــال محتمــل مــن قبــل الحكومــة الســورية  األراضــي الســورية لغــرض توضيــح وحــل أي
ــًا لهــا،  ــه فــي الفقــرة 12 )أ(6  فــي أن توفــد ممث ــة، كمــا نوصــي باســتخدامها الحــق المنصــوص علي ألحــكام االتفاقي

لمراقبــة ســير التفتيــش؛ وفــي أن يتــم إجــراء هــذا التفتيــش دونمــا إبطــاء.

5  “يحــق لــكل دولــة طــرف أن تطلــب إجــراء تفتيــش موقعــي بالتحــدي ألي مرفــق أو موقــع فــي أراضــي أيــة دولــة طــرف أخــرى أو أي مــكان يخضــع لواليــة أو ســيطرة أيــة دولــة طــرف أخــرى لغــرض وحيــد 

هــو توضيــح وحــل أيــة مســائل تتعلــق بعــدم امتثــال محتمــل ألحــكام االتفاقيــة، وفــي أن يتــم إجــراء هــذا التفتيــش فــي أي مــكان دونمــا إبطــاء علــى يــد فريــق تفتيــش يعينــه المديــر العــام ووفقــا للمرفــق 
المتعلــق بالتحقــق” اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، المــادة 9، الفقــرة 8.

ــة ســير  ــة، لمراقب ــة طــرف ثالث ــة أو دول ــة الطــرف الطالب ــا الدول ــة الطــرف الخاضعــة للتفتيــش، قــد يكــون إمــا مــن رعاي ــا بموافقــة الدول ــا لهــا، رهن ــة للتفتيــش أن توفــد ممث ــة الطــرف الطالب 6 “للدول

التفتيــش” اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، المــادة 9، الفقــرة 12 )أ(.


