تقرير موجز
يف الذكرى السنوية الثالثة هلجوم النظام
السوري الكيميائي على خان شيخون والثانية
على مدينة دوما ،الضحااي ينتظرون احملاسبة

النظام السوري املسؤول عن استخدام األسلحة
الكيميائية  217مرة وانتشارها يف سوراي ،ال
ميكن الوثوق به يف حماربة وابء كوفيد19-

الثالاثء  7نيسان 2020
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R200409
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :ال ميكن االعتماد على من استخدم األسلحة الكيميائية َّ
ضد الشعب السوري يف مكافحة وابء كوفيد 19 -

اثنياً :الضحااي ينتظرون احملاسبة وعلى جملس األمن الدويل فرض عقوابت اقتصادية وسياسية وعسكرية ضد النظام السوري

اثلثاً :حصيلة استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

رابعاً :التوصيات

أوالً :ال ميكــن االعتمــاد علــى مــن اســتخدم األســلحة الكيميائيــة ضـ َّـد الشــعب الســوري يف مكافحــة
وابء كوفيــد :19 -
نظـراً الجتيــاح وابء كوفيــد  19 -معظــم دول العــامل ،ومــن بينهــا ســوراي ،فقــد ارتفعــت أصـوات مطالبــات مــن قبــل دول مشوليــة

دكتاتوريــة (الصــن ،إي ـران ،كــواب ،فنزويــا ،نيكاراغ ـوا ،كــوراي الشــمالية) ،ومنظمــات جمتمــع مــدين اتبعــة هلــا ،تطلــب مــن دول
أخــرى فرضــت عقــوابت علــى النظــام الســوري بســبب كـ ٍّـم كبـ ٍر مــن االنتهــاكات الــي مارســها وشـ َّـكل كثــر منهــا جرائــم حــرب
وجرائــم ضــد اإلنســانية ،تطلــب منهــا ختفيــف أو رفــع تلــك العقــوابت كــي يتمكــن النظــام الســوري مــن حماربــة هــذا الــوابء ،ولكــن
أتيت ذكــرى اســتخدام النظــام الســوري ألســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة يف كل مــن مدينــة خــان شــيخون يف  /4نيســان/
 ،2017ومدينــة دومــا يف  /7نيســان 2018 /لتكشــف زيــف هــذه الــدول وتُذ ّكِــر الســوريني واجملتمــع الــدويل أبن هــذه الــدول

مل تُـ ِـدن اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة ،بــل إهنــا بــررت اســتخدامها ودافعــت عنــه ،فكيــف لعاقــل أن يتخيــل
أهنــا حريصــة علــى صحــة الشــعب الســوري مــن وابء كوفيــد  ،19 -وخاصــة إذا علمنــا أن أجهــزة النظــام الســوري الــي ارتكبــت

جرمية اســتخدام األســلحة الكيميائية ما زالت هي نفســها اليت حتكم ســوراي حىت اآلن ،إن هذه املطالبات هي حماولة مكشــوفة
للحصــول علــى أمـوال ابلقطــع األجنــي واســتخدام الغالبيــة العظمــى منهــا يف ارتــكاب املزيــد مــن االنتهــاكات؛ هبــدف البقــاء يف
الســلطة ،فالنظــام الــذي اســتخدم أســلحة كيميائيــة ضــد الشــعب الســوري ال ميكــن أن يكــون حريصـاً علــى هــذا الشــعب مــن أيــة

أوبئــة أو أمـراض إال وفقـاً ملصلحتــه هــو.
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اثني ـاً :الضحــااي ينتظــرون احملاســبة وعلــى جملــس األمــن الــدويل فــرض عقــوابت اقتصاديــة وسياســية
وعســكرية ضـ َّـد النظــام الســوري:
لقــد قتــل النظــام الســوري  91مدنيـاً بينهــم  32طفـاً و 23ســيدة (أنثــى ابلغــة) خنقـاً ،وأصــاب قرابــة  520شــخص عندمــا

اســتخدم الســاح الكيميائي ضد مدينة خان شــيخون بريف إدلب يف  /4نيســان ،2017 /وقتل النظام ذاته أبجهزته األمنية
والعســكرية  39مدني ـاً بينهــم  10طف ـاً و 15ســيدة (أنثــى ابلغــة) ،وأصــاب قرابــة  550شــخصاً عندمــا اســتخدم الســاح

الكيميائــي ضـ َّـد مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق يف  /7نيســان ،2018 /إن مجيــع هــؤالء الضحــااي وأســرهم وأحبائهــم،
وكذلــك بقيــة أفـراد اجملتمــع الســوري ،وقســم كبــر مــن شــعوب املنطقــة والعــامل ينتظــرون حماســبة النظــام الســوري علــى هــذه اجلرميــة
الفظيعــة ،الــي تُشــكل جرميــة حــرب وجرميــة ضـ َّـد اإلنســانية؛ نظـراً لالســتخدام املتكــرر لألســلحة الكيميائيــة ،وقــد مضــى ثــاث
ســنوات ومل َّ
يتحقــق أي شــكل مــن أشــكال احملاســبة ،بــل إن دوالً حليفــة للنظــام الســوري تتجـرأ علــى طلــب ختفيــف العقــوابت
ـرد الباهــت مــن قِبَـ ِـل اجملتمــع الــدويل وجملــس األمــن يف جتــرؤ تلــك الــدول وإنكارهــا هلــذه اجلرائــم.
ورفعهــا عنــه ،وقــد ســاهم الـ ُّ
لقــد أثبتــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وقــوع ٍ
كل مــن هجومــي خــان شــيخون ودومــا الكيميائيــان عــر تقاريــر عــدة دون أن
ُتـ ِّدد مــن قــام ابســتخدام الســاح الكيميائــي يف هــذه اهلجمــات ،ذلــك أن التحقيقــات الــي أجرهتــا كانــت قبــل توســيع واليتهــا،

إال أن آليــة التحقيــق املشــركة ،الــي أنشــأها قـرار جملــس األمــن رقــم  2235الصــادر يف آب ،2015 /قــد أثبتــت مســؤولية النظــام
الســوري عــن هجــوم خــان شــيخون فقــط ،وانتهــت واليتهــا قبــل وقــوع هجــوم دوما،كمــا وثَّقــت جلنــة التَّحقيــق الدوليــة املســتقلة

اخلاصــة ابجلمهوريــة العربيــة الســورية مســؤولية النظــام الســوري عــن كل مــن هجومــي خــان شــيخون ودومــا ،ونعتقــد أنــه يفــرض بعــد
هــذه التَّحقيقــات الــي تتمتَّــع ابلدقــة واملصداقيــة العاليــة أن يتحــرك جملــس األمــن الــدويل ويتخــذ كافــة أشــكال اإلجـراءات مبــا فيهــا
العقــوابت االقتصاديــة والسياســية والعســكرية ،لتنفيــذ قراراتــه ذات الصلــة -القـرار رقــم  2118الصــادر يف  /27أيلــول،2013 /
والقرار رقم  2209الصادر يف  /6آذار ،2015 /والقرار رقم  2235الصادر يف  /7آب - 2015 /ملعاقبة النظام السوري،
َّ
وإن التحــرك متأخـراً أفضــل مــن عــدم التحــرك مطلقـاً يف هــذه القضيــة اخلطــرة ،الــي هــدَّدت األمــن والســلم الدوليــن.

اثلث ـاً :حصيلــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان:
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بتوثيــق اهلجمــات الكيميائيــة يف ســوراي فقــد بلغــت حصيلــة
اهلجمــات الكيميائيــة  222هجومـاً كيميائيـاً منــذ  /23كانــون األول 2012 /وهــو اتريــخ أول اســتخدام موثـَّـق لدينــا للســاح

يتوزعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
الكيميائــي يف ســوراي حــى  /7نيســانَّ 2020 /
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ألــف :نفــذ النظــام الســوري  217هجومـاً كيميائيـاً منــذ أول اســتخدام موثَّــق هلــذا الســاح يف كانــون األول 2012 /حــى

نيســانَّ ،2020 /
توزعــت حبســب قـرارات جملــس األمــن علــى النّحــو التــايل:

أوالً :قبل قرار جملس األمن رقم  2118الصادر يف  /27أيلول 33 :2013 /هجوماً
اثنياً :بعد قرار جملس األمن رقم  2118الصادر يف  /27أيلول 2013 /حىت اآلن 184 :هجوماً

اثلثاً :بعد قرار جملس األمن رقم  2209الصادر يف  /6آذار 115 :2015 /هجوماً
رابعاً :بعد تشكيل آلية األمم املتحدة وقرار جملس األمن رقم  2235الصادر يف  /7آب 59 :2015 /هجوماً

تسبَّبت تلك اهلجمات يف مقتل  1510شخصاً يتوزعون إىل:

• 1409مدنياً بينهم  205طفالً و 260سيدة (أنثى ابلغة).
• 94من مقاتلي املعارضة املسلحة.

• 7أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف سجون املعارضة املسلحة.
كما تسبَّبت يف إصابة  11080شخصاً بينهم  5أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف سجون املعارضة املسلحة.

ابء :ســجلنا مخــس هجمــات اســتخدم فيهــا تنظيــم داعــش األســلحة الكيميائيــة يف حمافظــة حلــب؛ تسـبَّبت يف إصابــة مــا
ال يقــل عــن  132شــخصاً.

رابعاً :التوصيات:

األمم املتحدة وجملس األمن:
•فــرض عقــوابت اقتصاديــة وسياســية وعســكرية علــى النظــام الســوري يف ذكــرى اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة ضــد خــان
شــيخون ودومــا.
•مطالبــة حلفــاء النظــام الســوري إبدانــة اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة ،والعمــل مــع بقيــة دول العــامل علــى حماســبة النظــام
الســوري ،والضغــط عليــه للدخــول يف عمليــة سياســية تفضــي إىل انتقــال سياســي حقيقــي بعيــداً عــن حكــم العائلــة الواحــدة؛
ممــا يســاهم يف رفــع العقــوابت واالنتقــال حنــو الدميقراطيــة واالســتقرار.

االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية ،كندا ،أسرتاليا وبقية دول العامل اليت فرضت عقوابت على النظام السوري:
•اإلص ـرار الدائــم علــى ربــط موضــوع العقــوابت بتحقيــق انتقــال سياســي حقيقــي ألن ختفيــف العقــوابت يف ظــل وجــود
األشــخاص واألجهــزة ذاهتــا املتورطــن جبرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب يعــي تقــدمي دعــم هلــذه األجهــزة القمعيــة.
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•زايدة تقدمي املســاعدات اإلنســانية ملنظمة الصحة العاملية للعمل يف ســوراي يف كافة املناطق ،واحلرص أن يكون عملها حبرية
بعيداً عن املنظمات احمللية التابعة للنظام الســوري يف مناطق ســيطرة النظام الســوري.

•االستمرار يف العمل على تقدمي النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.
•يف ظــل الفشــل املســتمر جمللــس األمــن الــدويل ال بــد مــن التفكــر يف إنشــاء حتالــف حضــاري إنســاين وفق ـاً ملعايــر واضحــة

يهــدف إىل توفــر محايــة عاجلــة للمدنيــن مــن األنظمــة املتوحشــة يف حــال ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضـ َّـد اإلنســانية.

عزاء

إىل مجيــع أســر الضحــااي ،الذيــن قتلهــم النظــام الســوري عــر األســلحة الكيميائيــة ،وإىل مجيــع أصدقائهــم وأحبتهــم ،مــع التعهــد
بعــدم التوقــف عــن اإلصـرار علــى حماســبة املتورطــن ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي.
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