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الثالاثء 19 أاير 2020

الذكرى السنوية األوىل للهجوم 
الكيميائي الذي شنه النظام السوري 

على قرية الكبينة بريف الالذقية 
والذي مرَّ بدون أي عقاب

ال بدَّ من تشكيل حتالف دويل حضاري 
حملاسبة النظام السوري وردعه عن 

استخدام األسلحة الكيميائية جمددا
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احملتوى: 
أواًل: فشل الرد الدويل احلاسم على هجمات خان شيخون ودوما شجع النظام السوري على تكرار استخدام األسلحة 

الكيميائية يف الكبينة
 اثنياً: على فريق حتديد املسؤولية التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية وضع هجوم الكبينة على قائمة اهلجمات اليت 

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

رابعاً: انتشار فريوس كوروان املستجد حول العامل جيب أن جيعلنا نتصدى حبزم أكرب الستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية
خامساً: التوصيات

أواًل: فشــل الــرد الــدويل احلاســم علــى هجمــات خــان شــيخون ودومــا شــجع النظــام الســوري علــى تكــرار 
اســتخدام األســلحة الكيميائية يف الكبينة:

تصــادف اليــوم الذكــرى الســنوية األوىل للهجــوم الــذي شــنَّه النظــام الســوري علــى قريــة الكبينــة ابألســلحة الكيميائيــة، وحبســب 
قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فــإن هــذا اهلجــوم هــو أول هجــوم كيميائــي يشــنُّه النظــام الســوري بعــد هجومــه 
الكيميائــي علــى مدينــة دومــا يف نيســان 2018، وعلــى الرغــم مــن تعــرض النظــام الســوري لضــرابت جويــة وحبريــة مــن قبــل القــوات 
الفرنســية والربيطانيــة واألمريكيــة اســتهدفت منشــآت تعمــل علــى تطويــر برانمــج األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي كنــوع مــن العقــاب 
علــى إعــادة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، إال أن النظــام الســوري عــاد وجتــرأ جمــدداً علــى حتــدي اخلطــوط احلمــراء وقــرارات جملــس 
األمــن اخلاصــة بقضيــة األســلحة الكيميائيــة، واســتخدم األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي، وكنــا قــد أكــدان يف تقريــران الــذي وثقنــا فيــه 
هجــوم دومــا الكيميائــي أنــه مــا مل يكــن هنــاك رد حاســم مرتافــق مــع جــدول انتقــال سياســي واضــح وجــدي، فــإن النظــام الســوري 

ســوف يعتمــد علــى عامــل الزمــن ويعــود الســتخدام األســلحة الكيميائيــة جمــدداً.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وحبســب التقريــر الــذي وثقنــا فيــه حادثــة اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة ضــد قريــة الكبينــة، فقــد وقــع اهلجــوم يف 
19/ أاير/ 2019، قرابــة الســاعة 08:00 حيــث قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف منطقــة 
اجلــب األمحــر جنــوب قريــة الكبينــة الواقعــة يف ريــف الالذقيــة الشــرقي، ثالثــة صواريــخ حمملــة بغــازات ســامة اســتهدفت هــذه 
الصواريــخ نقطــة متركــز اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام علــى تلــة واقعــة يف األطــراف اجلنوبيــة الغربيــة مــن قريــة الكبينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة 

أربعــة مقاتلــن مــن هيئــة حتريــر الشــام ظهــرت عليهــم أعــراض صعوبــة يف التَّنفــس وامحــرار يف العــن ودمــاع. 

وبعــد اهلجــوم بعــدة أشــهر، ويف 26/ أيلــول/ 2019 أعلنــت اخلارجيــة األمريكيــة عــن نتائــج حتقيقاهتــا فيمــا خيــص هجــوم 
الكبينــة، والــيت أثبتــت مســؤولية النظــام الســوري، وجــاء اإلعــالن نتيجــة عمليــات حتقيــق واســعة ودقيقــة قامــت هبــا اخلارجيــة 
األمريكيــة واعتمــدت فيهــا علــى مصــادر متعــددة مــن ضمنهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وإثــر صــدور نتائــج التحقيــق 
طالبنــا احلكومــة األمريكيــة بضــرورة التحــرك احلاســم هــذه املــرة مــع الــدول احلليفــة واملعارضــة الســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل 

يف العــامل، لكــن جرميــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف الكبينــة مل يتــم الــرد عليهــا حــى اآلن.

اثنيــاً: علــى فريــق حتديــد املســؤولية التابــع ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وضــع هجــوم الكبينــة علــى 
قائمــة اهلجمــات الــي ينبغــي التحقيــق فيهــا:

ــعت واليــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وأصبــح مــن ضمــن صالحياهتــا حتديــد املســؤولن  يف 27/ حزيــران/ 2018 توسَّ
عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، ويف 12/ نيســان/ 2020 أصــدر فريــق حتديــد املســؤولية التابــع ملنظمــة حظــر األســلحة 
الكيميائيــة تقريــره األول وحــدد مســؤولية النظــام الســوري عــن 3 هجمــات كيميائيــة وقعــت يف مدينــة اللطامنــة بريــف محــاة يف 
آذار/ 2017 واســتعرض التقريــر اهلجمــات الــيت مــن املفــرتض أن يعمــل عليهــا الفريــق يف األشــهر املقبلــة، والــيت تضمنــت 33 

هجومــاً حــدَّد منهــا 9 هجمــات للعمــل عليهــا بشــكل أويل، وقــد حقــق يف ثــالث منهــا، وبقيــت ســتُّ هجمــات.

إن هــذه القائمــة ليســت هنائيــة وســوف يســتمر فريــق احملققــن يف العمــل علــى حــوادث أخــرى، وتوصــي الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان أن يكــون اهلجــوم علــى قريــة الكبينــة مــن ضمــن تلــك احلــوادث لعــدة اعتبــارات، مــن أبرزهــا:

يف 4/ كانــون الثــاين/ 2016 كانــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قــد أعلنــت أن آخــر مــادة مــن األســلحة الكيميائيــة 	 
الســورية قــد مت تدمريهــا، وهجــوم الكبينــة قــد وقــع يف العــام املنصــرم 2019، أي بعــد أزيــد مــن ثــالث ســنوات علــى هــذا 
اإلعــالن، ومل حيصــل مــن بعــده أي تســليم أو اســتهداف ملنشــآت النظــام الســوري الكيميائيــة وقدراتــه احلربيــة يف هــذا الشــأن؛ 

مــا يشــري إىل قــدرة النظــام الســوري علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة حــى هــذه اللحظــة.

http://sn4hr.org/arabic/?p=11183
https://translations.state.gov/2019/09/26/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%83%d9%84-%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%b5/
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
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وقــع هجــوم الكبينــة علــى الرغــم مــن اهلجمــات العقابيــة ضــد النظــام الســوري مــن قبــل عــدد مــن دول العــامل؛ نظــراً الســتخدامه 	 
األســلحة الكيميائيــة، وإن إثبــات هــذا اهلجــوم مــن قبــل املنظمــة الدوليــة علــى الرغــم مــن تلــك اهلجمــات العقابيــة يؤكــد أن 
النظــام الســوري يشــكل هتديــداً خطــرياً لألمــن والســلم الدوليــن، وُيشــجع عــرب تلــك املمارســات العقابيــة احملــدودة، واإلفــالت 

مــن العقــاب، دواًل أخــرى علــى تصنيــع واســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
 

اثلثــاً: حصيلــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنسان:

حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بتوثيــق اهلجمــات الكيميائيــة يف ســوراي فقــد بلغــت حصيلــة 
اهلجمــات الكيميائيــة 222 هجومــاً كيميائيــاً منــذ 23/ كانــون األول/ 2012 وهــو اتريــخ أول اســتخدام موثَّــق لدينــا للســالح 

الكيميائــي يف ســوراي حــى19/ أاير / 2020 يتوزَّعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
ألف: نفذ النظام الســوري 217 هجوماً كيميائياً منذ أول اســتخدام موثَّق هلذا الســالح يف كانون األول/ 2012 حى أاير/ 

2020، توزَّعــت حبســب قــرارات جملــس األمــن علــى الّنحــو التــايل:
أواًل: قبل قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013: 33 هجومًا

اثنياً: بعد قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 حى اآلن: 184 هجومًا
اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 115 هجومًا

رابعاً: بعد تشكيل آلية األمم املتحدة وقرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015: 59 هجومًا
تسبَّبت تلك اهلجمات يف مقتل 1510 شخصاً يتوزعون إىل: 

1409 مدنياً بينهم 205 طفاًل و260 سيدة )أنثى ابلغة(.	 
94 من مقاتلي املعارضة املسلحة.	 
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف سجون املعارضة املسلحة. 	 

كما تسبَّبت يف إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف سجون املعارضة املسلحة.
ابء: ســجلنا مخــس هجمــات اســتخدم فيهــا تنظيــم داعــش األســلحة الكيميائيــة يف حمافظــة حلــب؛ تســبَّبت يف إصابــة مــا ال يقــل 

عــن 132 شــخصاً.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

رابعــاً: انتشــار فــروس كــوروان املســتجد حــول العــامل جيــب أن جيعلنــا نتصــدى حبــزم أكــر الســتخدام 
أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة:

ساهم تصنيع واستخدام األسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري يف تلوث مساحات واسعة من األراضي السورية، وإصابة 
عشــرات اآلالف من الســورين هبذه األســلحة اخلبيثة، وســوف ميتد أثر ذلك االســتخدام ألجيال قادمة حى يتم التخلص منه، 
وقــد عــاىن العــامل أمجــع مــن انتشــار وابء كوفيــد-19، وجيــب أن يكــون العــامل أكثــر حزمــاً جتــاه تصنيــع األســلحة الكيميائيــة، الــيت 
يؤكــد اســتخدام النظــام الســوري هلــا العــام املنصــرم رغبــة جديَّــة لديــه يف االســتمرار يف عمليــات تصنيعهــا واســتخدامها الحقــاً، ويف 
ظــلِّ حظــر كافــة جلــان التحقيــق األمميــة عــن حريــة التفتيــش والتنقــل فهنــاك ختــوف كبــري لدينــا مــن أن يقــوم النظــام الســوري برتميــم 

نظام اســتخدامه لألســلحة الكيميائية ولو بشــكل جزئي بســيط، وذلك مبســاعدة حليفه الروســي.
مــا زالــت روســيا تقــدم خمتلــف أشــكال الدعــم العســكري والسياســي للنظــام الســوري، وتطالــب بشــكل مســتمر برفــع العقــوابت 
عنــه دون أن تديــن ولــو ملــرة واحــدة اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة، بــل إهنــا دأبــت علــى إنــكار كافــة التقاريــر الــيت ُتديــن النظــام 
الســوري يف هــذا اجملــال، وإنَّ أجهــزة النظــام الســوري الــيت ارتكبــت جرميــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة هــي نفســها الــيت ال تــزال 
حتكــم ســوراي حــى اآلن، وإن النظــام الــذي اســتخدم أســلحة كيميائيــة ضــد الشــعب الســوري ال ميكــن أن يكــون حريصــاً علــى 

هــذا الشــعب مــن أيــة أوبئــة أو أمــراض إال وفقــاً ملصلحتــه هــو.
 

خامساً: التوصيات:
األمم املتحدة وجملس األمن:

فرض عقوابت اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري يف ذكرى استخدامه لألسلحة الكيميائية ضد قرية الكبينة.	 
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 حنــو الدميقراطيــة؛ ممــا يســاهم يف 
رفــع العقــوابت واالنتقــال حنــو الدميقراطيــة واالســتقرار.

 
االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية، كندا، أسرتاليا وبقية دول العامل الي فرضت عقوابت على النظام السوري:

اإلصــرار 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.

زايدة تقدمي املســاعدات اإلنســانية ملنظمة الصحة العاملية للعمل يف ســوراي يف كافة املناطق، واحلرص على أن يكون عملها 	 
حبريــة بعيــداً عــن املنظمــات احملليــة التابعــة للنظــام الســوري يف مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.
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االستمرار يف العمل على تقدمي النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.	 
يف ظــل الفشــل املســتمر جمللــس األمــن الــدويل ال بــد مــن التفكــري يف إنشــاء حتالــف حضــاري إنســاين وفقــاً ملعايــري واضحــة 	 

يهــدف إىل توفــري محايــة عاجلــة للمدنيــن مــن األنظمــة املتوحشــة يف حــال ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية.
 

عزاء
إىل مجيــع أســر الضحــااي، الذيــن قتلهــم النظــام الســوري عــرب األســلحة الكيميائيــة، وإىل مجيــع أصدقائهــم وأحبتهــم، مــع التعهــد 

بعــدم التوقــف عــن اإلصــرار علــى حماســبة املتورطــن ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي.
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