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ــام مــن العقــاب علــى الرغــم  أواًل: اســتمرار إفــالت النظــام الســوري الت
مــن مضــي ســنوات علــى اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل:

تمتــزج ذاكــرة التاريــخ الســوري المعاصــر فــي بدايــة شــهر نيســان مــع حــوادث فظيعــة وقعــت فــي كل مــن مدينتــي خــان 
شــيخون فــي إدلــب، ودومــا فــي ريــف دمشــق، وفــي هــذا العــام تصــادف الذكــرى الســنوية الرابعة لهجوم النظام الســوري 
باألسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري 
باألســلحة الكيميائيــة علــى مدينــة دومــا فــي 7/ نيســان/ 2018، وقــد وثــق فريق الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مقتل 
91 مدنيــاً بينهــم 32 طفــاًل و23 ســيدة )أنثــى بالغــة( خنقــاً، وإصابــة قرابــة 520 شــخص عندمــا اســتخدم النظــام الســالح 
الكيميائــي ضــد مدينــة خــان شــيخون، كمــا وثقنــا فــي 7/ نيســان/ 2018 مقتــل 39 مدنيــاً بينهــم 10 طفــاًل و15 ســيدة )أنثــى 

بالغــة(، وإصابــة قرابــة 550 شــخص عندمــا اســتخدم الســالح الكيميائــي ضــدَّ مدينــة دومــا فــي محافظــة ريــف دمشــق. 

وثَّقــت لجنــة التَّحقيــق الدوليــة المســتقلة الخاصــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية مســؤولية النظــام الســوري عــن كل 
مــن هجومــي خــان شــيخون ودومــا، كمــا أثبتــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة اســتخدام أســلحة كيميائيــة فــي كل 
مــن خــان شــيخون ودومــا، دون أن تحــدد مــن قــام بذلــك، وأثبتــت آليــة التحقيــق المشــتركة، التــي أنشــأها قــرار مجلــس 
األمــن رقــم 2235 الصــادر فــي آب/ 2015 1، مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم خــان شــيخون فقــط، وأنهت روســيا 

عبــر الفيتــو واليتهــا قبــل وقــوع هجــوم دومــا2 .

ــع بالدقــة والمصداقيــة العاليــة أن يتحــرك مجلــس األمــن الدولــي ويتخذ  وكان يتوجــب بعــد هــذه التَّحقيقــات التــي تتمتَّ
كافــة أشــكال اإلجــراءات بمــا فيهــا العقوبــات االقتصاديــة والسياســية والعســكرية ضــد النظــام الســوري الــذي خــرق 
كافــة القــرارات ذات الصلــة -القــرار رقــم 2118 الصــادر فــي 27/ أيلــول/ 2013 3، والقــرار رقــم 2209 الصــادر فــي 6/ آذار/ 
2015 4، والقــرار رقــم 2235 الصــادر فــي 7/ آب/ 2015، ولكــن ذلــك لــم يتــم حتــى بعــد مــرور أربع/ثــالث ســنوات كاملــة، وما 

زال أهالــي المدنييــن الذيــن قتلــوا وأصيبــوا وأصدقائهــم ينتظــرون العدالــة ومحاســبة الجنــاة.

ثانيــًا: المســؤولية المباشــرة لقائــد الجيــش والقــوات المســلحة بشــار 
األســد عــن هجمــات األســلحة الكيميائيــة:

إن النظــام الســوري نظــام شــديد المركزيــة، وال يمكــن القيــام بمهمــة ضخمــة مثــل تحريــك األســلحة الكيميائيــة 
واســتخدامها دون علــم وموافقــة رأس النظــام الســوري بشــار األســد، وهــو فــي الوقــت ذاتــه القائــد العــام للجيــش 
والقــوات المســلحة، بــل ال يمكــن القيــام بمهــام أقــل مــن ذلــك بكثيــر دون علمــه وموافقتــه، ويأخــذ القانــون الدولــي 
القــادة  ويحمــل  القــادة،  يفرضــه  الــذي  واالنضبــاط  المســلحة  للقــوات  الهرميــة  الطبيعــة  االعتبــار  فــي  اإلنســاني 
المســؤولية الجنائيــة علــى المســتوى الشــخصي ال عــن أفعــال وتجــاوزات ارتكبوهــا بــل أيضــًا عــن أفعــال ارتكبهــا 
مرؤوســوهم5 ، كمــا أن عالقــة رأس النظــام وقياداتــه وسلســلة القيــادة الشــديدة الصرامــة والمركزيــة، كل ذلك يجعل 
رأس النظــام الســوري بشــار األســد والقيــادات العليــا جميعهــا متورطــة بشــكل مباشــر عبــر اســتخدام أســلحة الدمــار 
الشــامل الكيميائيــة فــي ارتــكاب انتهــاكات تصــل إلــى الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب بحــق الشــعب الســوري، 
ويتحضــر بشــار األســد للفــوز فــي االنتخابــات الرئاســية القادمــة، هــذا االنتصــار يمــر عبــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة 

وقتــل وتشــريد المدنييــن.

 S/RES/2235 ،)2015 /1  قرار مجلس األمن رقم 2235 )7/ آب

https://undocs.org/ar/S/PV.8105 ،2  األمم المتحدة، مجلس األمن، الجلسة 8105، التصويت على مشروع قرار تمديد والية آلية التحقيق المشتركة لمدة 12 شهرًا

https://undocs.org/ar/S/PV.8107 ،األمم المتحدة، مجلس األمن، الجلسة 8107، التصويت على مشروع قرار تمديد والية آلية التحقيق المشتركة لمدة 30 يومًا

S/RES/2118 ،)2013 /3  قرار مجلس األمن رقم 2118 )27/ أيلول

S/RES/2209 ،)2015 /4  قرار مجلس األمن رقم 2209 )6/ آذار

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152 5  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=8099
https://sn4hr.org/arabic/?p=9915
https://sn4hr.org/arabic/?p=8099
https://sn4hr.org/arabic/?p=9686
https://sn4hr.org/arabic/?p=9686
https://undocs.org/ar/A/HRC/36/55
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/03/s-1731-2019%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/Fact_Finding_Mission/s-1510-2017_e_.pdf
https://undocs.org/ar/S/2017/567
https://undocs.org/ar/S/PV.8105
https://undocs.org/ar/S/PV.8107
https://undocs.org/ar/S/PV.8107
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule15
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ثالثــًا: 222 هجومــًا كيميائيــًا موثقــًا فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 222 هجومــًا كيميائيــًا علــى ســوريا منــذ أول اســتخدام موثَّق لدينا الســتخدام 

األســلحة الكيميائيــة فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 7/ نيســان/ 2021، كانــت قرابــة 98 % منهــا علــى يــد قــوات النظــام 

الســوري، وقرابــة 2 % علــى يــد تنظيــم داعــش، وتوزَّعــت الهجمــات ومــا نتــج عنهــا مــن ضحايــا ومصابيــن -بحســب 

مرتكــب الهجــوم- علــى النحــو التالــي: 

ــذ النظــام الســوري 217 هجومــًا كيميائيــًا علــى مختلــف المحافظــات الســورية منــذ أول اســتخدام موثَّــق لدينــا  ألــف: نفَّ

بت فــي مقتــل 1510 أشــخاص يتوزعــون إلــى:  لهــذا الســالح فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 7/ نيســان/ 2021، 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.

ــذ تنظيــم داعــش: 5 هجمــات كيميائيــة منــذ تأسيســه فــي 9/ نيســان/ 2013 حتى 7/ نيســان/ 2021 كانت جميعها  بــاء: نفَّ

بت في إصابة 132 شــخصًا. فــي محافظــة حلــب، وتســبَّ

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

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 خرقًا لقــرارات مجلــس األمن رقم  بــاء: نفَّ

2118، و2209، و2235. 
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رابعــًا: علــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة اتخــاذ أقصــى اإلجــراءات 
بحــق النظــام الســوري فــي اجتماعهــا القــادم فــي هــذا الشــهر:

ــو لمجلــس  ــر الفيدي ــة )OPCW( خــالل اجتمــاع عب ــدو آريــاس، رئيــس منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــد فرنان لقــد أكَّ

األمــن أن إعــالن ســوريا األولــي عــن عــدم وجــود أســلحة كيميائيــة علــى أراضيهــا ال يمكــن اعتبــاره دقيقــًا وكامــاًل، وذلــك 

فــي 11/ كانــون األول/ 2020، وفــي اليــوم ذاتــه طالبــت 7 دول أوروبيــة هــي بريطانيــا، وألمانيــا، وبلجيكا، وإســتونيا، وفرنســا، 

وإيرلنــدا، والنرويــج، فــي جلســة مفتوحــة لمجلــس األمــن الدولــي بشــأن برنامــج ســوريا الكيميائي، بوضع ترتيبــات لتحديد 

المســؤولين عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، مشــددة علــى أنهــا “لــن تتســامح” مــع أيــة جهــة متورطــة 

فيهــا، وفــي 5/ كانــون الثانــي/ 2021 قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســالح خــالل إحاطتهــا 

اإلعالميــة الشــهرية المنتظمــة أمــام مجلــس األمــن، بشــأن مــدى تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 2118 لعــام 2013، إن 

القضايــا العالقــة المتعلقــة باإلعــالن األولــي لســوريا عــن مخزونهــا مــن األســلحة الكيميائيــة وبرنامجهــا ال يــزال يتعــذر 

اعتبارهــا دقيقــة وكاملــة، وفــي 3/ شــباط/ 2021 دعــت إيزومــي ناكاميتســو، فــي إحاطتهــا أمــام مجلــس األمــن الدولــي، 

ســوريا إلــى التعــاون مــع األمانــة الفنيــة لمنظمــة حظــر األســلحة النوويــة، وقالــت إن هنــاك 19 قضيــة عالقــة مرتبطــة 

باألســلحة الكيميائيــة، وفــي 18/ شــباط/ 2021 أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة 

الســورية تقريرهــا الثالــث والثالثيــن، وجــاء فيــه أن اللجنــة وثقــت 38 هجومــًا كيميائيًا في ســوريا، وأســندت المســؤولية 

فــي 32 منهــا إلــى النظــام الســوري، و1 لتنظيــم داعــش، فيمــا بقيــت 5 هجمات لم تتمكن اللجنة من إســناد المســؤولية 

فيهــا. وفقــًا للتقريــر فــإن كل حالــة مــن حــاالت اســتخدام األســلحة الكيميائيــة هــذه تمثــل جريمــة حــرب.

تأسيســًا علــى كل مــا ســبق فــي هــذا التقريــر، إضافــة إلــى تقرير فريق تحقيق وتحديد مســؤولية الهجمات في منظمة 

حظــر األســحة الكيميائيــة والــذي أثبــت مســؤولية النظــام الســوي عــن 3 هجمــات كيميائيــة، فإنــه يتوجــب علــى منظمة 

حظر األسلحة الكيميائية في اجتماع الدول األطراف بين 20 و22 نيسان الجاري اتخاذ أقصى اإلجراءات الممكنة بحق 

النظــام الســوري؛ نظــرًا لمخالفتــه الصارخــة لمعاهــدة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وإحالــة قضيــة اســتخدام 

األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا إلــى مجلــس األمــن مــع التوصيــة باتخــاذ أفعــال جــادة بموجــب الفصــل الســابع، وعــدم 

الرضــوخ للضغــوط الروســية الداعمــة الســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة ضــد الشــعب الســوري، وفــي 

حــال فشــل مجلــس األمــن فــي اتخــاذ إجــراءات فاعلــة وملموســة؛ علــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة التوجــه إلــى 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة للتدخــل اســتنادًا إلــى القــرار 337 بمــا يعــرف بقــرار اتحــاد مــن أجــل الســالم6 ، وأخيــرًا 

الطلــب مــن جميــع الــدول األعضــاء وهــم الغالبيــة العظمــى مــن دول العالــم فــرض عقوبــات متعــددة علــى النظــام 

الســوري واســتخدام قضائهــا الوطنــي مــن أجــل محاســبته علــى اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة.
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