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ً
أوال 43 :مــرة أثبتــت فيهــا بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة لمنظمــة حظــر
األســلحة الكيميائيــة اســتخدام ًا لهــا فــي ســوريا غالبيتهــا مــن قبــل
النظــام الســوري:
أصــدرت بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يــوم الخميــس  /1تشــرين األول/
 2020تقريريــن منفصليــن ،تناولــت فــي كل منهمــا حادثــة اســتخدام مزعــوم للســاح الكيميائــي فــي ســوريا،
الحادثــة األولــى هــي عــن مزاعــم اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائية ضــدَّ أبناء مدينة ســراقب في
 /1آب 2016 /وكانــت خارجــة عــن ســيطرته ،وصــدر التقريــر فــي  28صفحــة ،والثانيــة هــي ادعاء النظام الســوري
باســتخدام المعارضــة الســورية أســلحة كيميائيــة ضــد أحيــاء فــي مدينــة حلــب فــي  /24تشــرين الثانــي،2018 /
وصــدر التقريــر فــي  98صفحــة باللغــة اإلنكليزيــة فقــط.
قمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان خــال األيــام الماضيــة بمراجعــة التقريريــن ،ومقاطعتهمــا
مــع النتائــج التــي َّ
توصلنــا إليهــا ســابق ًا ،وســوف نظهــر فــي هــذا التقريــر مــا ســجلناه مــن مالحظــات ،وهــذه
عمليــة مســتمرة منــذ حزيــران ،2014 /عندمــا أصــدرت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تقريرهــا األول،
فقــد قمنــا منــذ ذلــك التقريــر حتــى اآلن بمراجعــة مســتمرة لكافــة التقاريــر التــي أصدرتهــا ،وقــد بلــغ عــدد
َّ
تضمنــت حــوادث اســتخدام األســلحة الكيميائيــة قرابــة  16تقريــر ًا حتــى اآلن ،وبحســب مــا
التقاريــر التــي
تمكنــا مــن تحليلــه مــن هــذه التقاريــر فقــد الحظنــا أنهــا تناولــت قرابــة  60هجــوم كيميائــي محتمــل فــي
ســوريا ،وقــد وجدنــا أنهــا قــد أثبتــت اســتخدام الســاح الكيميائــي فــي  43منهــا ،وكان آخــر هجــوم أثبتتــه هــو
هجــوم مدينــة دومــا فــي محافظــة ريــف دمشــق فــي نيســان.2018 /
ثــم قمنــا بعــد ذلــك بعمليــة مقاطعــة بيــن الحــوادث الـــ  43التــي أثبتتهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة
ضمــن تحقيقــات تقاريرهــا ،وبيــن قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،وتبيَّــن لنــا نقطتــان
رئيســتان:
أن هنــاك تطابقـ ًا فــي  30هجــوم ،وبحســب مــا َّ
وثقناه وجدنا َّ
النقطــة األولــىَّ :
أن  28هجومـ ًا من هذه الهجمات
ـم مــن قبــل قــوات النظــام الســوري ،وهجومان اثنــان قد َّ
قــد تـ َّ
نفذهما تنظيــم داعش.
النقطة الثانية :تبقى في قاعدة بيانات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان  192هجوم ًا باألســلحة الكيميائية
حقــق فيهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،وهــذه الهجمــات َّ
لــم ُت ِّ
موثقــة لدينــا بمختلــف التفاصيــل
كالزمــان والمــكان ونــوع الذخائــر وعــدد المصابيــن والضحايــا وغيــر ذلــك ،ونحــن نعتقــد َّ
أن هــذه الهجمــات
الموثقــة قــد تكــون أولويــة َّ
للتحقيــق فيهــا.
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وقد وقعت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات -
( Investigation and Identification Team (IITفي منظمة حظر األسلحة الكيميائية ()OPCW
وثيقة مبادئ تعاون شاركت بموجبها بيانات وثقناها عن استخدام األسلحة الكيميائية في سوريا.

ندعــم بشــكل حاســم العمــل االحترافــي الــذي تقــوم بــه منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة
َّ
المتبعــة ،ونأمــل أن يتــم اســتخدام األدلــة الصارمــة التــي
وفقـ ًا ألعلــى المعاييــر والمنهجيــات
لــدى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي محاســبة النظــام الســوري الــذي اســتخدم
أســلحة الدمــار الشــامل ضــدَّ المواطنيــن الســوريين عشــرات المــرات ،وض َّلــل منظمــة
حظــر األســلحة الكيميائيــة والمجتمــع الدولــي ،وتب َّيــن كــذب كافــة ادعاءاتــه بمــا فيهــا حادثــة
حلــب المفبركــة مــن قبَلــه.
ِ
فضل عبد الغني
مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

ثانيـ ًا :منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ِّ
توجــه صفعــة قاســية للنظــام
الســوري وروســيا عــن اســتخدام المعارضــة أســلحة كيميائيــة فــي حلــب
فــي تشــرين الثانــي :2018
زعــم النظــام الســوري بــأن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة قصفــت أحيــاء فــي مدينة حلب في  /24تشــرين
الثانــي 2018 /بأســلحة تحمــل مــواد كيميائيــة ،ودعمــت روســيا حليفهــا النظــام الســوري ،وتبعتهــا الصيــن،
وطلــب مجلــس األمــن الدولــي مــن بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أن
تحقــق فــي هــذه الحادثــة ،وممــا هــو جديــر باالنتبــاه أن عســكريين روس وصلــوا إلــى موقــع الحادثــة فــي اليــوم
التالــي مباشــرة ،قبــل وصــول لجــان التحقيــق؛ ممــا يدل على تنســيق عــال مع القوات الروســية ،كمــا أوردَ تقرير
ٍ
لجنــة تقصــي الحقائــق أن الشــرطة العســكرية الروســية كانــت حاضــرة فــي االجتماعــات التــي انعقــدت مــع
الســلطات الســورية جنبـ ًا إلــى جنــب ،ممــا يظهــر مــدى االهتمــام الروســي ورغبتهــا فــي نجــاح فبركــة الحادثــة.
وتعمــل لجنــة تقصــي الحقائــق وفقــ ًا لمعاييــر ومنهجيــة صارمــة ،زارت مدينــة حلــب مــرة واحــدة ،وزارت
المشــافي الثالثــة التــي عالجــت المصابيــن ،وحصلــت علــى نســخة مــن الســجالت ،كمــا أجــرت عشــرات
المقابــات مــع الشــهود ومــع الناجيــن ،ومــع األطبــاء ،وراجعــت البيانــات التــي زودهــا بهــا النظــام الســوري،
كمــا أن روســيا قــد زودت اللجنــة ببيانــات وعينــات ،وقــد زارت أيض ـ ًا مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة فــي
مدينــة جمرايــا بريــف دمشــق مــن أجــل أخــذ العينــات مــن هنــاك ثــم تحليلهــا فــي مختبــرات معتمــدة مــن قبــل
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة.
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ووردَ في التقرير أن النظام الســوري أتاح الوصول إلى عينات بيئية مثل شــظايا األســلحة المســتخدمة ،لكنه
لــم يقــدم أيــة أدلــة إضافيــة ،مثــل توثيــق ومنهجيــة أنشــطة جمــع العينــات ،والمناولــة والمعالجــة ،وســجالت
المختبــرات ،وسلســلة حمايــة األدلــة ،وال مــا هــي العينــات التــي جمعــت مــن قبــل النظــام الســوري ،ومــا هــي
العينــات التــي جمعــت مــن قبــل روســيا (فريــق األســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة
الروســي) ،بنــاءً علــى ذلــك فقــد قيَّمــت بعثــة تقصــي الحقائــق العينــات علــى أنهــا أدلــة منخفضــة القيمــة ،وغير
كافيــة إلنشــاء صلــة بيــن الحــادث المبلــغ عنــه والعينــات ،لكــن بعثــة تقصــي الحقائــق قامــت بنفســها بتحليــل
ـمل نطــاق التحليــل المــواد
العينــات فــي مخابــر معتمــدة مــن قبــل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،شـ َ
الكيميائيــة المجدولــة وســائفها ومنتجــات َّ
التحلــل وعوامــل مكافحــة الشــغب (المقصــود غــاز مســيل
َ
المكلــورة .ولــم تظهــر التقاريــر
للدمــوع المســتخدم فــي مكافحــة الشــغب) والمــواد الكيميائيــة العضويــة
المختبريــة وجــود مثــل هــذه المــواد الكيميائيــة فــي العينــات ،بنــاءً علــى هــذه النتائــج ،ووفقـ ًا لعــدم خصوصيــة
العالمــات واألعــراض ،أجــرت بعثــة تقصــي الحقائــق التقييــم وقــررت عــدم المضــي فــي جمــع العينــات الطبيــة
الحيويــة ،حيــث يجــب أن يســتهدف تحليــل المركبــات الموجــودة فــي العينــات البيئيــة عالمــات محــددة ،وهــي
غيــر متوفــرة ،وقالــت البعثــة فــي هــذه النقطــة:
ً
َّ
تحليــا تقنيــ ًا لألســلحة ،والمالحظــات البصريــة،
تضمــن
“ال يمكــن للتحليــل الكامــل للشــظايا ،والــذي
والتحليــل الكيميائــي ،أن يؤكــد أن الشــظايا المســتلمة مرتبطــة بحــادث كيميائــي”.
أما عن األعراض التي ظهرت على المصابين فقد استنتجت البعثة بأنه:
“ال يمكن أن يكون العرض الســريري العام للمصابين ،وال الوصف البصري أو الشــمي للمادة مرتبطين
بمــادة كيميائيــة معينــة .العالمــات واألعــراض المعروضــة هــي اســتجابة فيزيولوجيــة عامــة لمجموعــة
مــن العوامــل الخارجيــة ويمكــن أن تنتــج عــن عــدد كبيــر مــن المــواد واألمــراض”
أما عن الشهود الذين قدَّ مهم النظام السوري فقد استنتجت البعثة بأنه:
“لــم تقــدم روايــات الشــهود معلومــات جوهريــة للمســاعدة فــي تحديــد مصدر أو مصادر انتشــار الغــاز .وال
يمكــن ربــط األجــزاء التــي قدمتهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية بالحادثــة المبلــغ عنهــا ،وال يمكــن تحديــد
الجهــاز أو األجهــزة المعينــة المتضمنــة فــي انتشــار المــادة ،وال النقطــة الدقيقــة أو نقاط منشــأ االنتشــار،
حيــث ال يوجــد دليــل مــادي يدعــم هــذه المعلومــات”.
اســتناد ًا إلــى كل ذلــك ،خلصــت بعثــة تقصــي الحقائــق إلــى أنــه لــم يثبت لديهــا أن مواد كيميائية قد اســتخدمت
كســاح فــي الحــادث الــذي وقــع فــي حــي الخالديــة ومحيطهــا فــي شــمال غــرب حلــب بتاريــخ  /24تشــرين
الثانــي.2018 /
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ثالثــ ًا :عــدم تمكــن بعثــة تقصــي الحقائــق مــن زيــارة مدينــة ســراقب
والمشــفى ،ســاهم فــي عــدم إثبــات اســتخدام األســلحة الكيميائيــة:
يقــوم النظــام الســوري بعرقلــة عمــل بعثــة تقصــي الحقائــق فــي الحــوادث التــي تــورَّط في اســتخدام األســلحة
الكيميائيــة فيهــا ،كمــا حظــر دخــول لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة لألمــم المتحــدة علــى مــدى
َّ
ويتحكــم بهــذا الدخــول وفق ـ ًا لمــا تقتضيــه
تســع ســنوات ،وحظــر كافــة المنظمــات الحقوقيــة المســتقلة،
مصلحتــه ،وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن النظــام الحاكــم لــم ُ
يقــم بــأي تحقيــق فــي عشــرات حــوادث اســتخدام
األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا وال فــي ٍّ
أي مــن االنتهــاكات األخــرى التــي وصلــت حــدَّ الجرائــم ضــد اإلنســانية.
تحدثــت بعثــة تقصــي الحقائــق بــأن عــدم زيــارة موقع الحادثة وعدم تمكنها كذلك من زيارة المشــفى ســاهما
بشــكل أساســي فــي عــدم تمكنهــا مــن إثبــات أن أســلحة كيميائيــة قــد اســتخدمت كســاح فــي ســراقب فــي
 /1آب ،2016 /وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد توصلــت اللجنــة إلــى أنهــا“ :تمكنــت بعثــة تقصــي الحقائــق مــن
تأكيــد وجــود الشــهود فــي الموقــع وقــت االدعــاء .وبــأن روايــات الشــهود عــن األحــداث كانــت َّ
متســقة
ومتماشــية مــع العالمــات واألعــراض الطبيــة الموصوفــة”.
وقــد وثقنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــذه الحادثــة ضمــن تقريــر ســابق بشــكل مفصــل ،حيــث
ســجلنا هجومـ ًا بالبراميــل المتفجــرة ،وهــذا النــوع مــن األســلحة ال يمتلكــه ســوى النظــام الســوري ،حيــث يتــم
إلقــاؤه مــن الجــو ،رصدنــا قرابــة الســاعة  23:00إلقــاء الطيــران المروحــي التابــع للنظــام الســوري برميليــن
متفجريــن احتــوى كل منهمــا علــى أســطوانات تحمــل غــاز ًا ســام ًا ،علــى حــي ســكني وســط ســراقب ،ســقط
أحدهمــا بعيــد ًا عــن اآلخــر قرابــة 3 – 2كــم ،وقــد وثقنــا فــي تلــك الفتــرة إصابــة مــا ال يقــل عــن  30شــخص
بأعــراض صعوبــة فــي التنفــس ،إضافــة إلــى دمــار محــل تجــاري بشــكل شــبه كامــل ودمــار جزئــي فــي عــدة
بيــوت ســكنية ،وتحدثنــا مــع عــدد مــن شــهود العيــان ومــع ناجيــن مــن الحادثــة ،ومــع مســعفين وكــوادر طبية،
كمــا أن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة أثبتــت هــذا الهجــوم الكيميائــي ضمــن تحقيقاتها وأدانت اســتخدام
النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة.

رابع ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:
1.1فــي الحادثــة التــي ادعــى النظــام الســوري فيهــا أن المعارضــة المســلحة قد اســتخدمت أســلحة كيميائية
َّ
وســخر لهــا الشــهود واألطبــاء ،ومختبــر جمرايــا،
الحظنــا كيــف ســهَّ ل عمــل بعثــة تقصــي الحقائــق،
والحمايــة ،وزيــارة موقــع الحــدث ،والمشــافي ،هــذا النظــام نفســه الــذي طالمــا عرقــل ومنــع عمــل لجــان
التحقيــق الدوليــة والمنظمــات الحقوقيــة المســتقلة ،ومــا زال يحظــر دخــول لجنــة التحقيــق الدوليــة
المســتقلة منــذ تســع ســنوات.
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2.2لــم يكتفــي النظــام الســوري فــي الحــاالت التــي تــورَّط فيهــا باســتخدام األســلحة الكيميائيــة بعرقلــة ومنــع
عمــل لجــان التحقيــق ،لكنــه قــام بطمــس وتشــويه موقــع الحــدث فــي األماكــن التــي اســتعاد الســيطرة
عليهــا ،وعمــل علــى تهديــد الشــهود والمصابيــن.
3.3لــم يقــم النظــام الســوري بــأي تحقيــق فــي مقتــل قرابــة ربــع مليــون مواطــن ســوري وال فــي الوفيــات
بســبب التعذيــب ،وال فــي اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والبراميــل المتفجرة ،فحياة المواطن الســوري
ال تــكاد تعنيــه فــي شــيء.
ٍّ
شــك فســوف تكــون نتائــج تحليالتــه
4.4مركــز جمرايــا مهيمــن عليــه مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ،وبــدون
مطابقــة لمــا يريــده النظــام الســوري ،ال توجــد مؤسســات مســتقلة فالنظــام الســوري نظــام توتاليتــاري
بحــت.
5.5نتائــج التحريــات التــي قامــت بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي هجــوم حلــب المزعــوم أظهــرت
منــذ تشــرين الثانــي 2018 /أنهــا عبــارة عــن فبركــة مــن النظــام الســوري بمســاندة القــوات الروســية.
6.6حاولــت روســيا والنظــام الســوري تضليــل وخــداع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي حادثــة حلــب،
وتهــدف روســيا والنظــام الســوري للحصــول علــى أي تصريــح أو بيــان يديــن أيــة جهــة أخرى من أجــل البناء
عليــه وتشــويه حقيقــة اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة.
7.7يظهــر مــدى االهتمــام والحــرص والمتابعــة الروســية أنهــا شــريك أساســي فــي فبركــة حادثــة حلــب ،وقــد
وجَّ ــه التقريــر صفعــة قاســية لــكل مــن روســيا والنظــام الســوري ،لكــن روســيا َّ
تلقــت القســم األعظــم
مــن الصفعــة.
التوصيــات :يجــب االســتناد علــى األدلــة والبيانــات التــي تمتلكهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة مــن أجــل
محاســبة النظــام الســوري علــى اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل:
تتميــز منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بوجــود الخبــراء والمختصيــن وباتبــاع معاييــر عاليــة فــي جمــع
البيانــات وتحليلهــا ،لكــن مــن أهــم مــا يميــز المنظمــة هــو قدرتهــا علــى تحليــل العينات بســبب المختبــرات التي
تعمــل معهــا ،وهــذه الميــزة ال توجــد لــدى المنظمــات الحقوقيــة المحليــة وال مراكــز األبحــاث ،وقــد شــاركت
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي كل مــن آليــة التحقيــق المشــتركة التــي أنشــأها قــرار مجلــس األمــن
رقــم  ،2235والتــي أصــدرت ســبعة تقاريــر باالســتناد إلــى أدلــة عاليــة الدقــة والمصداقيــة ،وأثبتــت مســؤولية
النظــام الســوري عــن اســتخدام الســاح الكيميائــي فــي خمــس حــوادث ،كمــا يتبــع للمنظمــة فريــق التحقيــق
وتحديد المســؤولية ،الذي أصدر تقريره األول في نيســان المنصرم  ،2020وأدان اســتخدام النظام الســوري
فــي ثــاث حــوادث ،ونعتقــد أن هــذه التقاريــر ،مــع التقاريــر التــي أثبتــت فيهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة
أن ســاح ًا كيميائيـ ًا قــد تــم اســتخدامه ،وبمــا تحتويــه مــن أدلــة صارمــة تشــكل قاعــدة صلبــة يمكــن االســتناد
إليهــا فــي محاســبة النظــام الســوري قضائيـ ًا ،واألهــم مــن ذلــك محاســبته سياســي ًا عبــر عــدم القبــول بعودته
إلــى حظيــرة المجتمــع الدولــي ،واعتبــاره نظامـ ًا مارقـ ًا خارجـ ًا عــن القانــون الدولــي ،ويجب على كافــة دول العالم
محاربتــه وردعــه؛ نظــر ًا الســتخدامه أســلحة دمــار شــامل ،ويجب اإلســراع فــي الضغط الجــدي لتحقيق انتقال
سياســي يُفضــي إلــى نظــام ديمقراطــي يحتــرم القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان.
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