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أواًل: الذكرى الســنوية الســابعة لهجوم الغوطتين الكيميائي والحماية 
الروســية ســبب إفــالت النظــام الســوري مــن العقــاب وتكــرار اســتخدام 

ســالح الدمــار الشــامل الكيميائي:

ُيصــادف اليــوم الذكــرى الســنوية الســابعة لواحــدة مــن أفظــع وأبشــع المآســي التــي تعــرَّض لهــا 

الشــعب الســوري فــي تاريخــه الحديــث، وبشــكل خــاص أهالــي غوطتــي دمشــق الشــرقية والغربيــة، 

تهــا تنتظــر أن يفــَي المجتمــع الدولــي بوعــوده  ومــا زالــت أســر الضحايــا التــي فقــدت أبناءهــا وأحبَّ

وخطــه األحمــر القاضــي بمعاقبــة النظــام الســوري الــذي ثبــت اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة 

ضــدَّ المواطنيــن الســوريين، ولكــن لألســف الشــديد لــم يتحقــق أيُّ شــكل مــن أشــكال المحاســبة 

حتــى اآلن، بــل مــا زال النظــام ذاتــه الــذي تقــوده عائلــه األســد، والــذي اســتخدم الســاح الكيميائــي 

فــي 21/ آب/ 2013، مــا زال هــو ذاتــه الــذي يحكــم ســوريا بالعقليــة المتوحشــة ذاتهــا، وباالعتمــاد علــى 

عشــرات اآلالف مــن عناصــر األجهــزة األمنيــة علــى غــرار األنظمــة التوتاليتاريــة.

ــل هــذا الهجــوم مــن خــال عــدد الذخائــر المحملــة بالغــازات التــي اســتخدمت وحصيلــة  لقــد مثَّ

ــا أن يكــون هنــاك رد فعــل حاســم وحقيقــي  ــم أجمــع، وقــد تأملن ــا المرتفعــة صدمــة للعال الضحاي

علــى خــرق النظــام الســوري للخطــوط الحمــر التــي رســمتها لــه عــدة دول كبــرى فــي العالــم، ممــا 

يســاهم بالتالــي فــي إحقــاق حقــوق الضحايــا الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا، ويحقــق نوعــًا مــن العقــاب الــذي 

يســتحقه النظــام الســوري علــى ممارســاته العديــدة المتوحشــة ضــدَّ المواطنييــن الســوريين، 

والتــي بلغــت حــدَّ الجــرأة الســتخدام أســلحة كيميائيــة ضــدَّ أحيــاء ســكنية بمــا فيهــا مــن نســاء 

وأطفــال.

إن هجــوم النظــام الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى غوطتــي دمشــق ُيعتبــر 
أضخــم هجــوم عرفــه العالــم باألســلحة الكيميائيــة بعــد اعتمــاد اتفاقيــة حظــر 
ل  1997، وشــكَّ 29/ نيســان/  ــز النفــاذ فــي  األســلحة الكيميائيــة، التــي دخلــت حيِّ
صدمــة لإلنســانية والحضــارة، لكــن األســوأ مــن الهجــوم كان التَّخلــي عــن معاقبــة 
الهجمــات  تكــرار  علــى  عه  شــجَّ ممــا  بالهجــوم؛  قــام  الــذي  الســوري  النظــام 
الكيميائيــة عشــرات المــرات بعــد ذلــك، وســاهم فــي فقــدان غالبيــة الســوريين 
ل ذلــك مــادة دســمة قامــت باســتثمارها  األمــل بالعدالــة والقانــون الدولــي، وشــكَّ
ــت المئــات مــن اليائســين مــن المجتمــع الدولــي إلــى  التنظيمــات المتطرفــة وضمَّ

صفوفهــا.

فضل عبد الغني

مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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ثانيًا: هجوم الغوطتين الكيميائي: 

شــنَّ النظــام الســوري ليلــة األربعــاء 21/ آب/ 2013 قرابــة 4 هجمــات بأســلحة كيميائيــة على مناطق 

مأهولــة بالســكان فــي الغوطــة الشــرقية والغوطــة الغربيــة )بلــدة معضميــة الشــام( بمحافظــة 

ر ســعة  ريــف دمشــق، اســتخدم فيهــا مــا ال يقــل عــن 10 صاروخــًا محمــًا بغــازات ســامة، وُتقــدَّ

ــر منصــات  ــخ عب ــمَّ إطــاق الصواري ــر، ت ــي 200 ليت ــر، أي أنَّ المجمــوع الكل الصــاروخ الواحــد بـــ 20 ليت

إطــاق ُمخصصــة بعــد منتصــف الليــل، واســتخدمت كميــات كبيــرة مــن غــاز الســارين؛ فيمــا يبــدو 

تــة ومقصــودة إلبــادة أكبــر عــدد ممكــن مــن األهالــي حيــن تباغتهــم الغــازات وهــم نيــام؛  ــه نيــة مبيَّ أنَّ

ض مــن فــرص النجــاة؛ كمــا أنَّ مؤشــرات درجــات الحــرارة تلــك الليلــة كانــت ُتشــيُر  األمــر الــذي ُيـــخفِّ

ــاعة الثانيــة والخامســة فجــرًا؛ مــا يــؤدي إلــى ســكون الهــواء، وبالتالــي عــدم  إلــى انخفاضهــا بيــن السَّ

ــر  ــة مــن األرض؛ مــا ســوف يتســبَّب فــي وقــوع أكب ــة، وبقائهــا قريب ــامة الثقيل ــر الغــازات السَّ تطاي

قــدر ممكــن مــن الضحايــا بيــن قتلــى ومصابيــن، األمــر الــذي ُيســهم الحقــًا فــي إرهــاب الناجيــن مــن 

ــة االســتمرار فــي مناهضــة  الهجــوم ويرســل لهــم ولبقيــة الشــعب الســوري رســالة تحذيــر مــن َمغبَّ

حكــم العائلــة، وهــذا مــا يجعلنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نعتقــد بوجود نيــة وتخطيط 

دقيــق لــدى النظــام الســوري يهــدف إلــى إبــادة أكبــر قــدر ممكــن مــن الشــعب الســوري الــذي طالــب 

بتغييــر حكــم العائلــة وخــرج عــن ســيطرته ورغبــات األجهــزة األمنيــة.

إضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد ســاهم الحصــار المفــروض علــى الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة مــن 

ــع إدخــال الوقــود والمحروقــات، وعــدم توافــر  ــة عــام 2012، ومن ــذ نهاي ــل الحكومــة الســورية من قب

ــا أيضــًا.  ــة الضحاي ــة والمعــدات الازمــة لعــاج المصابيــن فــي ارتفــاع حصيل األدوي

جميــع األســباب آنفــة الذكــر ســاهمت فــي ســقوط هــذا الكــمِّ الهائــل مــن الضحايــا بيــن قتلــى 

لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان باالســم والتَّفاصيــل مقتــل 1144 شــخصًا  ومصابيــن، ســجَّ

ــى: اختناقــًا، يتوزعــون إل

1119 مدنيًا بينهم 99 طفًا و194 سيدة )أنثى بالغة( 	 

25 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

كما سجلنا إصابة 5935 شخصًا بأعراض تنفسية وحاالت اختناق.

ل هــذه الحصيلــة قرابــة 76 % مــن إجمالــي الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب الهجمــات الكيميائيــة  ُتشــكِّ

ها النظــام الســوري منــذ كانــون األول/ 2012 حتــى آخــر هجــوم موثَّــق لدينــا فــي الكبينــة بريــف  التــي شــنَّ

الاذقيــة فــي أيــار/ 2019 بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ــق الهجــوم، وإنَّ عمليــة جميــع البيانــات هــي عمليــة مســتمرة، فــي  وقــد أصدرنــا تقاريــر عديــدة توثِّ

هــذا الهجــوم وفــي كافــة الهجمــات الكيميائيــة والهجمــات األخــرى، حيــث نقــوم بتعزيــز قاعــدة 

بيانــات الحــوادث بشــكل دوري.

http://sn4hr.org/arabic/tag/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a/
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ثالثــًا: محافظــة ريــف دمشــق أكثــر المحافظــات الســورية التــي شــهدت 
هجمــات كيميائيــة بـــ 71 هجومــًا، وعــام 2015 شــهَد الحصيلــة األعلــى مــن 
الهجمــات باســتخدام األســلحة الكيميائيــة وفقــًا لتحليــل قاعــدة بيانــات 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:

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

موثَّــق لدينــا الســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 21/ آب/ 2020، كانــت 

قرابــة 98 % منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري، وقرابــة 2 % علــى يــد تنظيــم داعــش، وتوزَّعــت 

بحســب األعــوام علــى النحــو التالــي: 

علــى  الهجــوم-  مرتكــب  -بحســب  مــن ضحايــا ومصابيــن  عنهــا  نتــج  ومــا  الهجمــات  عــت  توزَّ

التالــي:  النحــو  علــى  الســورية  المحافظــات 

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

بت فــي مقتــل  موثَّــق لدينــا لهــذا الســاح فــي فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 21/ آب/ 2020، تســبَّ

1510 أشــخاص يتوزعــون إلــى: 

1409 مدنيًا بينهم 205 طفًا و260 سيدة )أنثى بالغة(.	 

 94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.	 

 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.	 

ــوا فــي  ــة 11080 شــخص بينهــم 5 أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كان بت فــي إصاب كمــا تســبَّ

ســجون المعارضــة المســلحة.
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توزعت على المحافظات على النحو التالي: 

محافظة ريف دمشق: 71 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في مقتل 1245 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

1172 مدنيًا بينهم 110 طفًا و209 سيدة 	 

66 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة	 

فــي ســجون  كانــوا  الســوري  النظــام  قــوات  مــن  أســرى   5 بينهــم  7749 مصابــًا  قرابــة  وإصابــة 

المســلحة المعارضــة 

محافظة دمشق: 31 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 

بت في مقتل 13 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

7 مدنيًا 	 

6 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

وإصابة 319 شخصًا آخرين.
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محافظة إدلب: 45 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 

بت في مقتل 109 مدنيًا بينهم 42 طفًا و27 سيدة، وإصابة 1475 شخصًا آخرين. تسبَّ

محافظة حماة: 30 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 

بت في مقتل 77 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

76 مدنيًا بينهم 37 طفًا و14 سيدة	 

1 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

وإصابة 737 شخصًا آخرين.

محافظة حلب: 26 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 
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بت في مقتل 47 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ
37 مدنيًا بينهم 13 طفًا و9 سيدات	 
10 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

وإصابة 545 شخصًا آخرين.

محافظة حمص: 7 هجمات توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في مقتل 14 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ
3 مدنيًا 	 
11 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

وإصابة 191 شخصًا آخرين.

محافظة درعا: 3 هجمات توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في إصابة 33 شخصًا. تسبَّ
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بت فــي مقتــل 5 مدنيــًا بينهــم 3  محافظــة ديــر الــزور: 3 هجمــات جميعهــا فــي عــام 2015، تســبَّ
طفــًا و1 ســيدة، وإصابــة 27 شــخصًا.

محافظــة الالذقيــة: ســجلنا هجومــًا واحــدًا فــي عــام 2019، أســفر عــن إصابــة 4 مــن مقاتلــي هيئــة 
تحريــر الشــام.

ــذ تنظيــم داعــش: 5 هجمــات كيميائيــة منــذ تأسيســه فــي 9/ نيســان/ 2013 حتــى 21/ آب/  باء:نفَّ
ــي:  ــى النحــو التال عــت حســب األعــوام عل ــت جميعهــا فــي محافظــة حلــب وتوزَّ 2020 كان

 2 :2015

3 :2016

بت في إصابة 132 شخصًا. تسبَّ

تــوزع الهجمــات بحســب قــرارات مجلــس األمــن الدولــي الخاصــة باســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة فــي ســوريا: 

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصــة بتوثيــق الهجمــات الكيميائيــة 

فــي ســوريا فقــد بلغــت حصيلــة الهجمــات الكيميائيــة 222 هجومــًا كيميائيــًا منــذ 23/ كانــون األول/ 

عــون بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي: 2012 حتــى 21/ آب/ 2020 يتوزَّ

عــت بحســب قــرارات مجلــس األمــن علــى  ألــف: نفــذ النظــام الســوري 217 هجومــًا كيميائيــًا، توزَّ

الّنحــو التالــي:

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

رابعــًا: بعــد تشــكيل آليــة األمــم المتحــدة وقــرار مجلــس األمــن رقــم 2235 الصــادر فــي 7/ آب/ 2015: 

59 هجومــًا

ــذ تنظيــم داعــش 5 هجمــات كيميائيــة جميعهــا فــي محافظــة حلــب، وتشــكل خرقــًا لقــرارات  بــاء: نفَّ

مجلــس األمــن رقــم 2118، و2209، و2235. 
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اســتخدامه  فــي  الســوري  النظــام  تدعمــان  والصيــن  روســيا  رابعــًا: 
أســلحة الدمــار الشــامل عبــر الفيتــو فــي مجلــس األمــن، ثــم تطالــب 
المســتجد: كورونــا  فيــروس  بذريعــة مكافحــة  عنــه  العقوبــات  برفــع 

لقــد أســهم اســتخدام روســيا والصيــن للفيتــو فــي مجلــس األمــن لصالــح النظــام الســوري فــي 

ــد مــن  ــر العدي ــا تمري ــاء الشــعب الســوري، فقــد منعت ــد مــن القتلــى والجرحــى مــن أبن وقــوع المزي

مشــاريع القــرارات التــي كانــت ســوف تســاهم فــي معاقبــة النظــام الســوري، وفــي ردعه عــن ارتكاب 

العديــد مــن االنتهــاكات بمــا فيهــا اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وعلــى الرغــم مــن دخــول روســيا 

بشــكل مباشــر كطــرف مــن أطــراف النــزاع المســلح فــي ســوريا فــي أيلــول/ 2015، إال أنهــا اســتمرت 

ــى ذلــك فــي  ــاق األمــم المتحــدة، كمــا أشــرنا إل ــو، وهــذا يخالــف بشــكل صــارخ ميث باســتخدام الفيت

تقريرنــا الصــادر فــي 17/ تمــوز/ 2020، الــذي تنــاول موضــوع اســتخدام روســيا والصيــن التعســفي 

للفيتــو فــي مجلــس األمــن بعــد انطــاق الحــراك الشــعبي ضــدَّ عائلــة األســد. 
ونظــرًا الجتيــاح وبــاء كوفيــد -19 معظــم دول العالــم، ومــن بينهــا ســوريا، فقــد ارتفعــت أصــوات 
مطالبــات مــن قبــل دول شــمولية دكتاتوريــة )روســيا، الصيــن، إيــران، كوبــا، فنزويــا، نيكاراغــوا، كوريــا 
الشــمالية(، ومنظمــات مجتمــع مدنــي تابعــة لهــا، تطلــب مــن دول أخــرى فرضــت عقوبــات علــى 
ــم حــرب  ــر منهــا جرائ ل كثي ــي مارســها وشــكَّ  مــن االنتهــاكات الت

ٍ
ــر النظــام الســوري بســبب كــمٍّ كبي

وجرائــم ضــد اإلنســانية، تطلــب منهــا تخفيــف أو رفــع تلــك العقوبــات كــي يتمكــن النظــام الســوري 
مــن محاربــة هــذا الوبــاء، وتأتــي ذكــرى اســتخدام النظــام الســوري ألســلحة الدمــار الشــامل الكيميائية 
فــي الغوطتيــن فــي 21/ آب/ 2013، لتذكــر دول العالــم كافــة بــأن العقوبــات المفروضــة علــى النظــام 
الســوري هــي شــكل بســيط مــن أشــكال المحاســبة، ويجــب أن تمتــد العقوبــات لتشــمل داعمــي 

النظــام الســوري وفــي مقدمتهــم: روســيا، والصيــن، وإيــران.

كمــا أن هــذه الــدول التــي طالبــت برفــع العقوبــات عــن النظــام الســوري بحجــة تخفيــف الوبــاء عــن 
الشــعب الســوري، ُتعطــي بوقوفهــا إلــى جانــب النظــام الســوري -حتــى ضمــن قضيــة اســتخدامه 
ألفظــع أنــواع األســلحة- صــورة واضحــة عــن مــدى النفــاق والدجــل الــذي وصلــت إليــه، وقــد كان حريــًا 
بهــا الوقــوف إلــى جانــب الشــعب الســوري ومطالبــه فــي الحريــة وحقــوق اإلنســان وإدانــة اســتخدام 

النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة والمطالبــة بمحاســبته ومعاقبتــه.

http://sn4hr.org/arabic/2020/07/17/12515/
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خامسًا: التوصيات:
مجلس األمن واألمم المتحدة ووفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة:

فــرض عقوبــات اقتصاديــة وسياســية وعســكرية علــى النظــام الســوري فــي ذكــرى اســتخدامه 	 
لألســلحة الكيميائيــة فــي غوطتــي دمشــق كشــكل مــن أشــكال التعويــض المعنــوي ألســر 

ــا. الضحاي
مطالبــة حلفــاء النظــام الســوري بإدانــة اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة، والعمــل مــع بقيــة دول 	 

العالــم علــى محاســبة النظــام الســوري، والضغــط عليــه للدخــول فــي عمليــة سياســية تفضــي 
إلــى انتقــال سياســي حقيقــي نحــو الديمقراطيــة؛ ممــا يســاهم فــي رفــع العقوبــات واالنتقــال نحــو 

الديمقراطيــة واالســتقرار.
يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائية الدولية ومحاســبة جميــع المتورطين، ويجب 	 

التوقــف عــن اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر 
اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

بعــد أن ثبــت فشــل مجلــس األمــن الدولــي علــى مــدى تســع ســنوات فــي إيقــاف الجرائــم ضــد 	 
اإلنســانية أو إحالتهــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
التدخــل اســتنادًا إلــى القــرار رقــم 377 لعــام 1950 )قــرار االتحــاد مــن أجــل الســام(، والعمــل 
علــى إحالــة الملــف إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة المتورطيــن باســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة ضــد المواطنيــن الســوريين.

البــدء بإجــراء إصاحــات جوهريــة وبشــكل خــاص علــى صعيــد اســتخدام الفيتــو بمــا يتَّفــق مــع 	 

القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان، ووضــع محــددات ومعاييــر صارمــة الســتخدام الفيتــو.

تقديــم المصلحــة العامــة وبشــكل خــاص الضحايــا والــدول المتضــررة وتحقيــق األمن والســام 	 

علــى المكاســب والمصالــح االقتصاديــة والسياســية لدولــة دائمــة العضوية.

التــي  العالــم  االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة، كنــدا، أســتراليا وبقيــة دول 

النظــام الســوري: فرضــت عقوبــات علــى 

اإلصــرار الدائــم علــى ربــط العقوبــات بتحقيــق انتقــال سياســي حقيقــي ألن تخفيــف العقوبــات 	 

فــي ظــلِّ وجــود األشــخاص واألجهــزة ذاتهــا المتورطــة فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب 

يعنــي تقديــم دعــم لهــذه األجهــزة القمعيــة، وفــرض عقوبــات مباشــرة علــى داعمــي النظــام 

الســوري وفــي مقدمتهــم روســيا وإيــران.

زيــادة تقديــم المســاعدات اإلنســانية لمنظمــة الصحــة العالميــة للعمــل فــي ســوريا فــي كافــة 	 

المناطــق، والحــرص علــى أن يكــون عملهــا بحريــة بعيــدًا عــن المنظمــات المحليــة التابعــة 

للنظــام الســوري فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري. 

االســتمرار فــي العمــل علــى تقديــم النظــام الســوري للمحاســبة علــى اســتخدامه أســلحة دمــار 	 

شــامل.
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الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق

فــي ظــل الفشــل المســتمر لمجلــس األمــن الدولــي ال بــدَّ مــن التفكيــر فــي إنشــاء تحالــف 	 

حضــاري إنســاني وفقــًا لمعاييــر واضحــة يهــدف إلــى توفيــر حماية عاجلــة للمدنيين مــن األنظمة 

المتوحشــة فــي حــال ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية.

 

المجلس التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية:

يجــب نقــل المســؤولية بشــكل ســريع إلــى مجلــس األمــن والطلــب منــه التدخــل وفقــًا للفصــل 	 

الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة علــى اعتبــار اســتخدام دولــة عضــو ألســلحة الدمــار الشــامل 

ل تهديــدًا جديــًا لألمــن والســلم الدولييــن. يفتــرض أن ُيشــكِّ

فــي حــال فشــل مجلــس األمــن وعجــزه عــن اتخــاذ قــرار، يجــب نقــل المســؤولية إلــى الجمعيــة 	 

العامــة لألمــم المتحــدة، وفــي حــال فشــلها تنتقــل المســؤولية إلــى المجتمــع الدولــي وفــي 

مقدمتــه دول العالــم الحضاريــة، الديمقراطيــة، وحقــوق اإلنســان.

العمــل بشــكل أكبــر علــى قضيــة محاســبة كافــة المتورطيــن فــي اســتخدام األســلحة الكيميائيــة 	 

في النظام الســوري بما في ذلك القيادات العليا، ونحن في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

لدينــا ضمــن قاعــدة البيانــات الخاصــة بالمتورطيــن فــي ارتــكاب االنتهــاكات بيانــات عــن عــدد كبيــر 

عة مع  ممــن ســاهموا فــي اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وســوف نقــوم وفقــًا لاتفاقيــة الموقَّ

فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية بالتنســيق مــن أجــل مزيــد مــن التعــاون فــي هــذا اإلطــار.

عزاء

ــع  ــى جمي ــة، وإل ــر األســلحة الكيميائي ــن قتلهــم النظــام الســوري عب ــا، الذي ــع أســر الضحاي ــى جمي إل

أصدقائهــم وأحبتهــم، والتعهــد بعــدم التوقــف عــن اإلصــرار علــى محاســبة وفضــح المتورطيــن 

باســتخدام األســلحة الكيميائيــة وقتــل المواطنيــن الســوريين.
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