رفض النظام السوري دخول فريق
التحقيق التابع ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية يشكل دليال قواي ضده
على دول العامل املتحضرة معاقبة النظام
السوري سياسيا واقتصاداي وعسكراي ملنعه
دخول فريق التحقيق
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R190607
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 :رفض النظام السوري دخول فريق التحقيق التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يفضح الدعم الروسي له

اثنياً :سلسلة مرتاكمة من الكذب وتضليل األمم املتحدة وإهانة اجملتمع الدويل

حترك الدول املتحضرة ملعاقبة النظام السوري سوف يتسبَّب يف استخدامه األسلحة الكيميائية جمدداً وبشكل
اثلثاً :عدم ُّ

موسع
َّ

رابعاً :استنتاجات وتوصيات

أوالً :رفــض النظــام الســوري دخــول فريــق التحقيــق التابــع ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يفضــح
الدعــم الروســي لــه:

لقــد رفــض النظــام الســوري بشــكل قاطــع الســماح لفريــق التحقيــق التابــع ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ابلدخــول إىل ســوراي

مــن أجــل التحقيــق وحتديــد هويــة مرتكــي هجمــات رمبــا يكــون قــد اســتخدم فيهــا أســلحة كيميائيــة ،وهــذا املنــع يُثبــت بــدون أدىن
شــك أن النظــام الســوري متـ ِّ
ـورط يف هــذه اهلجمــات جمــدداً ،وال يريــد ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أن تكشــف ذلــك ،وقــد
تورط النظام الســوري ابســتخدام األســلحة الكيميائية جمدداً يف ريف الالذقية ،وطالبت
أثبتت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان ُّ

الــدول الــي توعــدت كثـراً النظــام الســوري أنــه يف حــال اســتخدم األســلحة الكيميائيــة جمــدداً فإهنــا ســوف تــرد بشــكل حاســم،
وعلــى رأس تلــك الــدول الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وفرنســا وبريطانيــا.

لقــد َّ
أكــد مديــر عــام منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الســيد “فراننــدو أرايس” يــوم األربعــاء املاضــي  /12حزي ـران اجلــاري
يف تصرحيــات نقلتهــا عنــه وكالــة رويــرز َّ
أن النظــام الســوري منــع فريقــه مــن دخــول ســوراي ،وأنــه تلقــى رســالتني مــن انئــب وزيــر
اخلارجيــة التابــع للنظــام الســوري أبلغــه فيهمــا بعــدم مســاح احلكومــة الســورية ألعضــاء الفريــق ابالطــاع علــى أيــة معلومــات سـرية
تتعلــق ابمللــف الكيميائــي الســوري.
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اثنياً :سلسلة مرتاكمة من الكذب وتضليل األمم املتحدة وإهانة اجملتمع الدويل:

تؤّكِــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ومــن خــال متابعتهــا مللــف األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي علــى مــدى الســنوات املاضيــة
َّ
أن ممارســات النظــام الســوري املهينــة للمجتمــع الــدويل ولألمــم املتحــدة كانــت دائمـاً علــى هــذا النحــو؛ ذلــك بســبب مــا حيظــى

ـوق القانــون
بــه مــن دعــم الدولــة الروســية وهــي عضــو دائــم يف جملــس األمــن الــدويل؛ مــا جعــل النظــام الســوري نظامـاً مارقـاً ،وفـ َ
واحملاســبة ،و َّ
متكــن دائم ـاً مــن عرقلــة عمــل اللجــان األمميــة وتك ـرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،وقتــل أبنــاء الشــعب الســوري
وهــو متأكــد متامـاً مــن إفالتــه مــن العقــاب بســبب الدعــم الروســي ،وهلــذا طالبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بضــرورة إجيــاد

حتالــف خــارج جملــس األمــن يهــدف إىل معاقبــة النظــام الســوري علــى خمتلــف األصعــدة السياســية والعســكرية واالقتصاديــة ،ذلــك
بعد أن فشــل جملس األمن يف محاية األمن والســلم الدوليني يف ســوراي ،بعد أن تكرر اســتخدام النظام الســوري ألســلحة الدمار
الشــامل  217مــرة خــال الســنوات الثمــاين املاضيــة.
ألــف :انضـ َّـم النظــام الســوري إىل اتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة جم ـراً يف  /14أيلــول ،2013 /ذلــك بعــد أن

اســتخدم األســلحة الكيميائيــة ضـ َّـد أبنــاء غوطــي دمشــق يف  /21آب ،2013 /لكنــه خــدع فريــق عمــل منظمــة األســلحة
الكيميائيــة مـراراً ،ومل يُسـلِّم كامــل أســلحته الكيميائيــة ،والدليــل علــى ذلــك أنــه أعــاد اســتخدامها  184مــرة منــذ أيلــول2013 /
حــى اآلن حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وقــد أثبتــت جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن اجلمهوريــة
العربيــة الســورية وكذلــك آليــة التحقيــق املشــركة الــي أنشــأها ق ـرار جملــس األمــن رقــم َّ 2235
أن النظــام الســوري قــد اســتخدم
األســلحة الكيميائيــة مـرات عديــدة بعــد تصديقــه علــى معاهــدة حظــر األســلحة الكيميائيــة.
املتعمــد يف إعطــاء أتشـرات الدخــول،
ابء :قــام النظــام الســوري دائمـاً بوضــع عراقيــل أمــام فــرق عمــل املنظمــة الدوليــة عــر التأخــر َّ
ِ
ـرد علــى رســائل املنظمــة ،إضافــة إىل إعاقــة وصــول املفتشــن إىل عــدد مــن املناطــق حبســب مــا أشــار إىل ذلــك
وكذلــك التأخــر يف الـ ّ
حتقيــق َّ
أعدتــه وكالــة رويــرز يف آب ،2017 /وهــو يتقاطــع إىل حـ ٍّد كبــر مــع التَّحقيقــات الــي أجرهتــا الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان عمــا قــام بــه النظامــان الســوري والروســي مــن خطـوات قاســية يف ســبيل عرقلــة التَّحقيقــات ،وكان أبرزهــا مــا حصــل يف

حادثــة اهلجــوم علــى مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق نيســان ،2018 /وقــد أش ـران إىل ذلــك يف تقري ـران “أدلــة وحتقيقــات
ـورط النظــام الســوري يف اهلجــوم أبســلحة كيميائيــة علــى مدينــة دومــا” ،وتُشــر الــردود الــي أرســلها كل مــن
إضافيــة تُثبــت غالبـاً تـ ُّ

النظــام الســوري واحلكومــة الروســية ،الــي انتقــدا فيهــا تقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة األخــر الــذي حتــدث عــن اهلجــوم
علــى مدينــة دومــا ،وأثبــت أن أســلحة كيميائيــة قــد مت اســتخدامها دون أن حيــدد مــن قــام بذلــك الفعــل اجلرمــي ،ألهنــا مل تكــن
قــد وســعت مــن واليتهــا بعــد ،تكشــف الــردود الــي اطلعــت عليهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ
أن النظــام الســوري وروســيا
ال يـزاالن يتعامــان ابلعقليــة والنظــرة والنهــج ذاتــه يف ملــف األســلحة الكيميائيــة ،وتؤكــد أنــه ال أمــل يف تغيــر تلــك العقليــة ســوى
عــر عقــوابت جديــة جتــر اجملــرم علــى االنصيــاع للقانــون الــدويل.
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جيــمَّ :
إن هــذا احلظــر واملنــع ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يرتافــق مــع آخــر هجــوم اســتخدم فيــه النظــام الســوري ســاحاً
كيميائيـاً علــى قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة الشــرقي يف  /19أاير املاضــي وهــو أول هجــوم كيميائــي موثـَّـق لــدى الشــبكة الســورية
حلقــوق اإلنســان بعــد هجــوم مدينــة دومــا نيســان ،2018 /وكذلــك بعــد توســيع صالحيــات منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة،
أي أنــه إبمــكان املنظمــة اآلن حتديــد َّ
أن النظــام الســوري هــو مــن اســتخدم األســلحة الكيميائيــة وهــذا هــو حتديــداً مــا خيشــاه

النظــام الســوري وحليفــه الروســي ،وســوف يثبــت سلســلة الكــذب الطويلــة الــي مارســاها ابلتعــاون مــن عشـرات مــن الصحفيــن
واإلعالميــن الداعمــن واملؤيديــن هلمــا وابلتــايل الســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضـ َّـد البشـرية.

اثلث ـاً :عــدم حتـ ُّـرك الــدول املتحضــرة ملعاقبــة النظــام الســوري ســوف يتس ـبَّب يف اســتخدامه األســلحة
موســع:
الكيميائيــة جمــدداً وبشــكل َّ

لقــد جنحــت دول العــامل املتحضــرة يف التَّغلــب علــى روســيا وحلفائهــا الذيــن صوت ـوا ضـ َّـد توســيع واليــة منظمــة حظــر األســلحة
الكيميائيــة؛ مــا يُشــر إىل رغبتهــم يف اســتمرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضـ َّـد اجلنــس البشــري مث عــدم وجــود أي جهــة حتــدد

هويــة اجملــرم ،لقــد جنحــت دول العــامل املتحضــرة وخطــت خطــوة حنــو القانــون وحتقيــق العدالــة يف  /28حزي ـران 2018 /ذلــك

أبغلبيــة األصـوات ،لكنَّهــا حاليـاً تقــف عاجــزة أمــام منــع النظــام الســوري منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة مــن ممارســة مهامهــا،
ويف حال جنح النظام الســوري يف ذلك دون ضغوط سياســية وعســكرية واقتصادية فهو دون أدىن شــك ســوف ِّ
يكرر اســتخدام

األســلحة الكيميائيــة مث ينكــر ذلــك ويــرر أنــه ال توجــد أدلــة ،وســوف تقــوم روســيا حبمايتــه جمــدداً يف جملــس األمــن.
وفيمــا يلــي حصيلــة اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة يف ظـ ِّـل قـرارات جملــس األمــن الــدويل ،الــي تُظهــر الكــم اهلائــل
مــن املـرات الــي خــرق فيهــا النظــام الســوري القانــون الــدويل اإلنســاين وقـرارات جملــس األمــن:
ألف :بعد القرار  2118الصادر يف  /27أيلول 184 :2013 /هجوماً.
ابء :بعد القرار  2209الصادر يف  /6آذار 115 :2015 /هجوماً.

جيم :بعد القرار  2235الصادر يف  /7آب 59 :2015 /هجوماً.
أمــا حصيلــة اهلجمــات الكيميائيــة املوثَّقــة يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فهــي  222هجومـاً كيميائيـاً منــذ
 /23كانــون األول 2012 /اتريــخ أول اســتخدام موثـَّـق لدينــا للســاح الكيميائــي يف ســوراي حــى  /15حزي ـران،2019 /
يتوزعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
َّ

• النظام السوري 217 :هجوماً كيميائياً ،معظمها يف حمافظيت ريف دمشق وإدلب.
• تنظيم داعش 5 :هجمات مجيعها يف حمافظة حلب.
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تسـبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن  1461شــخصاً ،مســجلون يف قوائمنــا ابالســم والتفاصيــل ،مجيــع الضحــااي
قضـوا يف هجمــات نفَّذهــا النظــام الســوري يتوزعــون إىل:

•  1397مدنياً ،بينهم  185طفالً ،و 252سيدة (أنثى ابلغة).
•  57من مقاتلي املعارضة املسلحة.

•  7أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما ال يقل عن  9889شخصاً يتوزعون إىل:

إثر هجمات شنَّها النظام السوري.
•  9757أُصيبوا َ
إثر هجمات شنَّها تنظيم داعش
•  132أُصيبوا َ

وتتضمــن تفاصيــل احلـوادث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا
وحيتــوي الرابــط التــايل تقاريــر توثِـّـق اهلجمــات الكيميائيــة الــي عملنــا عليهــا
َّ

كافــة ،مثــل توقيــت اهلجــوم ومكانــه ،وحالــة الطقــس ،وحصيلــة الضحــااي مــن قتلــى ومصابــن ،ونــوع الســاح املســتخدم ،وتواصــل
الصــور والفيديوهــات الــي وردت إلينــا وقمنــا مبعاينتهــا
مــع شــهود عيــان ،ومــع انجــن مــن احل ـوادث ،وجمموعــة ضخمــة مــن ُّ
والتَّحقــق مــن صدقيتهــا ،وغــر ذلــك مــن األدلــة ،وابلتــايل يُش ـ ِّكل اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة منط ـاً متكــرراً
ويرقــى إىل جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ،إضافــة إىل أنــه جرميــة حــرب.

رابعاً :استنتاجات وتوصيات:

• لقــد انتهــك النظــام الســوري عــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،الــذي حيظــر اســتخدام

ـك “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” الــي صادقــت
األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف ،واثنيـاً خــرق مبــا ال يقبــل الشـ َّ
عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول ،2013 /الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمريهــا ،واثلثـاً مجيــع قـرارات جملــس
األمن ذات الصلة وبشكل خاص  2118عام  ،2013و 2209عام  ،2015و 2235عام  ،2015كما َّ
أن استخدام

األســلحة الكيميائيــة يُشــكل جرميــة حــرب وفقـاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
• َّ
إن اســتخدام النظــام الســوري أســلحة دمــار شــامل ضـ َّـد الســوريني ســتبقى وصمــة عــار تالحــق اجملتمــع الــدويل علــى مــدى
التاريــخ ،ألنــه مل يعاقــب ُمن ِّفــذ اهلجــوم ،حــى جمــرد عقــوابت اقتصاديــة ،مل تقــم األمــم املتحــدة بفرضهــا ضـ َّـد النظــام الســوري كــرد
فعــل ولــو كان بســيطاً ،وهــذا يُظهــر حجــم الــردي الــذي وصلــت إليــه املنظومــة الدوليــة ،ويتوجــب عليهــا تصحيــح هــذا اخللــل
والقيــام بفــرض عقــوابت اقتصاديــة وعســكرية ضـ َّـد هــذا النظــام الــذي ال ي ـزال ُمص ـراً علــى ارتــكاب انتهــاكات ترقــى إىل جرائــم
ضــد اإلنســانية.
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التوصيات:

إىل جملس األمن الدويل:

• علــى جملــس األمــن عقــد جلســة طارئــة والتحــرك عاج ـاً وإصــدار ق ـرار يلــزم النظــام الســوري بدخــول فريــق منظمــة حظــر

األســلحة الكيميائيــة دون عراقيــل والتجــول حبريــة ،وأن يُهــدد ابســتخدام عقــوابت يف حــال عــدم التـزام النظــام الســوري بذلــك.
إىل اجملتمع الدويل ويف مقدمته الدول املتحضرة:
• يف حال فشــل جملس األمن يف إجبار النظام الســوري على االلتزام ابلقانون الدويل بســبب دعم روســيا الالحمدود له ،يتوجب

علــى بقيــة دول العــامل احلفــاظ علــى شــرف ومكانــة القانــون الــدويل واختــاذ موقــف حاســم علــى صعيــد اســتخدام النظــام الســوري
ألســلحة دمــار شــامل ،مث حظــر جلنــة التحقيــق عــن الدخــول مــن أجــل التحقيــق يف ذلــك.

• إجيــاد حتالــف إنســاين يهــدف إىل محايــة املدنيــن الســوريني مــن األســلحة الكيميائيــة والرباميــل املتفجــرةَّ ،
ـتمر
ألن روســيا ستسـ ُّ
يف عرقلــة جملــس األمــن واســتخدام الفيتــو آالف املـرات ،والتدخــل اإلنســاين الفــوري حلمايــة الشــعب الســوري مــن اجلرائــم ضــد

اإلنســانية الــي ميارســها النظــام الســوري ،ذلــك علــى غ ـرار تدخــل حلــف مشــال األطلســي حلمايــة املدنيــن مــن عمليــات القتــل
والتطهــر يف يوغســافيا ،الــذي أقرتــه حمكمــة العــدل الدوليــة ومل تــرى األمــر خمالفـاً للقانــون الــدويل أو قـرار جملــس األمــن الــدويل

رقــم  1244عــام  ،1999وخاصــة أننــا نتحــدث عــن انتهــاكات فظيعــة تُشــكل جرائـ َـم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم حــرب ارتكبــت

مــن قبــل الســلطة احلاكمــة ضـ َّـد الشــعب.
إىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية:

• الطلب من جملس األمن التَّحرك بصورة فورية وإصدار قرار يلزم النظام السوري بدخول فريق منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
• فضــح النظــام الســوري وحليفــه الروســي أمــام منظمــات األمــم املتحــدة وهيئاهتــا كافــة ،وكذلــك أمــام املؤسســات اإلعالميــة،
وتشــكيل ضغــط جــدي مينــع النظــام الســوري مــن تك ـرار عمليــة حظــر دخــول احملققــن.
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