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نرحب بتقرير منظمة حظر األسلحة الكيميائية الذي 
حدد مسؤولية النظام السوري عن استخدام األسلحة 

الكيميائية في مدينة سراقب

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كأحد مصادر التقرير تطالب باتخاذ 

أقصى العقوبات العاجلة بحق مستخدمي أسلحة الدمار الشامل

بــيــــــان

صــدَر البارحــة اإلثنيــن 12/ نيســان/ 2021 التقريــر الثانــي عــن فريــق التَّحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات فــي منظمــة 

ــر يحقــق  ــة، والتقري ــد مرتكــب جريمــة اســتخدام األســلحة الكيميائي ــه تحدي ــة، الــذي مــن مهمت حظــر األســلحة الكيميائي

ــق التابعــة  فــي الهجــوم باألســلحة الكيميائيــة علــى مدينــة ســراقب فــي 4/ شــباط/ 2018، وكانــت لجنــة تقصــي الحقائ

لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قــد أثبتــت ســابقًا أن أســلحة كيميائيــة قــد اســتخدمت فــي هــذا التاريــخ والمــكان.

اســتنَد التقريــر علــى منهجيــة صارمــة تقــوم علــى تحليــل العينــات، وبقايــا الذخائــر، وتحليــل طبوغرافــي للمنطقــة المعنيــة 

 مــن 
ٍ
ونمــاذج لتشــتت الغــاز، واســتعرض آالف الملفــات التــي تصــل إلــى 400 جيجابايــت، وإلــى أكثــر مــن 30 شــاهد أو نــاج

ــا والكــوادر الطبيــة، وفحــص الصــور، بمــا فــي ذلــك صــور  حادثــة القصــف، ومراجعــة األعــراض التــي أبلــغ عنهــا الضحاي

الثالثاء 13 نيسان 2021
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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األقمــار الصناعيــة، إضافــة إلــى المشــاورات المكثفــة مــع الخبــراء، وبيانــات مــن الــدول األعضــاء، ومــن منظمــات 

مختصــة ومنظمــات حقوقيــة مــن ضمنهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، كمــا تمتلــك منظمــة حظــر األســلحة 

الكيميائيــة مختبــرات تحليــل للمــواد والعينــات هــي مــن األكثــر دقــة فــي العالــم، وبنــاًء علــى كل ذلك، فإن نتائــج التحقيق 

ل مــادة قويــة باإلمــكان تقديمهــا إلــى مدعيــن عاميــن فــي الــدول التــي  التــي وردت فــي التقريــر تعتبــر حاســمة، وتشــكِّ

تتمتــع بالواليــة القضائيــة العالميــة، وباإلمــكان اســتخدامها فــي حــال إنشــاء محكمــة دوليــة خاصــة لســوريا، وهــي 

بــدون شــكٍّ صفعــة قويــة للنظــام الســوري وحليفــه الروســي.

وقــد أثبــت التقريــر مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم ســراقب – 4/ شــباط/ 2018، حيــث خلــص إلــى أن هنــاك 

أســبابًا معقولــة لالعتقــاد بأنــه قرابــة الســاعة 21:22 مــن يــوم 4/ شــباط/ 2018، قامــت مروحيــة عســكرية تابعــة 

لســالح الجــو التابــع للنظــام الســوري وبتحكــم مــن قــوات النمــر بتنفيــذ هجــوم شــرق مدينــة ســراقب بريــف إدلــب 

بإســقاط أســطوانة واحــدة علــى األقــل، وتمزقــت األســطوانة وأطلــق غــاز الكلــور علــى مســاحة كبيــرة؛ ممــا أدى إلــى 

ــة 12 فــردًا. إصاب

إنَّ قــوات النمــر مدعومــة مــن روســيا، وقــد أشــرنا فــي تقريــر ســابق فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أننــا 

نعتقــد أن روســيا متورطــة فــي هــذا الهجــوم الــذي وقــع فــي اليــوم التالــي إلســقاط طائــرة حربيــة روســية فــي ســراقب، 

ــات المتكــررة، وهــذا ُيشــكل  ــى الرغــم مــن الطلب ــق التحقيــق مــن دخــول ســوريا، عل ــع النظــام الســوري فري وقــد من

مؤشــرًا علــى تخــوف النظــام الســوري وحليفــه الروســي وعــدم رغبتهــم فــي فضــح انتهاكاتــه الفظيعــة وفــي إخفــاء 

اســتخداماته المتكــررة ألســلحة الدمــار الشــامل بالتنســيق والتعــاون مــع روســيا.

وكنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد أصدرنــا فــي 13/ شــباط/ 2018 تقريــرًا وثقنــا فيــه تفاصيــل الهجــوم 

الكيميائــي الــذي شــنه النظــام الســوري علــى مدينــة ســراقب، كمــا أن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة 

لمجلــس حقــوق اإلنســان قــد وثقــت هــذا الهجــوم وأثبتــت مســؤولية النظــام الســوري عنــه.

وكان فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية قــد أصــدر تقريــره األول فــي 8/ نيســان/ 2020، والــذي خلــص إلــى أن 

النظــام الســوري اســتخدم األســلحة الكيميائيــة فــي 3 حــوادث مختلفــة فــي مدينــة اللطامنــة، وقــد أصدرنــا بيانــًا فــي 

هــذا الخصــوص.

إن النظــام الســوري قــد صــادق علــى اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتصنيــع األســلحة الكيميائيــة فــي أيلــول/ 2013 

ه علــى خلفيــة اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة ضــد محافظــة ريــف  بعــد التهديــد باســتخدام القــوة العســكرية ضــدَّ

دمشــق فــي 21/ آب/ 2013، وبالتالــي أصبــح دولــة طــرف يحظــر عليــه اســتخدام أو تصنيــع أو تخزيــن، بــل عليــه أن 

يدمــر مخزونــه مــن األســلحة الكيميائيــة، لكنــه عوضــًا عــن ذلــك أعــاد اســتخدامها بعــد أن صــادق علــى االتفاقيــة 184 

مــرة؛ بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن ضمنهــا الهجــوم علــى مدينــة ســراقب فــي 4/ 

شــباط/ 2018.

https://sn4hr.org/arabic/?p=9513
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/65
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/04/opcw-releases-first-report-investigation-and-identification-team
https://sn4hr.org/arabic/2020/07/07/12425/
https://www.opcw.org/about-us/member-states/syria
https://www.opcw.org/about-us/member-states/syria
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ــد، وعلــى المجلــس  وبــكل تأكيــد فــإن النظــام الســوري قــد خــرق مــواد عديــدة فــي االتفاقيــة بشــكل صــارخ ومتعمَّ

التنفيــذي مســؤولية متابعــة خــرق النظــام الســوري لهــذه االتفاقيــة والحصــول علــى إدانــة واضحــة مــن غالبيــة الــدول 

األعضــاء -روســيا، والصيــن وفنزويــال والــدول المؤيــدة الســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة لــن تديــن 

اســتخدامه لهــا بــل ســوف تنكــر ذلــك-، واتخــاذ جميــع الخطــوات الالزمــة لمحاســبة النظــام الســوري، وإحالــة القضيــة 

إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس األمــن الدولــي، وتحميــل مجلــس األمــن مســؤوليته فــي مــا يحــدث 

مــن اســتخدام أســلحة دمــار شــامل فــي هــذا العصــر، األمــر الــذي يعتبــر أعظــم تهديــد لألمــن والســلم الدولييــن.

بنــاًء علــى مــا ســبق، ومــا ورَد فــي تقريــري فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات فــي منظمــة حظــر األســحة 

الكيميائيــة، اللذيــن أثبتــا مســؤولية النظــام الســوري عــن 4 هجمــات كيميائيــة، فإنــه يتوجــب علــى منظمــة حظــر 

األســلحة الكيميائيــة فــي اجتمــاع الــدول األطــراف بيــن 20 و22 نيســان الجــاري اتخــاذ أقصــى اإلجــراءات الممكنــة 

بحــق النظــام الســوري؛ نظــرًا لمخالفتــه الصارخــة لمعاهــدة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وتعليــق حقــوق 

ســوريا وامتيازاتهــا، والطلــب مــن كافــة الــدول األطــراف اتخــاذ تدابيــر جماعيــة ضــد النظــام الســوري، 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 الســالم1، 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.

عــت فــي كانــون الثانــي مــن عــام 2020 وثيقــة مبــادئ التعــاون  أخيــرًا كانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد وقَّ

مــع فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات )IIT( فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )OPCW( وتشــارك 

البيانــات مــن أجــل المســاهمة فــي التحقيقــات فــي الحــوادث التــي يقــوم بهــا الفريــق حاليــًا وفــي المســتقبل، وذلــك كون 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تمتلــك قاعــدة بيانــات واســعة عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا.

تدعــم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان واليــة وعمــل فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات بشــكل كامــل، 

وتؤكــد أن هــذه التحقيقــات هــي جــزء أساســي مــن مســار محاســبة المتورطيــن فــي اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل 

فــي ســوريا ومالحقتهــم والحــرص علــى عــدم إفالتهــم مــن العقــاب وفضــح أكاذيبهــم وجرائمهــم، وبالتالــي تحميــل 

بقيــة دول العالــم مســؤولية معاقبتهــم، وفقــًا لمــا تنــصُّ عليــه المــادة 8 مــن اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة2.

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ufp/ufp_ph_a.pdf ،"1  األمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار 377 )د-5( "االتحاد من أجل السالم

2  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، المادة 8،

https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt 
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https://sn4hr.org/arabic/?p=12111
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https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ufp/ufp_ph_a.pdf
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt
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نرحب بتقرير منظمة حظر األسلحة الكيميائية الذي 4
حدد مسؤولية النظام السوري عن استخدام األسلحة 

الكيميائية في مدينة سراقب

تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة للمســاهمة فــي تقاريــر الــدول والمنظمــات الدوليــة 

عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وســوف تبــذل أكبــر جهــد ممكــن لنقــل مــا يجــري مــن انتهــاكات وحــوادث 

بموضوعيــة ومصداقيــة وصــواًل إلــى تحقيــق هــدف حمايــة المدنييــن فــي ســوريا، ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات كافــة، 

والبــدء فــي مســار التغييــر نحــو الديمقراطيــة.

لالطالع على تقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية يرجى زيارة الرابط.
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