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حصيلـة الضحايا في سوريا.

في يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، النظام 
السوري أكثر من استخدم األسلحة الكيميائية في 

القرن الحالي
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في يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، النظام 2
السوري أكثر من استخدم األسلحة الكيميائية في 

القرن الحالي

أواًل: إعــادة تطبيــع العالقــات مــع نظــام أثبتــت العديــد مــن الهيئــات 
المحليــة والدوليــة تورطــه فــي اســتخدام أســلحة دمــار شــامل يعتبــر 

دعمــًا لــه ولتكــرار اســتخدامها:

يصــادف 30 تشــرين الثانــي مــن كل عــام يــوم إحيــاء ذكــرى جميــع ضحايــا الحــرب الكيميائيــة، الــذي أقــرَّه مؤتمــر الــدول 
األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي دورتــه العشــرين، المنعقــدة عــام 2015، ويأتــي هــذا اليــوم بمثابــة 
هــم فــي الدعــم  اعتــراف مــن قبــل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، بمعانــاة الناجيــن مــن الهجمــات الكيميائيــة وحقِّ
والمســاندة بشــكل فعــال، وتخليــد الذكــرى. وتجــدد الــدول األعضــاء فــي المنظمــة عزمهــا علــى إنجــاز هــدف الوصــول 

 حقــًا مــن األســلحة الكيميائيــة.
ٍ

إلــى عالــم خــال

وكان هنــاك اعتقــاد ســائد لــدى العديــد مــن الحقوقييــن بأنــه لــن يتجــرأ أحــد علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة بعــد 
اتفاقيــة حظــر انتشــار واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والنصــوص القاطعــة علــى تحريمهــا، لكــن النظــام الســوري 
كان الوحيــد الــذي خــرق القانــون الدولــي واســتخدم األســلحة الكيميائيــة ضــدَّ أبنــاء شــعبه الذيــن يحكمهــم، وقــد واكبنا 
فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان توثيــق اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا ضمــن إمكانياتنــا ووفقــًا 
لمنهجيــة العمــل المتاحــة، وذلــك منــذ أول اســتخدام موثــق لهــا مــن قبــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 
23/ كانــون األول/ 2012 ضــد أهالــي مدينــة حمــص، مــرورًا بأوســع اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة فــي العصــر الحديــث 
وهــو هجــوم الغوطتيــن بريــف دمشــق فــي 21/ آب/ 2013، والفشــل الذريــع لمجلــس األمــن الدولــي وللمجتمــع 
الدولــي فــي ردع النظــام الســوري عــن تكــرار اســتخدامها، أو محاســبته، وترســيخ إفالتــه مــن العقــاب بمســاندة 

حليفتــه روســيا فــي مجلــس األمــن.

وفــي هــذا العــام يأتــي هــذا اليــوم فــي وقــت ال يــزال النظــام الســوري فيــه يرفــض االعتــراف بأنــه خــدع المجتمــع 
الدولــي ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وقــد اســتمرت مؤسســاته المختصــة فــي إنتــاج الذخائــر الكيميائيــة، كمــا 
أنــه اســتمرَّ فــي تطويــر برنامــج الســالح الكيميائــي بعــد انضمامــه إلــى معاهــدة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي عــام 
2013. وقــد صــادق علــى اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي أيلــول/ 2013، إال أنَّ قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان ُتشــير إلــى تنفيــذ النظــام الســوري 184 هجومــًا باألســلحة الكيميائيــة بعــد أن صــادق علــى االتفاقيــة، 
كمــا أثبتــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا منــذ عــام 2013 عشــرات الحــوادث التــي اســتخدَم فيهــا 
الســالح الكيميائــي، وذكــرت فــي تقريرهــا الثالــث والثالثيــن، الصــادر فــي 18/ شــباط/ 2021 أنَّهــا وثقــت 38 هجومــًا 
ــًا فــي ســوريا، وأســندت المســؤولية فــي 32 منهــا إلــى النظــام الســوري، و1 لتنظيــم داعــش، فيمــا بقيــت 5  كيميائي
هجمــات لــم تتمكــن مــن إســناد المســؤولية فيهــا. ووفقــًا للتقريــر فــإن كل حالــة مــن حــاالت اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة هــذه تمثــل جريمــة حــرب. 

كمــا حــّددت آليــة التحقيــق الدوليــة المشــتركة بيــن األمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة1 ، المســؤولية 
ذهمــا تنظيــم داعــش.  ها النظــام الســوري، وهجومــان اثنــان نفَّ عــن ســتِّ هجمــات، أربــع منهــا شــنَّ

1  آليــة أنشــأها قــرار مجلــس األمــن رقــم 2235 فــي آب/ 2015، والتــي كان مــن اختصاصهــا تحديــد مســؤولية مرتكــب الهجــوم باألســلحة الكيميائيــة، وقــد 

دت المســؤول عــن ســتِّ منهــا. وذلــك قبــل نهايــة واليتهــا فــي تشــرين الثانــي/ 2017، وقــد منعــت روســيا تجديــد واليــة اآلليــة  قــت فــي تســع هجمــات، حــدَّ حقَّ

عبــر اســتخدامها الفيتــو فــي مجلــس األمــن فــي تشــرين الثانــي/ 2017 ولمرتيــن متتاليتيــن فــي غضــون 24 ســاعة. 

https://www.opcw.org/ar/mlna/dm-dhaya-alaslht-alkymyayyt
https://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/
https://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/
https://news.un.org/ar/story/2013/09/185902
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/COISyria_Chemical%20Weapons.jpg
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/COISyria_Chemical%20Weapons.jpg
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/54
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://www.un.org/press/en/2017/sc13040.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13040.doc.htm
https://www.nytimes.com/2017/11/17/world/middleeast/syria-chemical-weapons-united-nations-jim.html
https://www.nytimes.com/2017/11/17/world/middleeast/syria-chemical-weapons-united-nations-jim.html


في يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، النظام 3
السوري أكثر من استخدم األسلحة الكيميائية في 

القرن الحالي

ــل اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة علــى النحــو الــذي ذكرنــاه آنفــًا تحديــًا كبيــرًا للمجتمــع الدولــي،  مثَّ
وكانــت الحالــة الســورية محفــزة وملهمــة لعــدد كبيــر مــن دول العالــم لتوســيع واليــة عمــل منظمــة حظــر األســلحة 
الكيميائيــة، وهــي الخطــوة األولــى مــن نوعهــا منــذ تأســيس المنظمــة، التــي أصــدرت األربعــاء 27/ حزيــران/ 2018 
قــرارًا نــصَّ علــى توســيع واليــة عمــل المنظمــة2، بحيــث تشــمل إمكانيــة تحديــد المســؤول عــن اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة. ويعــدُّ توســيع الواليــة هــذا إنجــاز قانونــي وحقوقــي مهــم، ويعــود الفضــل األكبــر فيــه للضحايــا الذيــن قتلــوا 

هــم. أو أصيبــوا عندمــا اســتخدم النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة ضدَّ
وقــد أدى توســع الواليــة إلــى إصــدار تقريريــن علــى درجــة غايــة فــي الدقــة واألهميــة مــن فريــق التحقيــق وتحديــد 
مســؤولية الهجمــات التابــع لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، حــددا مســؤولية النظــام الســوري عــن أربع هجمات 
كيميائيــة ثــالث هجمــات فــي التقريــر األول3  الصــادر فــي نيســان/ 2020 وهــي: اللطامنــة فــي 24 و25 و30 آذار 2017، 
ــز بــه  والرابعــة فــي التقريــر الثانــي4  الصــادر فــي 12/ نيســان/ 2021 وهــي: ســراقب فــي 4/ شــباط/ 2018، وأبــرز مــا تميَّ

هــذا التقريــر هــو تحديــد مســؤولية قــوات النمــر عــن قيــادة الهجــوم الكيميائــي.

وإثــَر إصــدار فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات تقريــره الثانــي، اعتمــدت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
يــوم األربعــاء 21/ نيســان/ 2021 قــرارًا 5 عّلقــت بموجبــه بعــض حقــوق وامتيــازات ســوريا كدولــة عضــو فــي المنظمــة، 
وقــد أصدرنــا فــي 29/ نيســان/ 2021 تقريــرًا خاصــًا تحدثنــا فيــه عــن قــرارات منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بشــأن 
ســوريا، وبنــاًء علــى كل ذلــك يجــب أن يتــم نبــذ ومحاســبة النظــام الســوري ومــن يدعمــه، وليــس إعــادة تطبيــع 

العالقــات معــه بعــد كل هــذا االســتخدام المتوحــش ألســلحة الدمــار الشــامل.

ثانيــًا: تصريحــات أمميــة ودوليــة تُديــن بشــكل واضــح ممارســات النظــام 
الســوري وتدعو لمحاســبته:

نســتعرض أبــرز مــا ســجلناه مــن تصريحــات منــذ التقريــر الــذي أصدرنــاه العــام المنصــرم بمناســبة يــوم إحيــاء ذكــرى 
جميــع ضحايــا الحــرب الكيميائيــة حتــى اآلن:

ــد فرنانــدو آريــاس، رئيــس منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )OPCW( خــالل اجتمــاع  فــي 11/ كانــون األول/ 2020 أكَّ
عبــر الفيديــو لمجلــس األمــن أن إعــالن ســوريا األولــي عــن عــدم وجــود أســلحة كيميائيــة علــى أراضيهــا ال يمكــن اعتبــاره 

دقيقــًا وكامــاًل.

في 11/ كانون األول/ 2020 طالبت 7 دول أوروبية هي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وإيرلندا، والنرويج، 
فــي جلســة مفتوحــة لمجلــس األمــن الدولــي بشــأن برنامــج ســوريا الكيميائــي، بوضــع ترتيبــات لتحديــد المســؤولين عــن 

اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، مشــددة علــى أنهــا “لــن تتســامح” مــع أية جهــة متورطة فيها.

5  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، مواجهة حيازة واستخدام األسلحة الكيميائية من قبل الجمهورية العربية السورية،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c25dec09%28e%29.pdf 

2  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، مواجهة التهديد الناجم عن استخدام األسلحة الكيميائية،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CSP/C-SS-4/en/css4dec3_e_.doc.pdf 

3  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، التقرير األول لفريق منظمة حظر األسلحة الكيميائية للتحقيق وتحديد الهوية،

 https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/06/s-1867-2020%28a%29.pdf

4  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، التقرير الثاني لفريق منظمة حظر األسلحة الكيميائية للتحقيق وتحديد الهوية، 

 https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/06/s-1943-2021%28a%29.pdf

https://sn4hr.org/arabic/2020/07/07/12425/
https://sn4hr.org/arabic/2020/07/07/12425/
https://sn4hr.org/arabic/2021/04/13/13424/
https://sn4hr.org/arabic/?p=13491
https://www.un.org/press/en/2020/sc14380.doc.htm
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2074104
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c25dec09%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c25dec09%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CSP/C-SS-4/en/css4dec3_e_.doc.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CSP/C-SS-4/en/css4dec3_e_.doc.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/06/s-1867-2020%28a%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/06/s-1867-2020%28a%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/06/s-1943-2021%28a%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/06/s-1943-2021%28a%29.pdf
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فــي 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 62118  لعــام 2013، 
إن القضايــا العالقــة المتعلقــة باإلعــالن األولــي لســوريا عــن مخزونهــا مــن األســلحة الكيميائيــة وبرنامجهــا ال يــزال 

يتعــذر اعتبارهــا دقيقــة وكاملــة.

فــي 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.

فــي 7/ نيســان/ 2021 قالــت باربــرا وودوورد مبعوثــة المملكــة المتحــدة الدائمــة لألمــم المتحــدة، فــي اجتمــاع مجلــس 
األمــن عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا “نحــن ندعــم التحقيــق فــي أيــة حــوادث الســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة مــن قبــل أي طــرف، وهــذا أمــر أساســي لدعــم حظــر اســتخدامها”.

أصــدرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة بيانــًا علقــت فيــه علــى تقريــر فريــق التحقيــق وتحديــد   2021 14/ نيســان/  فــي 
المســؤولية التابــع لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الصــادر فــي الـــ 12 مــن الشــهر ذاتــه، وجــاء فيــه إنــه ال يمكــن 
ألي قــدر مــن المعلومــات المضللــة أو نظريــات المؤامــرة أو تشــويه الحقائــق مــن قبــل النظــام الســوري أو داعميــه 
أن يبــدد جرائــم األســد، وأضــاف البيــان “تديــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــن قبــل 
أي شــخص وفــي أي مــكان وفــي أي وقــت. وتؤكــد أن اســتخدام هــذه األســلحة مــن قبــل أيــة دولــة أو جهــة فاعلــة 
غيــر حكوميــة يشــكل تهديــدًا أمنيــًا غيــر مقبــول لجميــع الــدول وال يمكــن أن يحــدث مــع اإلفــالت مــن العقــاب.” 
ــد البيــان “يجــب علــى جميــع الــدول المســؤولة أن تتضامــن ضــد نشــر األســلحة الكيميائيــة مــن خــالل الحفــاظ  وأكَّ
علــى المعيــار العالمــي ضــد مثــل هــذا االســتخدام، ويجــب أن نكــون مســتعدين لمحاســبة نظــام األســد وأي 

شــخص يســتخدم هــذه األســلحة المروعــة.”

فــي 20/ نيســان/ 2021 أصــدرت وزارة الخارجيــة البريطانيــة بيانــًا علقــت فيــه أيضــًا علــى التقريــر ذاتــه، وجــاء فيــه “لــم 
تمتثــل ســوريا لقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 2118، الــذي يقــرر أن الجمهوريــة العربيــة الســورية 
ــت المملكــة  لــن تســتخدم أســلحة كيميائيــة أو تطورهــا أو تنتجهــا أو تقتنيهــا أو تخزنهــا أو تحتفــظ بهــا”. وحثَّ
المتحــدة عبــر هــذا البيــان جميــع الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وأعضــاء مجلــس األمــن 
ــه “ال يمكــن  ــت إن ــرد بشــكل حاســم ومحاســبة المســؤولين، وقال ــى ال ــات األخــرى عل ــع لألمــم المتحــدة، والهيئ التاب
أن يكــون هنــاك إفــالت مــن العقــاب علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة”. وعبــر البيــان ذاتــه صــرَّح وزيــر الخارجيــة 
ــي الســيد دومنيــك راب: “لقــد اســتخدم نظــام األســد مــرارًا وتكــرارًا األســلحة الكيميائيــة ضــد الشــعب  البريطان
الســوري، مظهــرًا اســتهتارًا صارخــًا بحيــاة اإلنســان. ويوضــح هــذا التقريــر األخيــر أهميــة محاســبة منظمــة حظــر 
األســلحة الكيميائيــة لنظــام األســد علــى اســتخدامه البغيــض لألســلحة الكيميائيــة.” وأكــد الســيد راب أن اســخدام 

األســلحة الكيميائيــة جريمــة دوليــة، وال يمكــن أبــدًا تبريرهــا أو الســماح لهــا بالمــرور دون رد.

فــي 21/ نيســان/ 2021 أصــدرت الخارجيــة الفرنســية بيانــًا قالــت فيــه “هــذه هــي الخطــوة األولــى فــي مكافحــة اإلفــالت 
مــن العقــاب، دون المســاس باإلجــراءات التــي قــد تكــون أو يمكــن أن تتخــذ فــي المحاكــم الوطنيــة أو الدوليــة ضــد 

المســؤولين عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.” 

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013( ،)2013( 2118 6  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، القرار

https://www.un.org/press/en/2021/sc14404.doc.htm
https://news.un.org/feed/view/ar/story/2021/02/1070322
https://www.gov.uk/government/speeches/condemning-the-use-of-chemical-weapons
https://www.state.gov/opcw-charges-syrian-regime-with-chemical-weapons-attack/
https://www.gov.uk/government/news/opcw-report-into-february-2018-syria-chemical-weapons-attack-foreign-secretary-statement
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/syria/news/article/syria-adoption-of-a-decision-by-the-conference-of-the-states-parties-to-the
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
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ــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة النظــام الســوري -عبــر بيــان صــادر عــن الخارجيــة األمريكيــة-  فــي 22/ نيســان/ 2021 حثَّ
علــى التعــاون مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، واإلعــالن عــن مخزونــه المتبقــي وتدميــره، والتخلــي عــن برنامــج 

األســلحة الكيميائيــة، واالمتثــال اللتزاماتــه بموجــب اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة. 

ــزع الســالح، فــي كلمتهــا أمــام مجلــس  ــار/ 2021 قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون ن فــي 6/ أي
األمــن: “يجــب محاســبة المســؤولين عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، بغــض النظر عن هويتهــم. إذا لم نتمكن 
مــن القيــام بذلــك، فإننــا نســمح باســتخدام األســلحة الكيميائيــة دون عقــاب، وهــو أمــر يجــب عــدم التســامح معــه. 

وآمــل بصــدق أن يتحــد أعضــاء هــذا المجلــس بشــأن هــذه المســألة”.

فــي 3/ حزيــران/ 2021 دعــت إيزومــي ناكاميتســو، فــي كلمتهــا أمــام مجلــس األمــن، دعــت المجلــس مــن أجــل “إعــادة 
تأســيس القاعــدة ضــد األســلحة الكيميائيــة” فــي ســوريا، قائلــة إن “هنــاك حاجــة ملحــة، ليــس فقــط لتحديــد، بــل 

ومحاســبة، كل مــن اســتخدم أســلحة كيميائيــة فــي انتهــاك للقانــون الدولــي”. 

فــي 5/ حزيــران/ 2021 نشــرت وكالــة NPA اإلعالميــة الهولنديــة مقطعــًا مصــورًا تضمــن تصريحــًا ليــان ســويلنز، 
رئيــس جهــاز االســتخبارات الهولنــدي، تحــدث فيــه حــول تحقيقــات أجراهــا فريقــه تشــير إلــى أنــه مــن المحتمــل جــدًا أن 
يكــون الســارين قــد اســُتخدم فــي هجمــات فــي ســوريا، وأضــاف أنهــم قــد أكــدوا مســؤولية خمســة مــن كبــار الضبــاط 
الســوريين العامليــن فــي برنامــج األســلحة الكيميائيــة عــن هجمــات اللطامنــة فــي ريــف حمــاة )2016( وخــان شــيخون 

فــي إدلــب )2017(.
 

األربعــاء 4/ آب/ 2021 قــال الســيد تومــاس ماركــرام، نائــب الممثلــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون نــزع الســالح، 
فــي جلســة لمجلــس األمــن بشــأن ســوريا: “طالمــا اســتمر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، أو ظــلَّ التهديــد 
باســتخدامها قائمــًا، فــإن علينــا أن نركــز علــى منــع هــذه التهديــدات”، وقــد جــاء فــي تقريــر لوكالــة األناضــول 
أن ماركــوم قــال نقــاًل عــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش بضــرورة “تحديــد هويــة جميــع َمــن 
اســتخدموا األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا ومســاءلِتهم”، موضحــًا أن “وحــدة الصــف بيــن أعضــاء مجلــس األمــن 

تعــد شــرطًا أساســيًا لتحديــد هويــة جميــع َمــن اســتخدموا األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا ومحاســبتهم”.

فــي 2/ أيلــول/ 2021 قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســالح، فــي إحاطتهــا أمــام مجلــس 
األمــن حــول ســوريا إن أي اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة غيــر مقبــول إطالقــًا ويعــد انتهــاكًا خطيــرًا للقانــون الدولــي، 
ويجــب محاســبة المســؤولين عنــه، بصــرف النظــر عــن هويتهــم. ودعــت النظــام الســوري إلــى اإلعــالن عــن “جميــع 
عوامــل الحــرب الكيميائيــة التــي جــرى إنتاجهــا و/أو تهيئتهــا فــي شــكل أســلحة فــي مرفــق إنتــاج ســابق كانــت قــد 
أعلنــت عنــه الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى أنــه لــم يســتخدم قــط إلنتــاج أســلحة كيميائيــة و/أو تهيئتهــا”، 
وجــاءت دعوتهــا هــذه اســتنادًا إلــى المالحظــات التــي قدمهــا مديــر عــام منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة إلــى 
مجلــس األمــن. وأضافــت الســيدة ناكاميتســو أن األمانــة الفنيــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وبالنظــر إلــى 
الثغــرات وأوجــه عــدم االتســاق والتباينــات التــي ال تــزال غيــر محســومة، خلصــت إلــى أنــه “ال يــزال يتعــذر عــّد اإلعــالن 
الــذي قدمتــه الجمهوريــة العربيــة الســورية دقيقــًا ومكتمــاًل وفقــًا لمــا تقتضيــه اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة”.

https://www.state.gov/opcw-condemns-syrias-repeated-use-of-chemical-weapons/
https://news.un.org/ar/story/2021/05/1075762
https://news.un.org/feed/view/ar/story/2021/06/1077382
https://www.youtube.com/watch?v=KEfoues8PfQ
https://www.youtube.com/watch?v=KEfoues8PfQ
https://news.un.org/ar/story/2021/08/1080822
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2324564
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/09/HR-Statement-to-the-Security-Council-on-the-situation-in-the-Middle-East-2-September-2021-1.pdf
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وفــي الجلســة ذاتهــا، قالــت المندوبــة الدائمــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة، لينــدا توماس-غرينفيلــد إن “الوقــت قــد 
حــان لكــي يفــي نظــام األســد بالتزاماتــه بموجــب اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة والقــرار 2118.” وأضافــت أن الوقــت 
قــد حــان لدعــم قــرار مجلــس األمــن وتنفيــذه وفــرض تدابيــر بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، ألنَّــه 

بــات هنــاك أدلــة دامغــة علــى العديــد مــن حــاالت عــدم االمتثــال للقــرار 2118 مــن قبــل النظــام الســوري.

بيــن 3 و23/ أيلــول/ 2021، رفضــت حكومــة النظــام الســوري أزيــد مــن مــرة منــح تأشــيرات دخــول ألعضــاء فــي فريــق 
التقييــم التابــع لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وبدورهــا ووفقــًا لإلطــار القانونــي المعمــول بــه، الــذي ال يخــّول 
للجمهوريــة العربيــة الســورية اختيــار الخبــراء نيابــًة عــن األمانــة، أّكــدت األخيــرة أّنهــا لــن توفــد فريــق التقييــم إلــى ســوريا7 . 

وفــي هــذا الصــدد شــددت الممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســالح إيزومــي ناكاميتســو فــي إحاطتهــا أمــام مجلــس 
األمــن فــي 4/ تشــرين األول/ 2021 علــى أنــه “فقــط مــن خــالل التعــاون الكامــل مــن قبــل الجمهوريــة العربيــة 
الســورية مــع األمانــة الفنيــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يمكــن إغــالق جميــع القضايــا العالقــة المتعلقــة 
باإلعــالن األولــي للجمهوريــة العربيــة الســورية”. وقالــت: “إن ثقــة المجتمــع الدولــي فــي القضــاء التــام علــى برنامــج 

األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا تعتمــد علــى االنتهــاء مــن هــذه القضايــا”.

جــاء فــي مذكــرة شــفوية مؤرخــة فــي 25/ تشــرين األول/ 2021 أرســلها النظــام الســوري إلــى األمانــة الفنيــة لمنظمــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة، أنَّ النظــام الســوري حصــل علــى معلومــات تفيــد: “بقيــام مجموعــات إرهابيــة بالتنســيق 
مــع خبــراء بعــض الــدول، بالتحضيــر لمســرحيات اســتخدام أســلحة كيميائيــة، بهــدف اتهــام الحكومــة الســورية بها”، 
ى  ــة، وســمَّ ــة بمــواد كيميائي ــخ محمل ــة وصواري وأوردت المذكــرة معلومــات عــن إحضــار ونقــل وتســليم مــواد كيميائي
مجموعــات إرهابيــة وهيئــة تحريــر الشــام والمخابــرات التركيــة بوصفهــا جهــات متورطــة فــي عمليــات اإلحضــار والنقــل 
والتســليم التــي ادعتهــا المذكــرة. ردت تركيــا علــى ذلــك بمذكــرة شــفوية مؤرخــة فــي 8/ تشــرين الثانــي/ 2021، جــاء فيها، 
أنهــا ترفــض رفضــًا قاطعــًا مــا تــم تلفيقــه فــي المذكــرة الشــفوية الواردة مــن النظام الســوري، واعتبرتــه محاولة تضليل 

جديــدة مــن قبــل النظــام لصــرف االنتبــاه عــن انتهاكاتــه الموثقــة والمتواصلــة التفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة.

ورَد فــي رســالة األميــن العــام إلــى مجلــس األمــن والمؤرخــة فــي 28/ تشــرين األول/ 2021 عــن التقــدم المحــرز، 
ــد مــن المعلومــات  ــة الفنيــة فــي المنظمــة طلبــت عبــر مذكــرة شــفوية فــي 15/ تمــوز/ 2021 تزويدهــا بمزي أن األمان
والوثائــق فيمــا يتعلــق بالضــرر الــذي لحــق بالموقــع المعلــن عنــه ســابقًا. وكــّررت األمانــة طلبهــا مــن بعــد ذلــك فــي 
مذكرتيــن شــفويتين مؤرختيــن بـــ 25/ آب و13/ أيلــول/ 2021، إال أنهــا حتــى تاريــخ تقريــر التقــدم المحــرز لــم تكــن قــد تلقــت 
أي رد علــى هــذه الطلبــات8 . وكان قــد ورَد فــي وقــت ســابق فــي رســالة األميــن العــام إلــى مجلــس األمــن والمؤرخــة 
فــي 29/ تمــوز عــن التقــدم المحــرز فــي إزالــة برنامــج األســلحة الكيميائيــة الســوري، أَن النظــام الســوري أبلــغ عبــر 
مذكــرة شــفوية األمانــة الفنيــة فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بوقــوع هجــوم فــي الـــ 8 مــن حزيــران 2021 
اســتهدف مرفقــًا عســكريًا، مــا أدى إلــى تدميــر أســطوانتي كلــور علــى صلــة بالهجــوم الكيميائــي علــى مدينــة دومــا بريــف 
دمشــق فــي 7/ نيســان/ 92018. وكانــت هاتــان األســطوانتان قــد خزنتــا وخضعتــا للتفتيــش فــي موقــع آخــر معلــن عنــه 
رتــا فيــه فــي 8 حزيــران. ولــم يقــم النظــام الســوري بإخطــار  ــَغ أنهمــا ُدمِّ

ِ
يبعــد 60 كيلومتــر تقريبــًا عــن المــكان الــذي ُأبل

المنظمــة بتحريــك األســطوانتين مــن موقعهمــا قبــل إبالغــه عــن تدميرهمــا فــي 8 حزيــران.

7  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، رسالة مؤرخة 30 أيلول 2021 موجهة من األمين العام إلى رئيسة مجلس األمن، الفقرة 16،

 https://undocs.org/ar/S/2021/842

8  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، رسالة مؤرخة 28 تشرين األول 2021 موجهة من األمين العام إلى رئيسة مجلس األمن، الفقرة 13.

9  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، رسالة مؤرخة 29 تموز 2021 موجهة من األمين العام إلى رئيسة مجلس األمن، الفقرات 20، 21، 22.

https://www.un.org/press/en/2021/sc14621.doc.htm
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/10/High-Representatives-briefing-to-the-Security-Council-on-the-implementation-of-Security-Council-resolution-2118-2013-4-October-2021-1.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/10/High-Representatives-briefing-to-the-Security-Council-on-the-implementation-of-Security-Council-resolution-2118-2013-4-October-2021-1.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/11/20211026171920.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/11/20211026171920.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/11/NV%2033479566%20Turkey.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/11/NV%2033479566%20Turkey.pdf
https://undocs.org/ar/S/2021/911
https://www.undocs.org/ar/S/2021/692
https://www.undocs.org/ar/S/2021/692
https://www.undocs.org/ar/S/2021/692
https://undocs.org/ar/S/2021/842
https://undocs.org/ar/S/2021/842
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ثالثــًا: 222 هجومــًا كيميائيــًا موثقــًا فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
1500 مواطــن ســوري  قرابــة  عــن مقتــل  أســفرت  اإلنســان،  لحقــوق 

بينهــم 205 أطفــال:

ال بــدَّ فــي هــذ اليــوم مــن التذكيــر بحصيلــة الهجمــات الكيميائيــة التــي شــهدتها ســوريا فــي األعــوام الماضيــة، وحصيلــة 
الضحايــا المباشــرين لهــذه الهجمــات، والذيــن مــا زالــوا ينتظــرون العدالــة والمحاســبة حتــى اآلن.

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فقــد وثقنــا مــا ال يقــل عــن 222 هجومــًا كيميائيــًا فــي 
ــق لدينــا الســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 30/  ســوريا وذلــك منــذ أول اســتخدام موثَّ

عــون بحســب الجهــة الفاعلــة علــى النحــو التالــي: تشــرين الثانــي/ 2021 يتوزَّ
ألف: نفذ النظام السوري 217 هجومًا كيميائيًا في مختلف المحافظات السورية.

ذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب. باء: نفَّ
 

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 خرقــًا لقــرارات مجلــس األمــن  بــاء: نفَّ

رقــم 2118، و2209، و2235. 

بت جميــع الهجمــات فــي مقتــل 1510 أشــخاص يتوزعــون إلــى 1409 مدنيــًا بينهــم 205 طفــاًل و260 ســيدة  وقــد تســبَّ
)أنثــى بالغــة( و94 مــن مقاتلــي المعارضــة المســلحة، و7 أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كانــوا فــي ســجون 
ــة 11212 شــخصًا،  المعارضــة المســلحة، جميعهــم قضــوا فــي هجمــات شــنها النظــام الســوري، إضافــة إلــى إصاب

11080 منهــم أصيبــوا فــي هجمــات شــنها النظــام الســوري و132 أصيبــوا فــي هجمــات شــنها تنظيــم داعــش.

رابعــًا: المســؤولية المباشــرة لقائــد الجيــش والقــوات المســلحة بشــار 
األســد عــن هجمــات األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا:

ــام بمهمــة ضخمــة مثــل تحريــك واســتخدام األســلحة  ــة، وال يمكــن القي إن النظــام الســوري نظــام شــديد المركزي
ــد العــام للجيــش  ــه القائ ــم وموافقــة رأس النظــام الســوري بشــار األســد، وهــو فــي الوقــت ذات ــة دون عل الكيميائي
والقــوات المســلحة، بــل ال يمكــن القيــام بمهــام أقــل مــن ذلــك بكثيــر دون علمــه وموافقتــه، ويأخــذ القانــون الدولــي 
القــادة  القــادة، ويحمــل  الــذي يفرضــه  للقــوات المســلحة واالنضبــاط  الهرميــة  اإلنســاني فــي االعتبــار الطبيعــة 
المســؤولية الجنائيــة علــى المســتوى الشــخصي ال عــن أفعــال وتجــاوزات ارتكبوهــا بــل أيضــًا عــن أفعــال ارتكبهــا 
ــة، كل ذلــك  ــادة الشــديدة الصرامــة والمركزي ــه وسلســلة القي مرؤوســوهم10 ، كمــا أن عالقــة رأس النظــام وقيادات

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152 10  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
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في يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، النظام 8
السوري أكثر من استخدم األسلحة الكيميائية في 

القرن الحالي

يجعــل رأس النظــام الســوري بشــار األســد والقيــادات العليــا جميعهــا متورطــة بشــكل مباشــر عبــر اســتخدام 
ــم الحــرب بحــق  ــم ضــد اإلنســانية وجرائ ــى الجرائ ــكاب انتهــاكات تصــل إل ــة فــي ارت أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائي

الشــعب الســوري.

ويتحمــل بالدرجــة األولــى كل مــن القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة ونائبــه ومديــر القــوى الجويــة وإدارة 
المخابــرات الجويــة وقــادة المطــارات العســكرية ومــدراء الســرب واأللويــة التابعــة للحــرس الجمهــوري، إضافــة 
إلــى مــدراء وحــدات البحــوث العلميــة المســؤولية األكبــر عــن اســتخدام هــذا الســالح، وتشــير قاعــدة بياناتنــا الخاصــة 
باألفــراد المتورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا 
منــذ آذار 2011، والتــي تضــم بيانــات عــن اآلالف منهــم، والمناصــب التــي شــغلوها، وأبــرز االنتهــاكات التي وثقنــا ارتكابهم 
لهــا، ونعمــل علــى تحديثهــا بشــكل مســتمر، تشــير إلــى تــورط مــا ال يقــل عــن 387 شــخصًا مــن أبــرز ضبــاط الجيــش 
وأجهــزة األمــن والعامليــن المدنييــن والعســكريين فــي مراكــز البحــوث والدراســات العلميــة المتخصصــة بتوفيــر 
وتجهيــز المــواد الكيميائيــة المســتخدمة عســكريًا فــي ســوريا، والمتهمــون بإصــدار أوامــر لشــنِّ هجمــات باألســلحة 
الكيميائيــة أو تنفيذهــا فــي ســوريا. ونشــير إلــى أن تنفيــذ الهجمــات التــي اســتخدمت فيهــا األســلحة الكيميائيــة تــمَّ 
وفــق عمليــة مركبــة ومعقــدة، جــرت بيــن بعــض ألويــة الجيــش بشــكل رئيــس ألويــة الحــرس الجمهــوري، والقــوات 
ــادة شــعبة  ــرات العســكرية العامــة، وقي ــادة شــعبة المخاب ــة، بشــكل رئيــس قي ــة، وعــدد مــن األجهــزة األمني الجوي
المخابــرات الجويــة، ومكتــب األمــن القومــي، وبيــن مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة، بشــكل رئيــس المعهــد 1000 
والفــرع 450، وقــد أوردنــا عينــة عــن أبــرز هــؤالء األفــراد المتورطيــن باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي النظــام 
الســوري تمهيــدًا لفضحهــم ووضعهــم علــى قوائــم العقوبــات الدوليــة، وذلــك فــي تقريرنــا الصــادر فــي 21 آب 2021 
تحــت عنــوان “الذكــرى الســنوية الثامنــة ألضخــم هجــوم للنظــام الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى المواطنيــن 

الســوريين فــي غوطتــي دمشــق ومــا زال دون محاســبة”. 

خامسًا: التوصيات:

تأسيســًا علــى مــا ســبق، وفــي إطــار الجهــود لدعــم الضحايــا الناجيــن فــي يــوم إحيــاء ذكــرى جميــع ضحايــا الحــرب 
 مــن هــذا الســالح، نعتقــد فــي الشــبكة 

ٍ
 خــال

ٍ
الكيميائيــة، وتحقيــق أهــداف منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي عالــم

الســورية لحقــوق اإلنســان أنــه يجــب االســتناد علــى األدلــة والبيانــات التــي تمتلكهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
مــن أجــل محاســبة النظــام الســوري علــى اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل، وتتميــز منظمــة حظــر األســلحة 
الكيميائيــة بوجــود الخبــراء والمختصيــن وباتبــاع معاييــر عاليــة فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا، ونعتقــد أنَّ التقاريــر 
الصــادرة عــن فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية التابــع للمنظمــة إضافــة إلــى تقاريــر آليــة التحقيــق المشــتركة، مــع 
التقاريــر التــي أثبتــت فيهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أن ســالحًا كيميائيــًا قــد تــم اســتخدامه، وبمــا تحتويــه 
مــن أدلــة صارمــة تشــكل قاعــدة صلبــة يمكــن االســتناد إليهــا فــي محاســبة النظــام الســوري قضائيــًا، واألهــم مــن 
ذلــك محاســبته سياســيًا عبــر عــدم القبــول بعودتــه إلــى حظيــرة المجتمــع الدولــي، واعتبــاره نظامــًا مارقــًا خارجــًا عــن 
القانــون الدولــي، ويجــب علــى كافــة دول العالــم محاربتــه وردعــه؛ نظــرًا الســتخدامه أســلحة دمــار شــامل، ونطالــب 
فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية أن يحــدد األفــراد المتورطيــن داخــل النظــام الســوري، فهــذا يعتبــر شــكاًل مــن 

ــا النظــام الســوري مــن الهجمــات الكيميائيــة. أشــكال المحاســبة والدعــم لضحاي
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