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اإلثنني 25 حزيران 2018

بعد 221 هجوماً كيميائياً حان الوقت 
لتصحيح الكوارث يف ملف األسلحة 

الكيميائية يف سوراي

على الدول الدميقراطية اجملتمعة 
يف “الهاي” أن تتجاوز دواًل

داعمة الستخدام األسلحة الكيميائية 
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احملتوى: 
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: واقع استخدام السالح الكيميائي يف سوراي حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.
اثلثاً: تقارير األمم املتحدة احلقوقية عن استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي وعجز جملس األمن.

رابعاً: الدور الروسي يف رعاية استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.
خامساً: استخدام األسلحة الكيميائية يف إطار هجمات ختدم تقدماً عسكرايً.

سادساً: هجمات النظام السوري الكيميائية يف ظلِّ عهد الرئيسني األمريكَيني واملبادرة الفرنسية.
سابعاً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة:
مل يشــهد القــرن احلــايل حــى اآلن اســتخداماً لألســلحة الكيميائيــة كمــا قــام بــه النظــام الســوري ضــدَّ الشــعب الســوري، علــى منــط 
متكــرر وواســع ومنهجــي -مــا أصبــح ُيشــكِّل دون شــكٍّ جرائــم ضــدَّ اإلنســانية- علــى الرغــم مــن صــدور عــدة قــرارات مــن جملــس 
األمــن داعمــة حملاســبة ُمنفــذي اهلجمــات الكيميائيــة. لقــد نــصَّ االتفــاق األمريكــي الروســي الــذي متَّ بعــد هجــوم الغوطتــني الشــهري 
يف آب/ 2013 علــى أن يقــوم جملــس األمــن بعمليــات مراجعــات دوريــة عــن اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، 
ونصَّــت مجيــع قــرارات جملــس األمــن الــي صــدرت يف خصــوص األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي علــى أنَّــه يف حــال عــدم امتثــال 
النظــام الســوري لبنــود االتفــاق األمريكــي الروســي وقــرارات جملــس األمــن، فإنَّــه يتعــنيَّ علــى جملــس األمــن الــدويل فــرض تدابــري 
ضــدَّه مبوجــب الفصــل الســابع، ولقــد أثبتــت آليــة التَّحقيــق املشــركة الــي انبثقــت عــن قــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 2235 أنَّ 
النظــام الســوري قــد اســتخدم األســلحة الكيميائيــة 5 مــرات علــى األقــل، وكانــت مــا تــزال قيــد التَّحقيــق يف حــوادث أخــرى قبــل 

أن تُنهــي روســيا مهمتهــا عــر فيتــو يف جملــس األمــن الــدويل.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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ــد روســيا يف أن يقــوم النظــام الســوري بتســليم ترســانته مــن األســلحة الكيميائيــة أنَّ  تُثبــت اهلجمــات الكيميائيــة الــي تلــت تعهُّ
النِّظــام الســوري برعايــة روســية قــد خــدَع جملــس األمــن واألمــم املتحــدة، ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وحبســب قاعــدة 
بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، الــي تتضمَّــن حــوادث اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والضحــااي الذيــن خلفتهــم تلــك 
اهلجمــات، وحبســب تقاريــر صــدرت عــن األمــم املتحــدة أيضــاً وعــن منظمــات دوليــة غطَّــت حــوادث معينــة، فقــد خــَرق النِّظــام 
الســوري االتفــاق األمريكــي الروســي، واتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، ومجيــع قــرارات جملــس األمــن املختصَّــة 
ابألســلحة الكيميائيــة، وابلتــايل جيــب علــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ابعتبارهــا جهــة متضــّرِرة وجــزء مــن هيئــات األمــم 
املتحــدة، أن تُقــدِّم ادِّعــاًء إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة، وأن ُتطالــب مبحاســبة املســؤولني عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة؛ 
نظــراً ملخالفتهــم بنــود االتفــاق املوقَّــع بــني النِّظــام الســوري واملنظمــة عــر إحالــة أعضــاء املنظمــة وبعــد موافقــة ثُلثَــي أعضائهــا الـــ 41 
امللــَف علــى األمــني العــام لألمــم املتحــدة، والــذي ُييلــه بــدوره علــى النائــب العــام للتَّحقيــق وحتضــري امللــف للمحكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة، ويف ظــلِّ الفشــل الصــارخ جمللــس األمــن، جيــب علــى اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أن حتــلَّ مكانــه يف هــذا اخلصــوص، 
وعقد جلســة اســتثنائية طارئة واحلصول على قرار ُمشــابه للقرار 377 عام 1950، وهذا حباجة لتأييد ســبع دول من ضمنهم 

أعضــاء دائمــون يف جملــس األمــن.
 

ستشــهد أروقــة املنتــدى العاملــي يف “الهــاي” يومــي 26 و 27/ حزيــران/ 2018 مؤمتــراً دعــت إليــه منظمــة حظــر األســلحة 
ــّزِز تنفيــذ  الكيميائيــة بنــاًء علــى طلــب 11 دولــة طــرف يف اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة؛ هبــدف اختــاذ خطــوات عاجلــة تُع
االتفاقية، وهي فرصة حقيقية لتصحيح أخطاء بلغت حدَّ الكارثة يف ملف األسلحة الكيميائية يف سوراي، وجيب على دول العامل 
ا دولة راعية الســتخدام النظام الســوري لألســلحة الكيميائية، كما أثبتت عدة  احلرِّ أن تتجاوز ضغط روســيا وحلفائها؛ حيث أنَّ
تقاريــر للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، أو هــي علــى األقــل قــد فشــلت يف تعهداهتــا مبنــع النظــام الســوري مــن اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة وفشــلت يف ضمــان تســليمه كامــل خمزونــه منهــا، وهــي تتحمــل بشــكل اتم مســؤولية كل ذلــك.
 

وأييت هــذا االجتمــاع ابلتَّزامــن مــع إعــالن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة عــن اقــراب موعــد صــدور تقريرهــا، الــذي مــن 
املفــرض أن تعــرض فيــه نتائــج التحقيقــات الــي أجرهتــا املنظمــة يف خصــوص هجومــي دومــا الكيميائيَــني يف 7/ نيســان/ 2018، 
وصحيــح أنــه ليــس مــن صالحيــة املنظمــة حــى اآلن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن اجلرميــة، إال أنَّ جمــرد إثبــات أنَّ ســالحاً كيميائيــاً 
قــد اســتخدم ينســف واحــدة مــن الــرواايت املتعــددة املتضاربــة الــي قدَّمهــا كل مــن النظــام الروســي والســوري أبنــه مل يكــن هنــاك 

اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة مطلقــاً.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“مــا فائــدة حتديــد وجــود اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة دوَن حتديــد مــن ارتكبــه، وإنَّ عــدم متكــني جلنــة نــزع 
األســلحة الكيميائيــة مــن ذلــك، ســوف جيعــل ســلطة حتديــد ذلــك عــر جلنــة ُمشــكَّلة مــن جملــس األمــن؛ مــا يعــي 
تسييســها بشــكل كبــري، ويف حــال خروجهــا بنتائــج ختالــف أحــد األعضــاء يعــي إنــاء واليتهــا كمــا فعلــت روســيا 

مــع اللجنــة اخلاصــة بســوراي؛ محايــًة للنظــام الســوري، ولروســيا املتورطــة معــه كذلــك”. 

اثنياً: واقع استخدام السالح الكيميائي يف سوراي حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 
ــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الناجتــة عــن عمــل تراكمــي مســتمر طيلــة ســبع ســنوات حــوادث  تتضمَّ
اســتخدام الســالح الكيميائــي الــي قمنــا بتوثيقهــا ُمعتمديــن علــى رواايت انجــني وشــهود عيــان وبشــكل خــاص أطبــاء عاجلــوا 
املصابــني وعناصــر مــن الدفــاع املــدين، إضافــة إىل حتليــل املقاطــع املصــوَّرة والصــور الــي ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــي أرســلها 
لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــد توافقــت يف معظــم 

احلــاالت رواايت الشــهود مــع حتليــل الصــور والفيديوهــات وأســهمت يف الوصــول إىل درجــة عاليــة مــن الصدقيــة.
مل يتمكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كثــري مــن األحيــان مــن زايرة مواقــع احلــوادث كافــة ومل تُتِــح الظــروف احلاليــة 

حــى اآلن إمكانيــة أخــذ عينــات مــن الــدَّم أو الربــة وإجــراء فحوصــات هلــا.  
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https://drive.google.com/file/d/1h3tAIba25_PfLFFZLw7JDgJVUBvdcypE/view
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ألف: حصيلة اهلجمات الكيميائية منذ أول استخدام موثَّق هلا يف 23/ كانون األول/ 2012 حىت 22/ حزيران/ 2018:
بلغ عدد اهلجمات الكيميائية املوثَّقة لدينا قرابة 221 هجوماً كيميائياً يتوزعون حبسب اجلهة الفاعلة إىل:

• النظام السوري: 216 هجوماً كيميائياً، توزعت حسب احملافظات على النحو التايل:
ريف مشق: 71

إدلب: 45
دمشق: 31

محاة: 30
حلب: 26
محص: 7

دير الزور: 3
درعا: 3

 
• تنظيم داعش: 5 هجمات مجيعها يف حمافظة حلب.

 
ابء: حصيلة ضحااي ومصايب اهلجمات الكيميائية:

تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 1461 شــخصاً، مســجلون يف قوائمنــا ابالســم والتفاصيــل، مجيــع الضحــااي 
قضــوا يف هجمــات نفَّذهــا النظــام الســوري يتوزعــون إىل:

• 1397 مدنياً، بينهم 185 طفاًل، و252 سيدة )أنثى ابلغة(.
• 57 من مقاتلي املعارضة املسلحة.

• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما ال يقل عن 7599 شخصاً يتوزعون إىل:

• 7472 ُأصيبوا إثَر هجمات شنَّها النظام السوري. 
• 127 ُأصيبوا إثَر هجمات شنَّها تنظيم داعش.
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جيم: هجمات على مراكز طبية أبسلحة كيميائية:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 3 هجمــات كيميائيــة نفَّذهــا النظــام الســوري علــى مراكــز طبيــة منــذ 
أول اســتخدام موثَـّـق لألســلحة الكيميائيــة يف 23/ كانــون األول/ 2012 حــى 22/ حزيــران/ 2018، ذلــك يف كل مــن:

مدينة كفر زيتا بريف محاة الشمايل، اخلميس 22/ أاير/ 2014
حي الكالسة يف مدينة حلب، اجلمعة 9/ كانون األول/ 2016

بلدة اللطامنة بريف محاة الشمايل الغريب، السبت 25/ آذار/ 2017

اثلثــاً: تقاريــر األمــم املتحــدة احلقوقيــة عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي وعجــز جملــس األمــن 
الدويل:

مــت النِّظــام الســوري ابملســؤولية عــن اســتخدام  ــا وثَّقــت 34 هجومــاً كيميائيــاً اهتَّ أعلنــت جلنــة التَّحقيــق الدوليــة املســتقلة أنَّ
األســلحة الكيميائيــة يف 28 هجومــاً منهــا، يف حــني ســجلت 6 هجمــات كيميائيــة دون حتديــد اجلهــة املســؤولة عنهــا. 

أمــا منظمــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فقــد وثَّقــت 29 هجومــاً كيميائيــاً يف ســوراي، وكان آخــر مــا أثبتتــه هجومــا 
اللطامنــة 24/ آذار/ 2017، وســراقب 4/ شــباط/ 2018، وهــي مل ُتشــر إىل مرتكــب اجلرميــة، لكننــا مــن خــالل مقاطعــة 
هــذه احلــوادث مــع احلــوادث الــي وثَّقهــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تبــنيَّ لنــا أنــه مــن بــني 29 هجومــاً تــورَّط النظــام 

الســوري بـــ 27، فيمــا تــورَّط تنظيــم داعــش يف هجومــني.
أمــا آليــة التحقيــق املشــركة والــي أنشــأها قــرار جملــس األمــن رقــم 2235 يف آب/ 2015، الــي كانــت مهمتهــا حتديــد مرتكــب 
اجلرميــة، فقــد اســتطاعت إثبــات مســؤولية النظــام الســوري عــن تنفيــذ 5 هجمــات كيميائيــة ومســؤولية تنظيــم داعــش عــن اثَنتــني، 
ذلــك منــذ بــدء التشــغيل الفعلــي هلــا يف 13/ تشــرين الثــاين/ 2015 حــى 17/ تشــرين الثــاين/ 2017، إال أنَّ الفيتــو الروســي 

ــا مل ختضــع لالبتــزاز الروســي. أنــى عملهــا؛ حيــث أنَّ
علــى الرَّغــم مــن كل هــذه التَّقاريــر فقــد فشــل جملــس األمــن الــدويل يف ردع النظــام الســوري عــن تكــرار اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة وابلتــايل انتهــاك قــرارات جملــس األمــن بشــكل فظيــع، وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تتــوزع 

اهلجمــات الكيميائيــة وفقــاً لقــرارات جملــس األمــن املتعلقــة ابألســلحة الكيميائيــة علــى النحــو التــايل:
• ألف: اهلجمات الي نفَّذها النظام السوري: 216 هجوماً توّزعت على النحو التايل: 
أواًل: قبل قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً 

اثنياً: بعد قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 حى اآلن: 183 هجوماً 
اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 114 هجوماً 

رابعاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه آلية التَّحقيق املشركة: 58 هجوماً 
•ابء: اهلجمات اخلمس الي نفَّذها تنظيم داعش مجيعها وقعت بعد قرارات جملس األمن ذوات األرقام 2118 و2209 و2235. 
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رابعاً: الدور الروسي يف رعاية استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية:
ألف: استخدام حق الـنَّـقض الفيتو لصاحل نظام استخدم األسلحة الكيميائية:

اســتخدمت روســيا حــقَّ النَّقــض يف جملــس األمــن لصــاحل النظــام الســوري 12 مــرة، مــن ضمنهــا 6 مــرات خبصــوص ملــف 
األســلحة الكيميائيــة حتديــداً، وقــد اســتخدم النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة يف 20 هجــوم بعــد الفيتــو الروســي األول، 
الــذي محــاه يف جملــس األمــن بتاريــخ 28/ شــباط/ 2017، حــى آخــر هجومــني شــنَّهما علــى مدينــة دومــا بريــف دمشــق يف 7/ 

نيســان/ 2018، توزَّعــت يف ظــل الفيتــو الروســي علــى النحــو التــايل:
• منذ الفيتو األول – 28/ شباط/ 2017 حى هجومي مدينة دوما: 20

• منذ الفيتو الثاين – 12/ نيسان/ 2017 حى هجومي مدينة دوما: 13 
• منذ الفيتو الثالث – 24/ تشرين األول/ 2017 حى هجومي مدينة دوما: 9 
• منذ الفيتو الرابع – 16/ تشرين الثاين/ 2017 حى هجومي مدينة دوما: 9 

• منذ الفيتو اخلامس – 17/ تشرين الثاين/ 2017 حى هجومي مدينة دوما: 7 
• الفيتــو الســادس – 10/ نيســان/ 2018، الــذي اســتخدمته روســيا ضــدَّ مشــروع قــرار قدَّمتــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 

يُطالــب إبنشــاء آليــة للتحقيــق يف هجــوم دومــا وغــريه مــن اهلجمــات الكيميائيــة.

ــح تواريــخ الفيتــو الروســي وحصيلــة اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة بعدهــا،  املخطــط الزمــين التــايل يوضِّ
حبســب قاعــدة بيــاانت هجمــات األســلحة الكيميائيــة املوثَّقــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

https://drive.google.com/file/d/1xqQHdcnjSlsVP16JDBaIocqhOJwxrGPH/view
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ابء: روسيا ساندت النِّظام السوري يف بضع هجمات كيميائية:
مل تكتفــي روســيا مبســاندة النظــام الســوري ومحايتــه متامــاً مــن أيــة مســاءلة وابلتــايل إعطائــه حصانــة وضــوءاً أخضــر الســتخدام 
ــا إضافــة إىل ذلــك  الســالح الكيميائــي مــى أراد، وتعطيــل متديــد عمــل آليــة التَّحقيــق الدوليــة املشــركة كمــا أشــران ســابقاً، بــل إنَّ
ــد مــن ســالح اجلــو الروســي ملراكــز طبيــة  قدَّمــت دعمــاً عســكرايً مباشــراً يف ثــالث هجمــات علــى األقــل، عــر اســتهداف ُمتعمَّ
جمــاورة ملواقــع اهلجمــات، وقــد حصــل ذلــك إمــا قبــل اهلجــوم أو بعــده، كمــا وثَّقنــا اســتهداف القــوات الروســية للطُـّـرق الــي 

يقصدهــا املســعفون؛ األمــر الــذي يُعيــق عمليــة إســعاف املصابــني. 

خامسًا: استخدام األسلحة الكيميائية يف إطار هجمات ختدم تقدماً عسكرايً:
رصــدان مــا ال يقــل عــن 20 هجــوم كيميائــي نفَّذهــا النظــام الســوري يف إطــار التَّقــدم العســكري علــى جبهــات يســعى النتــزاع 
الســيطرة عليهــا مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة، كمــا حصــل علــى ســبيل املثــال يف معركــة الســيطرة علــى أحيــاء حلــب الشــرقية 

يف عــام 2016 وعلــى بلــدات الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق يف عامــي 2017/ 2018.
وتتوزع هذه اهلجمات على احملافظات السورية حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على النحو التايل:

• حمافظة حلب: 8 هجمات يف املدة الواقعة بني 15/ تشرين الثاين/ 2016 حى 31/ كانون األول/ 2016.
• حمافظة ريف دمشق: 10 هجمات يف:

              o الغوطة الشرقية: 8 يف املدة الواقعة بني 14/ تشرين الثاين/ 2017 حى 12/ نيسان/ 2018.
              o وادي بردى: 2 يف املدة الواقعة بني 23/ كانون األول/ 2016 حى 30/ كانون الثاين/ 2017.

• حمافظة دمشق )حي القابون(: 2 يف املدة الواقعة بني شباط/ 2017 حى 13/ أاير/ 2017. 

سادساً: هجمات النظام السوري الكيميائية يف ظلِّ عهد الرئيسني األمريكَيني واملبادرة الفرنسية:
أبلــغ رئيــس الــوالايت املتحــدة األمريكيــة العــامل أبنَّ اســتخدام األســلحة الكيميائيــة خــط أمحــر، كــرَّر الرئيــس “أوابمــا” ذلــك 
ــن فريقنــا البحثــي يف الشــبكة  يف عــدة مناســبات حمــذرِّاً ومتوعــداً مــن عواقــب وخيمــة، ومهــدداً النظــام الســوري، وحبســب مــا متكَّ
الســورية حلقــوق اإلنســان مــن توثيقــه، فقــد اســتخدم نظــام األســد األســلحة الكيميائيــة يف عهــد الرئيــس أوابمــا يف 33 هجومــاً 
ــا وصمــة عــار  قبــل قــرار جملــس األمــن رقــم 2118  الصــادر يف أيلــول/ 2013، الــذي أســفر عــن اتفاقيــة أقــل مــا توصــف بــه أنَّ
يف التاريــخ األمريكــي يف العصــر احلديــث، حيــث قبــل الرئيــس أوابمــا بتســليم الســالح الكيميائــي والعفــو عــن مرتكــب اجلرميــة، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد خــدع النظــام الســوري اجملتمــع الــدويل ومل يســلم ترســانته كاملــة، واألســوأ أنَّــه قــد اســتمرَّ يف اســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة، حيــث ســجَّل فريقنــا 158 هجومــاً بعــد قــرار جملــس األمــن رقــم 2118، أي قرابــة مخســة أضعــاف حصيلــة 

اهلجمــات الكيميائيــة قبلــه. 

http://sn4hr.org/arabic/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
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وعندمــا اســتلم احلكــم الرئيــس “دوانلــد ترامــب” اســتمرَّ النظــام الســوري يف مســريته الكيميائيــة اإلابديَّــة لعــدم وجــود ردع حقيقــي 
ــه ضربتــني عســكريتني لنظــام األســد، أُوالمهــا بعــد اهلجــوم الكيميائــي علــى  ســابقاً، وصحيــح أن الرئيــس “ترامــب” قــد وجَّ
مدينــة خــان شــيخون يف حمافظــة إدلــب والثانيــة بعــد هجومــي مدينــة دومــا يف حمافظــة ريــف دمشــق، إال أنَّ ذلــك مل أيِت ضمــن 
اســراتيجية شــاملة حلــلِّ الكارثــة الســورية والوصــول إىل طاولــة املفاوضــات وحــلٍّ سياســي جُينِّــب ســوراي شــالل الدمــاء اليومــي.

 وقــد ســجلنا يف عهــد الرئيــس “دوانلــد ترامــب” مــا ال يقــل عــن 25 هجومــاً كيميائيــاً، بينهــا 14 بعــد الضربــة العســكرية 
األمريكيــة الــي اســتهدفت مطــار الشــعريات يف نيســان/ 2017.

ــح تــوزع هجمــات النظــام الســوري الكيميائيــة يف ظــلِّ عهــد الرئيســني األمريكيَــني، حبســب  املخطــط الزمــين التــايل يوضِّ
قاعــدة بيــاانت هجمــات األســلحة الكيميائيــة املوثَّقــة مــن قبــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

https://drive.google.com/file/d/1W5PHARzZgCSA3kzKCi5EUimaBcmNtNer/view
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اهلجمات الكيميائية بعد املبادرة الفرنسية:
أطلقــت اخلارجيــة الفرنســية مبــادرة تقتضــي ابلتَّعهــد مبالحقــة املســؤولني عــن اهلجمــات الكيميائيــة يف ســورية، وكمــا حصــل ســابقاً مل 
يُعرهــا النظــام الســوري أي اهتمــام؛ بســبب الدعــم الروســي الالحمــدود، وقــد وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 5 هجمــات 
كيميائية نفَّذها النظام الســوري منذ اإلعالن عن املبادرة الفرنســية يف 23/ كانون الثاين/ 2018 حى 22/ حزيران/ 2018.

سابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
لقد انتهَك النِّظام الســوري عر اســتخدام األســلحة الكيميائية القانون الدويل اإلنســاين العريف، الذي يظر اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، واثنيــاً خــرق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” الــي صادقــت عليهــا 
احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمريهــا، واثلثــاً مجيــع قــرارات جملــس األمــن 
ذات الصلــة وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2118 عــام 2013، والقــرار رقــم 2209 عــام 2015، والقــرار رقــم 2235 عــام 
2015، كمــا أنَّ اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ُيشــكل جرميــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

كمــا أنَّ اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الروســية، متنــع بشــكل قاطــع أي نــوع مــن املســاعدة أو 
التشــجيع علــى املســامهة يف أي نشــاط حمظــور علــى أي دولــة طــرف، ولقــد أظهــرت عــدة أدلــة تــورط القــوات الروســية يف تقــدمي 

مســاندة متهيديــة، والحقــة، لقــوات النظــام الســوري يف عــدة هجمــات.

التوصيات:
إىل جملس حقوق اإلنسان:

• يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكر على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.

إىل جملس األمن الدويل:
ا مجيعاً ُتشري إىل الفصل السابع. • لقد تكَّرر انتهاك النِّظام السوري لثالثة قرارات جمللس األمن الدويل، على الرَّغم من أنَّ

• علــى األعضــاء األربعــة الدائمــني، الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري الــذي يســتخدم األســلحة 
ــدد. الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا يف هــذا الصَّ

• علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة وعمليــة بعــد انتهــاك قــوات احللــف الســوري الروســي اإليــراين مجيــع قــرارات جملــس 
األمــن ذات الصلــة.
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إىل اجملتمع الدويل:
• علــى الــدُّول أن ُتظهــر توحــداً أكــر ضــدَّ النظــام الســوري املســتخدِم الرئيــس واألبــرز لألســلحة الكيميائيــة يف هــذا القــرن، وأن 

تتحــرَّك جــدايً وبشــكل مجاعــي لتطبيــق عقــوابت صارمــة ورادعــة وحقيقيــة وبشــكل فــوري.
• إجيــاد حتالــف إنســاين يهــدف إىل محايــة املدنيــني الســوريني مــن األســلحة الكيميائيــة والراميــل املتفجــرة، ألنَّ روســيا ستســتمرُّ 

يف عرقلــة جملــس األمــن واســتخدام الفيتــو آالف املــرات.

:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة
• على جلنة التَّحقيق الدولية التَّحقيق يف مجيع اهلجمات الكيميائية وحتديد املتورطني فيها.

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
على اآللية احملايدة املستقلة املباشرة يف التَّحقيق يف مجيع اهلجمات الكيميائية وحتديد املتورطني فيها.

إىل الدول املوقِّعة على اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية:
• إنشــاء آليــة تدعــم عمــل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وتكــون مــن أبــرز صالحياهتــا حتديــد هويــة املســؤول عــن ارتــكاب 

اهلجمــات الكيميائيــة.
 

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
• دعم اآللية الدولية احملايدة املنشأة بقرار اجلمعية العامة رقم 71/248 الصادر يف 21/ كانون األول/ 2016 وفتح حماكم 

الــدول احملليــة الــي لديهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة، ومالحقــة جرائــم احلــرب املرتكبة يف ســوراي.
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