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األربعاء 21 آب 2019

احملاسبة ال تزال غائبة يف الذكرى السنوية 
السادسة ألكرب هجوم ابألسلحة الكيميائية يف 

العامل بعد اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية

النظام السوري يشجع أنظمة أخرى يف العامل 
على استخدام سالح الدمار الشامل الكيميائي
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احملتوى: 
أواًل: التاريخ واجملتمع السوري لن ينسى ما فعله النظام السوري ضدَّ أبناء غوطيت دمشق على مرِّ السنني
اثنياً: جيب على الوالايت املتحدة األمريكية أن تتحمل مسؤولياهتا التارخيية واألخالقية وتويف بتعهداهتا

اثلثاً: هجوم الغوطة أكرب هجوم كيميائي يف سوراي والعامل بعد اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
رابعاً: النظام السوري هو الوحيد بني دول العامل أمجع، الذي استخدم األسلحة الكميائية وكرَّر استخدامها وحتدى اجملتمع 

الدويل
خامساً: النظامان السوري والروسي مستمران يف تضليل وإعاقة عمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية

سادساً: على منظمة حظر األسلحة الكيميائية التحقيق يف هجوم الكبينة األخري وغريه من اهلجمات الكيميائية
سابعاً: استنتاجات وتوصيات

أوالً: التاريخ واجملتمع السوري لن ينسى ما فعله النظام السوري ضدَّ أبناء غوطيت دمشق على مرِّ السنني:
يصــادف اليــوم الذكــرى الســنوية السادســة لواحــدة مــن أفظــع وأبشــع املآســي الــيت تعــرَّض هلــا الشــعب الســوري يف اترخيــه احلديــث، 
حيــث شــنَّ النظــام الســوري ضــدَّ شــعبه ليلــة األربعــاء 21/ آب/ 2013 أوســع هجــوم كيميائــي عرفــه الســوريون والعــامل بعــد 
اعتمــاد اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الــيت دخلــت حيــز النفــاذ يف 29/ نيســان/ 1997، ولقــد مثــل هــذا اهلجــوم مــن 
خــالل عــدد الذخائــر احململــة ابلغــازات الــيت اســتخدمت وحصيلــة الضحــااي املرتفعــة صدمــة للعــامل أمجــع، توقــع الشــعب الســوري 
أن يتحــرك اجملتمــع الــدويل ويطالــب بعــزل حكومــة ونظــام اســتخدمت أســلحة دمــار شــامل، ألن ذلــك يعتــرب مبوجــب القانــون 
الــدويل هتديــداً للســلم واألمــن الدوليــني، وكان يفــرض بــدول العــامل كافــة، الــيت صادقــت علــى اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
أن حتــارب دون توقــف النظــام الــذي اســتخدم هــذا الســالح، وتعمــل علــى معاقبتــه سياســياً واقتصــادايً وعســكرايً وصــواًل إىل 
اســتبداله بنظــام حيــرم القانــون الــدويل وُيســاهم يف الدفــاع عنــه، لكــن ردة فعــل اجملتمــع الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
اقتصــرت علــى املطالبــة بتســليم ســالح اجلرميــة واإلبقــاء علــى اجملــرم، وهــذا شــجَّع اجملــرم علــى عــدم تســليم كامــل كميــات الســالح 
الــيت لديــه، وعلــى اســتخدامه مــرات عديــدة بعــد ذلــك بدعــم مــن دول ال تكــرث ابلقانــون وحقــوق اإلنســان مثــل إيــران وروســيا.

ومل يكــن هجــوم الغوطتــني الكيميائــي األول مــن نوعــه، لكنــه كان األوســع واألضخــم مــن حيــث حصيلــة الضحــااي واملصابــني، 
واملســاحة اجلغرافيــة املســتهدفة، وقــد دأبــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى تســجيل مجيــع احلــوادث الــيت نعتقــد أنَّــه قــد متَّ 

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.

R190812
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اســتخدام أســلحة كيميائيــة فيهــا، ضمــن قاعــدة بياانتنــا، ذلــك منــذ أول هجــوم كيميائــي موثَّــق لدينــا ضــدَّ أهــايل حــي البياضــة يف 
مدينــة محــص بتاريــخ 23/ كانــون األول/ 2012 حــى آخــر هجــوم موثَّــق لدينــا علــى قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة الشــرقي يف 
19/ أاير/ 2019، ذلــك عــرب جهــد تراكمــي اســتمرَّ طيلــة الســنوات املاضيــة، وحتتــوي قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق 
اإلنســان تفاصيــل تلــك احلــوادث الــيت متكنَّــا مــن توثيقهــا كافــة، مثــل توقيــت اهلجــوم ومكانــه، وحالــة الطقــس، وحصيلــة الضحــااي 
مــن قتلــى ومصابــني، ونــوع الســالح املســتخدم، وتواصــل مــع شــهود عيــان، ومــع انجــني مــن احلادثــة، وتفاصيــل االتصــال هبــم، 
ــور والفيديوهــات الــيت وردت إلينــا وقمنــا مبعاينتهــا والتَّحقــق مــن صدقيتهــا، وغــري ذلــك مــن األدلــة،  وجمموعــة ضخمــة مــن الصُّ
ومل نتمكــن مــن القيــام بعمليــات حتليــل اختصاصيــة كتحليــل األتربــة أو الــدم، وقمنــا يف كثــري مــن احلــوادث بتحليــل كيفيــة وقــوع 
اهلجــوم وطــرِح تصــوٍُّر لشــكل اهلجــوم ومنطــه بنــاًء علــى الشــهادات، وبنــاًء علــى الصــور والفيديوهــات، وقمنــا برســم مقاطــع أفقيــة 
ــح أماكــن ســقوط القذائــف، واآلاثر الــيت تســبَّبت هبــا، وغــري ذلــك مــن التفاصيــل، وحيتــوي الرابــط التــايل تقاريــر  وشــاقولية توضِّ
توثِّــق 222 هجومــاً أبســلحة كيميائيــة قــام هبــا كل مــن النِّظــام الســوري، الــذي ارتكــب 217 هجومــاً، وتنظيــم داعــش، الــذي 

ــابقة الــيت أشــران إليهــا: ارتكــب مخــس هجمــات، وتــرُد يف هــذه التقاريــر بيــاانت كافــة التفاصيــل السَّ

https://goo.gl/rJS7GU

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%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/
http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%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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http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%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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اثنياً: جيب على الوالايت املتحدة األمريكية أن تتحمل مسؤولياهتا التارخيية واألخالقية وتويف بتعهداهتا:
جيــب يف هــذا الســياق تذكــري حكومــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مبســؤولياهتا وتعهداهتــا حبــق الشــعب الســوري، فقــد نــصَّ 
االتفــاق األمريكــي الروســي، الــذي أُبــرَم بعــد هجــوم الغوطتــني علــى أن يقــوم جملــس األمــن بعمليــات مراجعــات دوريــة عــن 
اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، كمــا نصَّــت مجيــع قــرارات جملــس األمــن الــيت 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، إال أنَّــه علــى الرغــم مــن كل ذلــك فقــد بقــي 
اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة اثبتــاً بــل ومتصاعــداً يف كثــري مــن األحيــان وينــدرج غالبــاً حبســب مــا رصــدانه يف 

إطــار حتقيــق تقــدم عســكري قريــب األجــل، وُيشــكِّل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية مــن حيــث االتســاع والنمطيــة.
إنَّ هجمــات النظــام الســوري الكيميائيــة ُتشــكِّل خرقــاً واضحــاً لالتفــاق الروســي األمريكــي واتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
وقــرارات جملــس األمــن الــدويل ذات الصلــة، وحبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد وثقنــا مــا ال يقــل 
عــن 217 هجومــاً كيميائيــاً نفَّذهــا النظــام الســوري منــذ أول اســتخدام موثــق لألســلحة الكيميائيــة يف ســوراي يف 23/ كانــون 
األول/ 2012 حــى 21/ آب/ 2019 تتــوزَّع هــذه اهلجمــات وفقــاً لقــرارات جملــس األمــن املتعلِّقــة ابألســلحة الكيميائيــة علــى 

النَّحــو التــايل:
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 21/ آب/ 2019: 184 هجوماً 

اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً 

رابعاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه آلية التَّحقيق املشركة: 59 هجوماً 
 

تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 1461 شــخصاً خنقــاً، مســجلون يف قوائمنــا ابالســم والتفاصيــل، يتوزعــون 
علــى النحــو التــايل:

• 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 9757 شخصاً. 
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انفــو غــراف يظهــر واقــع اســتخدام الســالح الكيميائــي يف ســوراي قبــل قــرار جملــس األمــن 2118 وبعــده ويســتعرض تفاصيــل أبــرز 
اهلجمــات الكيميائيــة الــيت نفذهــا النظــام الســوري بعــد هجــوم الغوطتــني: 

https://drive.google.com/file/d/1Z8mf15ekZenDjGx_21TO9fVanYyPcBP9/view
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اثلثاً: هجوم الغوطة أكرب هجوم كيميائي يف سوراي والعامل بعد اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية:
استخدم النظام السوري ليلة 21/ آب/ 2013 قرابة 10 صواريخ لقصف مناطق مأهولة ابلسكان يف الغوطة الشرقية والغوطة 
الغربيــة )بلــدة معضميــة الشــام( مبحافظــة ريــف دمشــق، متَّ إطــالق الصواريــخ عــرب منصــات إطــالق ُمصصــة بعــد منتصــف الليــل، 
واســتخدمت كميات كبرية من غاز الســارين؛ فيما يبدو أنَّه نية مبيَّتة ومقصودة إلابدة أكرب عدد ممكن من األهايل حني تباغتهم 
الغازات وهم نيام؛ األمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة؛ كما أنَّ مؤشرات درجات احلرارة تلك الليلة كانت ُتشرُي إىل اخنفاضها 
ــامة الثقيلــة، وبقائهــا قريبــة مــن  ــاعة الثانيــة واخلامســة فجــراً؛ مــا يــؤدي إىل ســكون اهلــواء، وابلتــايل عــدم تطايــر الغــازات السَّ بــني السَّ
األرض؛ مــا ســوف يتســبَّب يف وقــوع أكــرب قــدر ممكــن مــن الضحــااي بــني قتلــى ومصابــني، األمــر الــذي ُيســهم الحقــاً يف إرهــاب 

الناجــني مــن اهلجــوم ويرســل هلــم ولبقيــة الشــعب الســوري رســالة حتذيــر مــن َمغبَّــة االســتمرار يف مناهضــة حكــم العائلــة. 

مجيع األســباب آنفة الذكر ســامهت يف ســقوط هذا الكمِّ اهلائل من الضحااي بني قتلى ومصابني، فقد ســجَّلنا ابالســم والتَّفاصيل 
مقتــل مــا ال يقــل عــن 1127 شــخصاً خنقــاً، بينهــم 107 أطفــال و201 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة قرابــة 5935 شــخصاً؛ 
مــا جيعلنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نعتقــد بوجــود نيــة وختطيــط دقيــق لــدى النظــام الســوري يهــدف إىل إابدة أكــرب قــدر 

ممكــن مــن الشــعب الســوري الــذي طالــب بتغيــري حكــم العائلــة وخــرج عــن ســيطرته ورغبــات األجهــزة األمنيــة.

إضافة إىل ما سبق، فقد ساهم احلصار املفروض على الغوطتني الشرقية والغربية من قبل احلكومة السورية منذ هناية عام 2012، 
ومنع إدخال الوقود واحملروقات، وعدم توافر األدوية واملعدات الالزمة لعالج املصابني يف ارتفاع حصيلة الضحااي أيضاً.

رابعــاً: النظــام الســوري هــو الوحيــد بــني دول العــامل أمجــع، الــذي اســتخدم األســلحة الكميائيــة وكــرَّر 
اســتخدامها وحتــدى اجملتمــع الــدويل:

لقــد مثَّــل تســاهل اجملتمــع الــدويل مــع خروقــات النظــام الســوري املتكــررة لقــرارات جملــس األمــن الــدويل ســواء تلــك الــيت تتعلــق مبلــف 
األســلحة الكيميائيــة أو حــى مــا تبقــى مــن قــرارات جملــس األمــن، مثــل القــرار املتعلــق ابســتخدام الرباميــل املتفجــرة، الســبب الرئيــس 
الــذي دفــع النظــام الســوري إىل تكــرار اســتخدامه الســالح الكيميائــي، وهــذا بــدون شــك ســوف يشــجع أنظمــة وحكومــات 
لديهــا نزعــة متوحشــة وبربريــة إىل نســخ جتربــة النظــام الســوري واســتخدام ســالح دمــار شــامل ضــد شــعبه، ودون أدىن شــك فلقــد 
لعــب الدعــم الروســي الالمتناهــي للنظــام الســوري يف جملــس األمــن الــدويل واســتخدام حــق النقــض الفيتــو 12 مــرة، ســتٌّ منهــا 
فيمــا خيــص ملــف األســلحة الكيميائيــة حافــزاً قــوايً للنظــام الســوري علــى تكــرار جرائمــه، ومل يكــن للــردود الدوليــة العســكرية الــيت 
تبعــت اهلجمــات الكيميائيــة الضخمــة الــيت وقعــت بعــد هجــوم الغوطتــني، كمــا حصــل يف هجــوم مدينــة خــان شــيخون الكيميائــي 
- نيســان/ 2017 عندمــا اســتهدفت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة قاعــدة الشــعريات اجلويــة، وكمــا حصــل إثــَر هجــوم دومــا 
الكيميائــي - نيســان/ 2018 عندمــا اســتهدفت قــوات أمريكيــة وفرنســية وبريطانيــة منشــآت تعمــل علــى تطويــر برانمــج النظــام 
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الســوري لألســلحة الكيميائيــة، مل يكــن لتلــك الــردود أي أثــر علــى األرض وجــاءت دون املســتوى املطلــوب عســكرايً، كمــا مل 
يتبعهــا أيــة خطــوات سياســية هتــدف إىل إزالــة واحــد مــن أبشــع األنظمــة علــى وجــه الكــرة األرضيــة، والنظــام الوحيــد بــني دول 
العــامل أمجــع، الــذي اســتخدم أســلحة كيميائيــة، وابلتــايل مل متنــع تلــك الــردود اخلجولــة النظــام الســوري مــن حتــدي اجملتمــع الــدويل 
جمــدداً واســتخدام الســالح الكيميائــي يف قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة الشــرقي يف 19/ أاير/ 2019، وبقــي هــذا اهلجــوم دون 

أي رد فعــل دويل.

حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فقد ارتكب النظام السوري: 
• 156 هجومــاً كيميائيــاً منــذ هجــوم الغوطتــني مبحافظــة ريــف دمشــق 21/ آب/ 2013 حــى هجــوم عقــريابت بريــف محــاة 

12/كانــون األول/ 2016.
• 13 هجومــاً منــذ هجــوم عقــريابت بريــف محــاة كانــون األول/ 2016 حــى هجــوم خــان شــيخون بريــف إدلــب نيســان/ 

.2017
• 14 هجومــاً كيميائيــاً منــذ هجــوم مدينــة خــان شــيخون مبحافظــة إدلــب 4/ نيســان/ 2017 حــى هجــوم مدينــة دومــا مبحافظــة 

ريف دمشــق 7/ نيســان/ 2018. 
• 1 هجوماً كيميائياً بعد هجوم مدينة دوما 7/ نيسان/ 2018 وهو هجوم قرية الكبينة بريف الالذقية الشرقي يف 19/ أاير/ 

 .2019

مطــط زمــي يظهــر واقــع اســتخدام الســالح الكيميائــي يف ســوراي يف ظــل أبــرز اهلجمــات الكيميائيــة الــيت ارتكبهــا النظــام الســوري 
بــدءاً مــن هجــوم البياضــة مبدينــة محــص يف كانــون األاول 2012 حــى هجــوم قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة يف 19/ أااير/ 2019:

https://drive.google.com/file/d/1oheDIIrSkarFoy9YHXHOUNxa9vW0LAN2/view
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الســوري والروســي مســتمران يف تضليــل وإعاقــة عمــل منظمــة حظــر األســلحة  النظامــان  خامســاً: 
الكيميائيــة:

لقــد جنحــت الــدول املتقدمــة يف توســيع واليــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ومنحهــا صالحيــات حتديــد مرتكــي اهلجمــات 
الكيميائيــة يف 28/ حزيــران/ 2018، لكــن هــذه اخلطــوة جوهبــت مبزيــد مــن التَّعنــت والتَّضليــل الــذي ميارســه النظــام الســوري 
وحليفــه الروســي فبعــد مــرور أقــل مــن شــهر علــى هجــوم قريــة الكبينــة الكيميائــي رفــض النظــام الســوري دخــول فريــق التحقيــق 
التابــع ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 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 متــورِّط يف هــذه اهلجمــات جمــدداً، وال يريــد ملنظمــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة أن تكشــف ذلــك، لقــد قــام النظــام الســوري دائمــاً بوضــع عراقيــل أمــام فــرق عمــل املنظمــة الدوليــة عــرب 
التأخــري املتعمَّــد يف إعطــاء أتشــريات الدخــول، وكذلــك التأخــر يف الــردِّ علــى رســائل املنظمــة، إضافــة إىل إعاقــة وصــول املفتشــني 
إىل عــدد مــن املناطــق، كمــا اشــركت روســيا يف تضليــل عمــل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وعقــدت الســفارة الروســية 
يف الهــاي مؤمتــراً صحفيــاً يف 12/ متــوز/ 2019 ســعت مــن خاللــه إىل تشــويه ونفــي حقائــق اســتخدام غــاز الكلــور يف هجــوم 
مدينة دوما نيســان/ 2018، وعرض مســؤولون روس شــهادات لعدد من الســكان احملليني يف املدينة، وتطعن هذه الشــهادات 

بتقريــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، الــذي أكــد اســتخدام الغــازات الســامة يف املدينــة.

سادســاً: على منظمة حظر األســلحة الكيميائية التحقيق يف هجوم الكبينة األخري وغريه من اهلجمات 
الكيميائية:

علــى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ضمــن واليتهــا اجلديــدة حتديــد املســؤولني عــن هجــوم قريــة الكبينــة 19/ أاير/ 2019، 
وغــريه مــن اهلجمــات الكيميائيــة، وابلتــايل حتميــل جملــس األمــن واجملتمــع الــدويل مزيــداً مــن املســؤولية تدفعهــم -ويف مقدمتهــم 
حلفــاء النظــام الســوري- إىل عــدم التفكــري يف أي نــوع مــن العالقــة مــع نظــام يســتخدم أســلحة دمــار شــامل ضــدَّ املدنيــني يف 

هــذا العصــر احلديــث أمــام أعــني العــامل أمجــع.

http://sn4hr.org/arabic/2019/06/17/11221/
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سابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
• لقــد انتهــك النظــام الســوري عــرب اســتخدام األســلحة الكيميائيــة القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، الــذي حيظــر اســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، واثنيــاً خــرق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” الــيت صادقــت 
عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــيت تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمريهــا، واثلثــاً مجيــع قــرارات جملــس 
األمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015، كما أنَّ استخدام 

األســلحة الكيميائيــة ُيشــكل جرميــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
• إنَّ اســتخدام النظــام الســوري أســلحة دمــار شــامل ضــدَّ الســوريني ســتبقى وصمــة عــار تالحــق اجملتمــع الــدويل علــى مــدى 
ــذ اهلجــوم، حــى جمــرد عقــوابت اقتصاديــة، مل تقــم األمــم املتحــدة بفرضهــا ضــدَّ النظــام الســوري كــرد  التاريــخ، ألنــه مل يعاقــب ُمنفِّ
فعــل ولــو كان بســيطاً، وهــذا يُظهــر حجــم الــردي الــذي وصلــت إليــه املنظومــة الدوليــة، ويتوجــب عليهــا تصحيــح هــذا اخللــل 
والقيــام بفــرض عقــوابت اقتصاديــة وعســكرية ضــدَّ هــذا النظــام الــذي ال يــزال ُمصــراً علــى ارتــكاب انتهــاكات ترقــى إىل جرائــم 

ضــد اإلنســانية.

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• علــى جملــس األمــن عقــد جلســة طارئــة والتحــرك عاجــاًل وإصــدار قــرار يلــزم النظــام الســوري بدخــول فريــق منظمــة حظــر 
األســلحة الكيميائيــة دون عراقيــل والتجــول حبريــة، وأن يُهــدد ابســتخدام عقــوابت يف حــال عــدم التــزام النظــام الســوري بذلــك.

إىل اجملتمع الدويل ويف مقدمته الدول احلضارية:
• 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 املدنيــني الســوريني مــن األســلحة الكيميائيــة والرباميــل املتفجــرة، ألنَّ روســيا ستســتمرُّ 
يف عرقلــة جملــس األمــن واســتخدام الفيتــو آالف املــرات، والتدخــل اإلنســاين الفــوري حلمايــة الشــعب الســوري مــن اجلرائــم ضــد 
اإلنســانية الــيت ميارســها النظــام الســوري، ذلــك علــى غــرار تدخــل حلــف مشــال األطلســي حلمايــة املدنيــني مــن عمليــات القتــل 
والتطهــري يف يوغســالفيا، الــذي أقرتــه حمكمــة العــدل الدوليــة ومل تــرى األمــر مالفــاً للقانــون الــدويل أو قــرار جملــس األمــن الــدويل 
رقــم 1244 عــام 1999، وخاصــة أننــا نتحــدث عــن انتهــاكات فظيعــة ُتشــكل جرائــَم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب ارتكبــت 

مــن قبــل الســلطة احلاكمــة ضــدَّ الشــعب.
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إىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
• الطلب من جملس األمن التَّحرك بصورة فورية وإصدار قرار يلزم النظام السوري.

• فضــح النظــام الســوري وحليفــه الروســي أمــام منظمــات األمــم املتحــدة وهيئاهتــا كافــة، وكذلــك أمــام املؤسســات اإلعالميــة، 
وتشــكيل ضغــط جــدي مينــع النظــام الســوري مــن تكــرار عمليــة حظــر دخــول احملققــني.

شكر وتقدير
• خالــص الشــكر والتقديــر جلميــع الضحــااي واملصابــني وذويهــم، ولألهــايل والنشــطاء، الذيــن ســامهت إفاداهتــم علــى حنــو فعــال 

يف التَّحقيقــات.
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