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اإلثنين 21 آب 2017

تسجيل 207 هجوماً للنظام السوري 
بأسلحة كيميائية، 174 منها بعد هجوم 

الغوطتين الكبير

حماولة تأهيل اجملرمني اشرتاك مباشر يف اجلرمية

بيــــان
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متــرُّ علــى اجملتمــع الســوري حادثــة مــن أفظــع مــا شــهده عــر تارخيــه احلديــث، الذكــرى الرابعــة لتنفيــذ النظــام الســوري هجومــاً 
باألســلحة الكيميائيــة علــى غوطــي دمشــق الشــرقية والغربيــة يف 21/ آب/ 2013، يتزامــن مــع هــذه الذكــرى، وقبــل أشــهر 
قليلــة، حادثــة ســارين أخــرى واســعة يف مدينــة خــان شــيخون يف نيســان املاضــي، وكان ذلــك متوقعــاً، يف ظــل عجــز اجملتمــع 
الــدويل، واإلدارة األمريكيــة الســابقة، ويبــدو احلاليــة، عــن االلتــزام بتعهداهتــا أمــام العــامل أمجــع باعتبــار اســتخدام الســاح 

الكيميائــي خطــاً أمحــر، لقــد فشــلوا يف إيقــاف اجملــرم، بــل ويف ســحب خمــزون النظــام مــن األســلحة الكيميائيــة كامــًا.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
“مــع بــروز عــدة مظاهــر وتصرحيــات دوليــة توحــي بالرغبــة يف إعــادة تأهيــل النظــام الســوري، مــا تــزال مشــاهد 
وذكريــات جمــزرة الغوطــة واألطفــال الضحايــا وكأهنــم نيــام حمفــورة يف ذاكــرة الشــعب الســوري، وال مُيكــن بــأي حــاٍل 
قبــول نظــام أو أي فــرد ســاهم يف هــذه اجملــزرة املروِّعــة ليكــون جــزءاً مــن أي عمليــة سياســية، وإن أي حماولــة لفــرض 
تســويات ومنصــات تقبــل هبــذا ســيكون مصريهــا الفشــل، واألجــدر أن تكــون الدعــوات حملاكمــة النظــام املتســبب 

باجلرميــة وحلفائــه”.

ِسِجلُّ النظام السوري األسود في استخدام األسلحة الكيميائية:
حبســب أرشــيف الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان فإنَّ أوَّل اســتخدام للنظام الســوري لألســلحة الكيميائية كان يف 23/كانون 
األول/ 2012 يف حــي البيَّاضــة مبدينــة محــص، اســتمرَّ بعدهــا النظــام الســوري علــى هــذا النَّهــج إىل أن اســتفاق العــامل علــى 

وقــع هجــوم الغوطتــني يف 21/ آب/ 2013 علمــاً أنــه ســبقه 33 هجومــاً وإن مل يكونــوا علــى الســوية ذاهتــا.

صادقــت احلكومــة الســورية علــى معاهــدة حظــر انتشــار األســلحة الكيميائيــة يف 14/ أيلــول/ 2013، وصــدر قــرار جملــس 
األمــن الشــهري 2118 يف 27/ أيلــول/ 2013، ومبوجــب الفقــرة 21 منــه فــإن أي إعــادة اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة 

توِجــُب تدخــًا مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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مل يكــرتث النظــام الســوري كثــرياً بذلــك، بــل اســتمر يف تنفيــذ هجماتــه الكيمائيــة والــي حــَدَث معظمهــا عــر إلقــاء مروحيــات 
حكوميــة براميــل حُمملــة بغــاز ســام يُرجَّــح أنــه الكلــور، أو عــر قذائــف أرضيــة وقنابــل يدويــة حُممَّلــة بغــازات ســامة، كمــا جلــأ النظــام 

إىل تنفيــذ هجمــات أصغــر ال ُتلِّــف عــدداً واســعاً مــن الضحايــا واجلرحــى قــد حُيــرِج صنَّــاع القــرار ويدفعهــم إىل التَّحــرك.
وبعــد عشــرات االســتخدامات لألســلحة الكيميائيــة، ويف آب/ 2015 صــدر قــرار مــن جملــس األمــن 2235 أنشــأ مبوجبــه آليــه 

حتقيــق مشــرتكة، هتــدف وألول مــرة لتحديــد هويــة اجملــرم الــذي اســتخدم األســلحة الكيميائيــة.

على الرغم من ذلك عاد النظام الســوري واســتخدم األســلحة الكيميائية مرات عديدة، إىل أن وصل احلد الســتخدام الســارين 
بشــكل واســع كمــا حصــل يف مدينــة خــان شــيخون يف 4/ نيســان/ 2017، الــذي راح ضحيتــه زهــاء 91 مدنيــاً بينهــم 32 
طفــًا و23 ســيدة، لكــن، حــى بعــد قصــف اإلدارة األمريكيــة ملطــار الشــعريات العســكري، الــذي خرجــت منــه الطائــرات الــي 
قصفت خان شــيخون، جترأ النظام الســوري واســتخدم األســلحة الكيميائية مخس مرات على األقل بعد هجوم خان شــيخون، 
كان أوُّهلــا يف حــي القابــون بدمشــق بعــد أقــل مــن 72 ســاعة مــن هجــوم خــان شــيخون. معظــم هــذه اهلجمــات اســتخدم فيهــا 
لــة بغــاز نعتقــد أنــه الكلــور، وذلــك يف إطــار التَّقــدم العســكري علــى جبهــات يســعى النظــام  النظــام الســوري قنابــل يدويــة حُممَّ

الســوري النتــزاع الســيطرة عليهــا مــن فصائــل املعارضــة املســلحة.

حصيلة استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية موزعة بحسب قرارات مجلس األمن:
لقــد أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قرابــة 27 تقريــراً موســعاً أو موجــزاً ســجلت فيهــا حصيلــة اهلجمــات الــي نفَّذهــا 

النظــام الســوري بالغــازات الســامة منــذ أول زعــم عــن اســتخدامها حــى 21/ آب/ 2017 والــي بلغــت مــا اليقــل
عن 207 هجمة تتوزع على النحو التايل:

o ما اليقل عن 33 هجمة قبل قرار جملس األمن 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013
   174 هجمة بعد قرار جملس األمن 2118، تضمَّنت:

• 105 هجمة بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015
• 49 هجمــة بعــد قــرار جملــس األمــن رقــم 2235 الصــادر يف 7/ آب/ 2015 والــذي أنشــأ آليــة التحقيــق املشــرتكة للكشــف 

عــن هويــة اجملــرم الذيــن اســتخدم الســاح الكيميائــي. 

o
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تسببت هذه اهلجمات مجيعها يف مقتل ما اليقل عن 1420 شخصاً، مسجلني يف قوائمنا باالسم والتفاصيل، يتوزعون إىل:
• 1356 مدنياً، بينهم 186 طفًا، و244 سيدة )أنثى بالغة(

• 57 من مقاتلي املعارضة املسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.

 وإصابة ما اليقل عن 6672 شخصاً.

لقــد خــرق النظــام الســوري عــر هجماتــه الكيمائيــة القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، الــذي حيظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة 
مهمــا كانــت الظــروف، وثانيــاً خــرق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” الــي صادقــت عليهــا احلكومــة 
الســورية يف أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمريهــا، وثالثــاً مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات 
الصلــة وبشــكل خــاص 2118 عــام 2013، و2209 عــام 2015، و2235 عــام 2015، كمــا أنَّ اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة ُيشــكل جرميــة حــرب وفقــاً مليثــاق رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

لــن يــردع النظــام الســوري عــن االســتمرار يف ارتــكاب انتهــاكات ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية وحــرب وإبــادة، ســوى الضغــط 
اجلــدي لتحقيــق انتقــال سياســي يــؤدي بانتقــال ســورية حنــو الدميقراطيــة، واحــرتام احلريــات وحقــوق اإلنســان، ومــازال النظــام 

الســوري حــى اآلن يرفــض قطعيــاً أي حــلٍّ سياســي عــادل.

لقــد اســتخدمت روســيا والصــني حــقَّ النقــض 7 مــرات يف األزمــة الســورية لصــاحل النظــام الســوري؛ مــا أدى إىل فشــل جملــس 
األمــن بشــكل تــام يف محايــة القانــون والنظــام الــدويل، كمــا أن التَّحــرك يف اجلمعيــة العامــة لتشــكيل رأي عــام ضــد النظــام الســوري 
مل يتحقــق، نظــراً ألن الدكتاتوريــات دائمــاً ُتســاند بعضهــا البعــض، وجيــب أن يُطــرَح ســؤال جــدي مــن قبــل القانونيــني، وبشــكل 
خــاص داعمــي مبــدأ مســؤولية احلمايــة، عــن اخلطــوة التاليــة يف مثــل هــذه احلالــة، ألنَّ النظــام الســوري وعــر ســبع ســنوات شــعر 
بامتــاك ضــوء أخضــر يســمح لــه بارتــكاب جرائــم بــا حــدود، وســوف يســتمر يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضــد أبنــاء 

الشــعب الســوري دون أدىن شــك.
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