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السبت 17 آذار 2018

قوات النظام السوري تستخدم 
األسلحة الكيميائية جمدداً رغم 

قرار جملس األمن 2401

على الرئيس الفرنسي تشكيل حتالف 
دويل لردع النظام السوري وحلفائه 
عن استخدام األسلحة الكيميائية
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احملتوى: 
أواًل: مقدمة ومنهجية

اثنياً: هجوم بلدة محورية الكيميائي بعد قرار جملس األمن رقم 2401
اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة:
تســتخدم قــوات النظــام الســوري االســراتيجية الالإنســانية ذاهتــا يف كل محلــة عســكرية تشــنُّها علــى املناطــق الــي خرجــت عــن 
ســيطرهتا، حيــث تبــدأ ابحلصــار الــذي يســتنفد مقــدَّرات الســكان، ابلتَّزامــن مــع عمليــات قصــف واســعة، واســتهداف مقصــود 
لتدمــر البــى التحتيــة، واســتخدام كثيــف للذَّخائــر املرجتلــة واألســلحة احملرَّمــة، وغالبــاً مــا تُنفَّــذ اهلجمــات ابألســلحة الكيميائيــة يف 
إطــار التَّقــدم العســكري، فمــن خــالل رصــد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تبــنَّ مــراراً اســتهداف املناطــق الــي ُتشــكِّل 
اخلطــوط األوىل للمواجهــة ابألســلحة الكيميائيــة، الــي غالبــاً مــا يكــون قــد ســبَق ودمَّــر مشــافيها وقتــل ُمســعفيها، هــذا مــا نفَّــذه 
النظــام الســوري ضــدَّ أحيــاء حلــب الشــرقية هنايــة عــام 2016، حيــث وثَّقنــا 11 هجمــة كيميائيــة علــى املناطــق األماميــة مــن 

أحيــاء حلــب الشــرقية، وهــذا الســيناريو يُطبَّــق بشــكل واضــح يف الغوطــة الشــرقية اآلن.

منــذ 14 / تشــرين الثــاين/2017 -اتريــخ بــدء احلملــة العســكرية األخــرة علــى الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق- حــى اليــوم 
ســجَّلنا 5 هجمــات كيميائيــة نفَّذهــا النِّظــام الســوري علــى الغوطــة الشــرقية، كمــا نفَّــذت قــوات النظــام الســوري عــدة هجمــات 
علــى الرغــم مــن صــدور قــرار جملــس األمــن رقــم 2401، الــذي يدعــو لوقــف القتــال. متكنَّــا مــن توثيــق اهلجــوم الــوارد يف هــذا 
ت ُميفــة يف الغوطــة الشــرقية يف هــذه األايم، وهنــاك 3 هجمــات كيميائيــة أخــرى ال  التقريــر يف ظــلِّ صعــوابت اســتثنائية وحتــدايَّ
تــزال قيــد التَّحقيــق واملتابعــة مــن قبــل فريقنــا، لقــد فقــَد معظــم أهــايل الغوطــة الشــرقية وســوراي جــدوى عمليــات التَّوثيــق؛ بعــد حجــم 
االنتهــاكات الــي شــهدوها طيلــة الّســنوات الســبع املاضيــة، وعجــِز اجملتمــع الــدويل املخــٍز عــن إيقــاف وحماســبة النِّظــام الســوري، 

وبقيــة مرتكــي االنتهــاكات.

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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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لقد خرَق النِّظام الســوري عشــرات املرات مجيع قرارات جملس األمن اخلاصَّة ابســتخدام األســلحة الكيميائية يف 
ســوراي، الــي نصَّــت علــى أنَّــه يف حــال عــدم امتثــال النظــام الســوري يتعــنَّ علــى جملــس األمــن فــرض تدابــر مبوجــب 
الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتَّحــدة، لكــنَّ جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة ومعاهــدة نــزع األســلحة الكيميائيــة 

واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، مل تتَّخــذ أي إجــراء ضــدَّ النظــام الســوري يف هــذا الصَّــدد”.

منهجية:
يســتعرض التَّقريــر أول هجــوم كيميائــي وثَّقنــاه بعــد صــدور قــرار جملــس األمــن رقــم 2401، وحيــوي التقريــر علــى روايتــن ملصابــن 
يف اهلجــوم، بعــد أن متَّ عالجهــم، وقــد حصلنــا علــى الــرواايت بشــكل مباشــر وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا 
للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التَّقريــر دون أن نُقــدِّم 
أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن 

بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

بة  وال يشمُل التَّقرير األبعاَد واألضرار االجتماعية واالقتصادية والنفسيَّة، ومل تُِتح الظروف احلالية إمكانية أخذ عينات من الدَّم أو الرُّ
وإجراء فحوصات هلا. توافقت رواايت الشهود مع حتليل الصور والفيديوهات وأسهمت يف الوصول إىل درجة عالية من الصدقية.

حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 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 أظهــرت صــوٌر ُمصابــن بينهــم عناصــر 
مــن الدفــاع املــدين، يف حــن أظهــر مقطــع مصــور زوَّدان بــه عنصــر مــن الدفــاع املــدين ملَّفــات ألســطواانت صفــراء نعتقــد أهنــا 

كانــت حُممَّلــة ابلغــاز.
قــد اســتعنَّا مبوقــع www.worldweatheronline.com لتقديــر حالــة األحــوال اجلويَـّـة مــن درجــة احلــرارة  وُكنَّــا 

وســرعة الــّرايح.
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اثنياً: هجوم بلدة محورية الكيميائي بعد قرار جملس األمن رقم 2401:
أييت هجــوم النظــام الســوري ابألســلحة الكيميائيــة علــى بلــدة محوريــة يف ظــلِّ أعنــف محلــة عســكرية تشــهدها منطقــة الغوطــة 
الشــرقية منــذ آذار/ 2011؛ حيــث متَّــت بدعــم ومســاندة كبــرة مــن قبــل القــوات الروســية، وقــد رصــدان مئــات االنتهــاكات منــذ 
بــدء احلملــة العســكرية يف تشــرين الثــاين/ 2017 عــر عــدة تقاريــر أصدرانهــا خــالل األايم واألســابيع املاضيــة، ويف هــذا التقريــر 
ُنضيــف إىل كلِّ مــا ســجلناه ســابقاً مــن تدمــر للمراكــز الطبيَّــة وســيارات اإلســعاف ومراكــز الدفــاع املــدين وغــر ذلــك، ُيضــاف 

إليهــا اســتخدام جديــد لألســلحة الكيميائيــة علــى الّرغــم مــن التحذيــرات املتكــررة للرئيــس الفرنســي واإلدارة األمريكيــة.

تفاصيل اهلجوم:
اإلثنــن 5/ آذار/ 2018 بــن الســاعة 21:00 و22:00 ألقــت مروحيــة حكوميــة برميــاًل حممــاًل بغــاز ســام علــى األحيــاء 
الســكنيَّة جنــوب شــرق بلــدة محوريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة 25 مدنيــاً بضيــق يف التَّنفــس وغثيــان، بينهــم 2 مــن متطوعــي منظمــة 

الدفــاع املــدين.
ُتشــر بيــاانت موقــع worldweatheronline إىل أنَّ درجــة احلــرارة يف مدينــة دمشــق ومــا حوهلــا، يف أقــرب توقيــت 

ــاعة. للهجــوم -كاَن حنــو ســاعة- 17 درجــة مئويــة، وســرعة الــرايح بلغــت 6 ميــاًل يف السَّ

إنَّ غالبيــة ســكان الغوطــة الشــرقية مبــن فيهــم أهــايل بلــدة محوريــة يقبعــون حاليــاً يف أقبيــة املبــاين، خوفــاً مــن الغــارات اجلويــة الكثيفــة، 
ــز بشــكل كثيــف يف األقبيــة والطَّوابــق الســفلية. وهــذا مــا جعــَل أتثــر الغــاز أكــر؛ ألنــه يركَّ

 
اســتجاب عــالء الديــن1 -متطــوع لــدى الدفــاع املــدين الســوري- لنــداء زمالئــه الذيــن تعرَّضــوا إلصابــة اثنويــة بعــد إســعافهم مصــايب 
اهلجــوم، وأخــران “توجَّهــت إىل مــكان احلادثــة بعــد قرابــة نصــف ســاعة، علــى بعــد 300 مــر تقريبــاً مــن املــكان ميَّــزت رائحــة 
كلــور، وقــع اهلجــوم علــى األطــراف اجلنوبيــة الشــرقية مــن محوريــة، مبجــرد وصــويل شــاهدت رجَلــن وامــرأة وطفــل كانــوا 
يُعانــون مــن االختنــاق” قــال عــالء إنَّ واحــداً مــن عنصــَري الدفــاع املــدين الَلذيــن ُأصيبــا يف اهلجــوم أخــره أنَّــه شــاهد الرميــل احملمــل 
ابلغــازات السَّــامة ووصَفــه لــه أبنــه كان أشــبه أبســطوانة صفــراء، وأنَّــه جــرى التَّعامــل معهــا بنقلهــا إىل منطقــة خاليــة مــن الســكان، 

وعلــى الرغــم مــن ارتدائهــم كمامــات واقيــة إال أنَّ األعــراض ظهــرت عليهــم.
ــه عــالء إىل املــكان الــذي نُقــل إليــه الرميــل بعــد ثــالث ســاعات مــن اهلجــوم: “مبجــرد اقــرايب مــن املــكان شــعرت حبرقــة  توجَّ
يف عيــين وضيــق يف التَّنفــس فجــأة، اســتطعت تصويــر الربميــل، كان الغــاز ال يــزال يتســرَّب منــه، كان لونــه أصفــر” وصــَف 
عــالء مــا عــاانه مــن أعــراض “شــعرُت كأنَّ مــادَّة واخــزة قــد أحرقــت رئتـَيـــي، كمــا شــعرت حبرقــة يف احللــق والعينــن وصعوبــة 

ابلغــة يف التَّنفــس، صديقــي أيضــاً ُأصيــَب بــدوار وغثيــان”.

1 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب

http://sn4hr.org/arabic/tag/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=rgmacZ6WvME&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1sYeH1TvgMk-5r4x8wP4JIhEW4AJFxEud/view
https://drive.google.com/file/d/1P2fGZnizDldyyic1cqOvs6cShChg8tNN/view
https://drive.google.com/file/d/1P2fGZnizDldyyic1cqOvs6cShChg8tNN/view
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حنتفــظ مبقطــع مصــوَّر زوَّدان بــه عــالء تظهــر فيــه أســطوانة صفــراء ُتشــبه إىل حــدٍّ بعيــد مــا ســجَّلناه مــن ذخائــر اســتخدمت يف 
هجمــات ســابقة، ويُظهــَر املقطــع غــازاً بلــون أصفــر يتســرَّب مــن فوهــة األســطوانة.

شــاهد عبــد املعــن عيســى2 -مصــوِّر فوتوغــرايف يف بلــدة محوريــة- بعــَض مصــايب اهلجــوم: “شــاهدُت أربعــة أطفــال وامرأتــن متَّ 
مــا حــاوال إبعــاد  إســعافهما إىل النقطــة الطبيَّــة، وكان هنــاك شــابَّن مــن الدفــاع املــدين متأثريــن ابلغــاز بشــكل كبــر؛ ذلــك ألنَّ
ــكان” زاَر عبــد املعــن عيســى موقــع اهلجــوم مثَّ ُأصيــب أبعــراض تنفســيَّة:  ــل ابلكلــور إىل منطقــة خاليــة مــن السُّ الربميــل احملمَّ
“ســقَط الربميــل يف أرض زراعيــة بــن بلــديت بيــت ســوى ومحوريــة، وفــوَر وصــويل شــعرت بضيــق شــديد يف التَّنفــس، وضعــُت 
كمَّامــة، مث بــدأت تصويــَر الربميــل، كان ينبعــث منــه غــاز بلــون أصفــر، وقــد تقَّعــرت إحــدى جهاتــه بفعــل االرتطــام، مل ُأميِّــز 

عليــه أيَّ أرقــام تسلســلية، اشــتدَّ علــيَّ ضيــق التَّنفــس، فذهبــت إىل املشــفى وخضعــت جللســة ارذاذ، وأعطــوين حقنــة”.

2 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب

ثالثة أطفال يتلقَّون اإلسعافات بعد هجوم جوي كيميائي شنَّته قوات النظام السوري على بلدة محورية 5/ آذار/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1G3_Jb8G8UL5e-S3c80HKZL3O17S4IkmC/view
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اثلثاً: االستنتاجات والتوصيات:
لقــد انتهــَك النِّظــام الســوري عــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف بلــدة محوريــة القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، الــذي حيظــر 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، واثنيــاً خــرَق مبــا ال يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” 
الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الســورية يف أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الســامة وتدمرهــا، واثلثــاً 
خــرَق 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.

إضافــة إىل أنَّ اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الروســية، متنــع بشــكل قاطــع أيَّ نــوع مــن املســاعدة أو 
التَّشــجيع علــى املســامهة يف أي نشــاط حمظــور علــى أيــة دولــة طــرف، ولقــد أظهــرت عــدة أدلــة تــورُّط القــوات الروســية يف تقــدمي 

مســاندة متهيديــة، والحقــة، لقــوات النظــام الســوري.

ُيشــكِّل هجــوم بلــدة محوريــة أيضــاً خرقــاً للقــرار رقــم 2401، الــذي تبنَّــاه جملــس األمــن الــدويل يف 24/ شــباط/ 2018، 
والقاضــي بوقــف اهلجمــات العشــوائية وتســير دخــول املســاعدات إىل املناطــق احملاصــرة. 

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

• علــى األعضــاء األربعــة الدائمــن، الضغــَط 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 صــدور القــرار رقــم 2401 وانتهاكــه الواضــح مــن قبــل قــوات احللــف 
الســوري الروســي اإليــراين.

إىل األمم املتحدة:
الضَّغــط علــى النظــام الســوري للســماح بدخــول املــواد الطبيــة الــي أزاهلــا مــن القوافــل اإلغاثيــة، الــي دخلــت إىل الغوطــة الشــرقية 
بريــف دمشــق يومــي 5 و 9 آذار/ 2018، وااللتــزام إبدخــال مســاعدات إغاثيــة كاملــة وكافيــة جلميــع ســكَّان الغوطــة الشــرقية.
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إىل جملس حقوق اإلنسان:
يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكر على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

على جلنة التحقيق الدولية مباشرة التَّحقيق يف هذه احلادثة، ويف حوادث القصف الي سبقتها والي تلتها، وحتديد املتورطن فيها.
 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى اســتعداد للتَّعــاون والتزويــد  النَّظــر يف احلادثــة الــواردة يف هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

إىل االحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية:
دعــم اآلليــة الدوليــة احملايــدة املنشــأة بقــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 71/248 الصــادر يف 21/ كانــون األول/ 2016 وفتــح حماكــم 

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

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 املدنيــن الســورين مــن األســلحة الكيميائيــة والراميــل املتفجــرة، ألنَّ روســيا ستســتمرُّ 

يف عرقلــة جملــس األمــن واســتخدام الفيتــو آالف املــرات.

إىل احلكومة الروسية:
• االلتــزام بقــرار جملــس األمــن رقــم 2401 القاضــي بوقــف األعمــال القتاليــة بشــكل فــوري، والضَّغــط علــى الِّنظــام الســوري 

لاللتــزام بــه. 
التَّوقــف عــن اســتخدام الفيتــو هبــدف محايــة النظــام الســوري املتــورِّط يف ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب،   •

أســلحة كيميائيــة. واســتخدام 
• فتح حتقيق يف دعم القوات الروسية يف سوراي للنظام السوري يف هجوم بلدة محورية. 

• التَّوقف عن منع إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
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إىل دول أصدقاء الشعب السوري:
تزويــد املناطــق املعرَّضــة للقصــف ابلغــازات الســامة يف ســوراي )يف ظــلِّ عجــز جملــس األمــن عــن إيقــاف اهلجمــات( أبقنعــة واقيــة، 
وتُقــدِّر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان احتياجــات تلــك املناطــق مبــا ال يقــل عــن 20 ألــف قنــاٍع واٍق، إضافــة إىل معــدَّات 

إلزالــة آاثر التلــوث الكيميائــي.
 

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

الّتحقيقــات.
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