
الجمعة 20 آب 2021

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

الذكرى السنوية الثامنة ألضخم هجوم للنظام السوري 
باألسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في 

غوطتي دمشق وما زال دون محاسبة

أبرز األفراد المتورطين باستخدام األسلحة الكيميائية في النظام السوري 
تمهيدا لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية



المحتوى

R210815

أواًل: الذكرى السنوية الثامنة لهجوم الغوطتين الكيميائي واستمرار إفالت النظام السوري من العقاب 
وتكرار استخدام سالح الدمار الشامل الكيميائي......................................................................................................2

ثانيًا: 222 هجومًا كيميائيًا موثقًا في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، أسفرت عن مقتل 
قرابة 1500 مواطن سوري بينهم 205 طفاًل...........................................................................................................3

ثالثًا: المسؤولية المباشرة لقائد الجيش والقوات المسلحة بشار األسد عن هجمات األسلحة
 الكيميائية، وأسماء أفراد نعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة........................................................7

ــة أثبتــت مســؤولية النظــام الســوري عــن أربــع هجمــات باســتخدام الســالح  رابعــًا: منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي
ــا...............................................................................12 ــدَّ مــن التحــرك لمحاســبته وتعويــض الضحاي ــي، وال ب الكيميائ

خامسًا:  توصيات........................................................................................................................................................14



الذكرى السنوية الثامنة ألضخم هجوم للنظام 2
السوري باألسلحة الكيميائية على المواطنين 

السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون 
محاسبة

أواًل: الذكرى السنوية الثامنة لهجوم الغوطتين الكيميائي واستمرار 
إفالت النظام السوري من العقاب وتكرار استخدام سالح الدمار 

الشامل الكيميائي:
ُيصــادف اليــوم الذكــرى الســنوية الثامنــة لواحــدة مــن أفظــع وأبشــع المآســي التــي تعــرَّض لهــا الشــعب الســوري في 
هــا  تاريخــه الحديــث، وبشــكل خــاص أهالــي غوطتــي دمشــق الشــرقية والغربيــة، التــي اســتخدم النظــام الســوري ضدَّ
ــة  ــة بعــد اعتمــاد اتفاقي ــم باألســلحة الكيميائي ــي فــي 21/ آب/ 2013، فــي أضخــم هجــوم عرفــه العال الســالح الكيميائ
ل هــذا الهجــوم صدمــة لإلنســانية  ــز النفــاذ فــي 29/ نيســان/ 1997، وقــد شــكَّ حظــر األســلحة الكيميائيــة، التــي دخلــت حيِّ
تهــا تنتظــر أن يفــَي المجتمــع الدولــي بوعــوده وخطــه  والحضــارة. ومــا زالــت أســر الضحايــا التــي فقــدت أبناءهــا وأحبَّ
األحمــر القاضــي بمعاقبــة النظــام الســوري الــذي ثبــت اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة ضــدَّ المواطنيــن الســوريين، 
ولكــن لألســف الشــديد لــم يتحقــق أيُّ شــكل فعــال مــن أشــكال المحاســبة حتــى اآلن، بــل مــا زال النظــام ذاتــه يحكــم 

ســوريا والشــعب الســوري ويترشــح الرئيــس ذاتــه، الــذي أمــر باســتخدام األســلحة الكيميائيــة لالنتخابــات الرئاســية.

ــا المرتفعــة  ــة الضحاي ــي اســتخدمت وحصيل ــة بالغــازات الت ــر المحمل ــل هــذا الهجــوم مــن خــالل عــدد الذخائ لقــد مثَّ
صدمــة للعالــم أجمــع، وقــد تأملنــا أن يكــون هنــاك رد فعــل حاســم وحقيقــي علــى خــرق النظــام الســوري للخطــوط 
الحمــر التــي رســمتها لــه عــدة دول كبــرى فــي العالــم، وفــي مقدمتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بخطهــا األحمــر 
الشــهير، والجمهوريــة الفرنســية؛ ممــا يســاهم بالتالــي فــي إحقــاق حقــوق الضحايــا الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا، ويحقــق 
نوعــًا مــن العقــاب الــذي يســتحقه النظــام الســوري علــى ممارســاته العديــدة المتوحشــة ضــدَّ المواطنين الســوريين، 
والتــي بلغــت حــدَّ الجــرأة الســتخدام أســلحة كيميائيــة ضــدَّ أحيــاء ســكنية بمــا فيهــا مــن نســاء وأطفــال. لكــن األســوأ 
عه علــى تكــرار الهجمــات  مــن الهجــوم ذاتــه كان التَّخلــي عــن معاقبــة النظــام الســوري الــذي قــام بالهجــوم؛ ممــا شــجَّ

الكيميائيــة عشــرات المــرات بعــد ذلــك، وســاهم فــي فقــدان غالبيــة الســوريين األمــل بالعدالــة والقانــون الدولــي.

تفاصيل الهجوم: 
شــنَّ النظــام الســوري ليلــة األربعــاء 21/ آب/ 2013 قرابــة 4 هجمــات بأســلحة كيميائيــة على مناطق مأهولة بالســكان 
فــي الغوطــة الشــرقية والغوطــة الغربيــة )بلــدة معضميــة الشــام( بمحافظــة ريــف دمشــق، اســتخدم فيهــا مــا ال 
ر ســعة الصــاروخ الواحــد بـــ 20 ليتــر، أي أنَّ المجمــوع الكلــي 200  يقــل عــن 10 صواريــخ محملــة بغــازات ســامة، وُتقــدَّ
ليتــر، تــمَّ إطــالق الصواريــخ عبــر منصــات إطــالق ُمخصصــة بعــد منتصــف الليــل، واســتخدمت كميــات كبيــرة مــن غــاز 
تــة ومقصــودة إلبــادة أكبــر عــدد ممكــن مــن األهالــي حيــن تباغتهــم الغــازات وهــم  ــه نيــة مبيَّ الســارين؛ فيمــا يبــدو أنَّ
ض مــن فــرص النجــاة؛ كمــا أنَّ مؤشــرات درجــات الحــرارة تلــك الليلــة كانــت ُتشــيُر إلــى انخفاضهــا  نيــام؛ األمــر الــذي ُيـــخفِّ
ــامة الثقيلــة،  ــاعة الثانيــة والخامســة فجــرًا؛ مــا يــؤدي إلــى ســكون الهــواء، وبالتالــي عــدم تطايــر الغــازات السَّ بيــن السَّ
وبقائهــا قريبــة مــن األرض؛ مــا ســوف يتســبَّب فــي وقــوع أكبــر قــدر ممكــن مــن الضحايــا بيــن قتلــى ومصابيــن، األمــر 
ــة  الــذي ُيســهم الحقــًا فــي إرهــاب الناجيــن مــن الهجــوم ويرســل لهــم ولبقيــة الشــعب الســوري رســالة تحذيــر مــن َمغبَّ
االســتمرار فــي مناهضــة حكــم العائلــة، وهــذا مــا يجعلنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نعتقــد بوجــود نيــة 
وتخطيــط دقيــق لــدى النظــام الســوري يهــدف إلــى إبــادة أكبــر قــدر ممكــن مــن الشــعب الســوري الــذي طالــب بتغييــر 

حكــم العائلــة وخــرج عــن ســيطرته ورغبــات األجهــزة األمنيــة.
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إضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد ســاهم الحصــار المفــروض علــى الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة مــن قبــل الحكومــة 
الســورية منــذ نهايــة عــام 2012، ومنــع إدخــال الوقــود والمحروقــات، وعــدم توافــر األدويــة والمعــدات الالزمــة لعــالج 

ــا أيضــًا.  ــة الضحاي المصابيــن فــي ارتفــاع حصيل

لت  ــا بيــن قتلــى ومصابيــن، ســجَّ ــل مــن الضحاي جميــع األســباب آنفــة الذكــر ســاهمت فــي ســقوط هــذا الكــمِّ الهائ
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان باالســم والتَّفاصيــل مقتــل 1144 شــخصًا اختناقــًا، يتوزعــون إلــى:

1119 مدنيًا بينهم 99 طفاًل و194 سيدة )أنثى بالغة( 	 
25 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

كما سجلنا إصابة 5935 شخصًا بأعراض تنفسية وحاالت اختناق.

ل هــذه الحصيلــة قرابــة 76 % مــن إجمالــي الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب الهجمــات الكيميائيــة التــي شــنَّها  ُتشــكِّ
ــار/ 2019  ــة فــي أي ــف الالذقي ــة بري ــا فــي الكبين ــق لدين ــى آخــر هجــوم موثَّ ــون األول/ 2012 حت ــذ كان النظــام الســوري من

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

وقــد أصدرنــا تقاريــر عديــدة توثِّــق الهجــوم، وإنَّ عمليــة جميــع البيانــات هــي عمليــة مســتمرة، فــي هــذا الهجــوم وفــي 
كافــة الهجمــات الكيميائيــة والهجمــات األخــرى، حيــث نقــوم بتعزيــز قاعــدة بيانــات الحــوادث بشــكل دوري.

ثانيًا: 222 هجومًا كيميائيًا موثقًا في قاعدة بيانات الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان، أسفرت عن مقتل قرابة 1500 مواطن سوري بينهم 

205 طفاًل: 
لدينــا  أول اســتخدام موثَّــق  222 هجومــًا كيميائيــًا علــى ســوريا منــذ  الســورية لحقــوق اإلنســان  الشــبكة  وثَّقــت 
الســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 20/ آب/ 2021، كانــت قرابــة 98 % منهــا علــى يــد 

عــت بحســب األعــوام علــى النحــو التالــي:  قــوات النظــام الســوري، وقرابــة 2 % علــى يــد تنظيــم داعــش، وتوزَّ

توزَّعــت الهجمــات ومــا نتــج عنهــا مــن ضحايــا ومصابيــن - بحســب مرتكــب الهجــوم- علــى المحافظــات الســورية 
علــى النحــو التالــي: 

ــق لدينــا لهــذا  ــذ النظــام الســوري 217 هجومــًا كيميائيــًا علــى المحافظــات الســورية منــذ أول اســتخدام موثَّ ألــف: نفَّ
بت فــي مقتــل 1510 أشــخاص يتوزعــون إلــى:  الســالح فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 20/ آب/ 2021، تســبَّ

1409 مدنيًا بينهم 205 طفاًل و260 سيدة )أنثى بالغة(.	 
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.	 
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.	 

بت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّ

http://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/
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توزعت على المحافظات على النحو التالي: 
محافظة ريف دمشق: 71 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في مقتل 1245 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

1172 مدنيًا بينهم 110 طفاًل و209 سيدة 	 
66 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة	 

وإصابة قرابة 7749 مصابًا بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة

محافظة دمشق: 31 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 

بت في مقتل 13 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

7 مدنيًا 	 
6 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

وإصابة 319 شخصًا آخرين.

محافظة إدلب: 45 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 

بت في مقتل 109 مدنيًا بينهم 42 طفاًل و27 سيدة، وإصابة 1475 شخصًا آخرين. تسبَّ

محافظة حماة: 30 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 
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بت في مقتل 77 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

76 مدنيًا بينهم 37 طفاًل و14 سيدة	 
1 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

وإصابة 737 شخصًا آخرين.

محافظة حلب: 26 هجومًا توزعت على األعوام على النحو التالي: 

بت في مقتل 47 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

37 مدنيًا بينهم 13 طفاًل و9 سيدات	 
10 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

وإصابة 545 شخصًا آخرين.

محافظة حمص: 7 هجمات توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في مقتل 14 شخصًا توزعوا إلى:  تسبَّ

3 مدنيًا 	 
11 من مقاتلي المعارضة المسلحة	 

وإصابة 191 شخصًا آخرين.

محافظة درعا: 3 هجمات توزعت على األعوام على النحو التالي:

بت في إصابة 33 شخصًا. تسبَّ
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بت فــي مقتــل 5 مدنيــًا بينهــم 3 طفــاًل و1 ســيدة،  محافظــة ديــر الــزور: 3 هجمــات جميعهــا فــي عــام 2015، تســبَّ
وإصابــة 27 شــخصًا.

محافظة الالذقية: سجلنا هجومًا واحدًا في عام 2019، أسفر عن إصابة 4 من مقاتلي هيئة تحرير الشام.

ــذ تنظيــم داعــش: 5 هجمــات كيميائيــة منــذ تأسيســه فــي 9/ نيســان/ 2013 حتــى 20/ آب/ 2021 كانت جميعها  بــاء: نفَّ
عــت حســب األعــوام على النحــو التالي:  فــي محافظــة حلــب وتوزَّ

بت في إصابة 132 شخصًا. تسبَّ

توزع الهجمات بحسب قرارات مجلس األمن الدولي الخاصة باستخدام األسلحة الكيميائية في سوريا: 
بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الخاصــة بتوثيــق الهجمــات الكيميائيــة فــي ســوريا فقــد 
عــون  بلغــت حصيلــة الهجمــات الكيميائيــة 222 هجومــًا كيميائيــًا منــذ 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 20/ آب/ 2021 يتوزَّ

بحســب الجهــة الفاعلــة 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. 
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ثالثًا: المسؤولية المباشرة لقائد الجيش والقوات المسلحة بشار 
األسد عن هجمات األسلحة الكيميائية، وأسماء أفراد نعتقد أنهم 

متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة:

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 
مرؤوســوهم، ووفقــًا لدراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــن القانــون الدولي اإلنســاني العرفي، فإن مســؤولية 

القــادة تطــورت إلــى القواعــد العرفيــة التاليــة:

القادة واألشخاص اآلخرون األرفع مقامًا مسؤولون جزائيًا عن جرائم الحرب التي ترتكب بناًء على أوامرهم1 .	 

القــادة واألشــخاص اآلخــرون األرفــع مقامــًا مســؤولون جزائيــًا عــن جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم إذا 	 

عرفــوا، أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون بارتــكاب مثــل هــذه 

الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر الالزمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا أو لمعاقبــة 

األشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم 2. 

يتحّمــل القــادة كذلــك مســؤولية ضمــان إدراك أفــراد القــوات المســلحة الخاضعيــن إلمرتهــم اللتزاماتهــم وفــق 	 

القانــون الدولــي اإلنســاني3. 

ويعــّزز النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عناصــر المســؤولية هــذه ويوّســعها لتشــمل الجرائــم ضــدَّ 
ــزاع مســلح دولــي أو داخلــي4 .  ــم الحــرب، ســواء ارتكبــت فــي ن اإلنســانية، التــي ترتكــب وقــت الســلم أو الحــرب، وجرائ
ويحمــل القانــون القــادة العســكريين باإلضافــة إلــى كبــار المســؤولين، بمــن فيهــم المدنيــون المســؤولية عــن ذلــك5 .

وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة أنــه “وفقــًا لقاعــدة راســخة فــي القانــون الدولــي، لهــا طبيعــة عرفيــة، فــإن 
ســلوك أي جهــاز فــي دولــة مــا يجــب اعتبــاره عمــًا مــن أعمــال تلــك الدولــة، ففــي قضيــة جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة ضــد أوغنــدا )انظــر أعــاه(، أيــدت محكمــة العــدل الدوليــة أن ســلوك الجنــود والضبــاط األفــراد بقــوة 
الدفــاع الشــعبية األوغنديــة يجــب اعتبــاره ســلوك أحــد أجهــزة الدولــة، ولذلــك فــإن الــرأي القائــل إن األشــخاص 
المعنييــن لــم يتصرفــوا بصفتهــم أشــخاصًا يمارســون ســلطة حكوميــة فــي الظــروف المعنيــة ال يقــوم علــى 

أســاس”6 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152 1  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 ،153 2  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

3 اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، المادة 87)2(،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm 

4  المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة 25، 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf

5  المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما األساسي، المادة 28،

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf 

https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/1998-1999-en.pdf ،1998-1999 6  تقرير محكمة العدل الدولية

https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/2004-2005-en.pdf ،2004-2005 تقرير محكمة العدل الدولية   

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/1998-1999-en.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/2004-2005-en.pdf
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وبشــكل عــام اشــترطت المحاكــم الجنائيــة الدوليــة إثبــات ثالثــة عناصــر قبــل تحميــل شــخص مــا مســؤولية الرؤســاء 
عــن جرائــم ارتكبهــا المرؤوســون:

وجود عالقة رئيس ومرؤوس بين المتهم ومرتكب الجريمة األساسية؛	 

معرفة الرئيس بحقيقة أن مرؤوسه ارتكب الجريمة أو على وشك ارتكابها؛	 

عدم قيام الرئيس بمنع ارتكاب الجريمة أو معاقبة مرتكبيها.	 

ونحــن نعتقــد أن كافــة هــذه االشــتراطات متحققــة فــي حالــة النظــام الســوري، وعالقــة رأس النظــام وقياداتــه 
وسلســلة القيــادة الشــديدة الصرامــة والمركزيــة، ممــا يجعــل رأس النظــام الســوري بشــار األســد والقيــادات العليــا 
جميعهــا متورطــة بشــكل مباشــر عبــر اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة فــي ارتــكاب انتهــاكات تصــل إلــى 

جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب بحــق الشــعب الســوري.

أسماء ومناصب أبرز قيادات النظام السوري المتورطين في استخدام األسلحة الكيميائية: 

لقــد تورطــت المئــات مــن قــادة األجهــزة األمنيــة والجيــش ومؤسســات أخــرى فــي االنتهــاكات التــي مورســت ضــد 
الشــعب الســوري والدولــة الســورية منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، ولدينــا قاعــدة بيانــات تضــم آالف البيانــات عــن أفــراد 
متورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا، والمناصب 
التــي شــغلوها، وأبــرز االنتهــاكات التــي وثقنــا ارتكابهــم لهــا، ونعمــل علــى تحديثهــا بشــكل مســتمر، وقــد تحدثنــا عــن 

العديــد منهــم ضمــن تقاريــر وبيانــات علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة.

للجيــش والقــوات  العــام  القائــد  األولــى كل مــن  بالدرجــة  يتحمــل  الكيميائيــة  وفيمــا يخــص اســتخدام األســلحة 
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 إلــى تــورط مــا ال يقــل عــن 387 شــخصًا مــن أبــرز ضبــاط الجيــش وأجهــزة األمــن 
ــز المــواد  ــر وتجهي ــة المتخصصــة بتوفي ــن المدنييــن والعســكريين فــي مراكــز البحــوث والدراســات العلمي والعاملي
ــة أو  ــة المســتخدمة عســكريًا فــي ســوريا، والمتهمــون بإصــدار أوامــر لشــنِّ هجمــات باألســلحة الكيميائي الكيميائي
ــمَّ وفــق عمليــة  تنفيذهــا فــي ســوريا. ونشــير إلــى أن تنفيــذ الهجمــات التــي اســتخدمت فيهــا األســلحة الكيميائيــة ت
مركبــة ومعقــدة، جــرت بيــن بعــض ألويــة الجيــش بشــكل رئيــس ألويــة الحــرس الجمهــوري، والقــوات الجويــة، وعــدد 
مــن األجهــزة األمنيــة، بشــكل رئيــس قيــادة شــعبة المخابــرات العســكرية العامــة، وقيــادة شــعبة المخابــرات الجوية، 
ومكتــب األمــن القومــي، وبيــن مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة، بشــكل رئيــس المعهــد 1000 والفــرع 450، ونــورد 

هنــا عينــة عــن أبــرز هــؤالء المتورطيــن: 

https://sn4hr.org/arabic/2020/06/12/12320/
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بشار األسد

جميل الحسن

أديب نمر سالمة

سهيل الحسن

بشار األسد

رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة.

 

جميل الحسن

ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء قريــة القرنيــة بريــف محافظــة حمــص، مــن مواليــد عــام 1952، شــغل 

منصــب مديــر إدارة المخابــرات الجويــة فــي عمــوم ســوريا منــذ بدايــة عــام 2009 حتــى عــام 2019، 

أصــدر تعليمــات بإنشــاء معامــل للبراميــل المحملــة بغــاز الكلــور ضمــن المطــارات العســكرية 

واســتخدام المطــارات لشــنِّ هجمــات باألســلحة الكيميائيــة.

أديب نمر سالمة

ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء قريــة ضهــر المغــر التابعــة لمدينــة الســلمية بريــف محافظــة حمــاة 
الشــرقي، مــن مواليــد عــام 1953، شــغل منصــب رئيــس فــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة 
ــن فــي منصــب  ــول 2016 عيِّ ــى عــام 2016، وفــي أيل ــذ عــام 2006 حت الشــمالية لمحافظــة حلــب من
معــاون مديــر إدارة المخابــرات الجويــة فــي عمــوم ســوريا وخلفــه العميــد إيــاد منــدو، يعتبــر اللــواء 
أديــب ســالمة أحــد أبــرز المســاعدين للــواء جميــل الحســن فــي إدارة جهــاز المخابــرات الجويــة فــي 
ســوريا. وهــو متــورط فــي إصــدار تعليمــات بحيــازة واســتخدام البراميــل المحملــة بغــاز الكلــور فــي 

المطــارات العســكرية.

سهيل الحسن

ضابــط برتبــة عميــد، مــن أبنــاء قريــة بيــت عانــة فــي ريــف مدينــة جبلــة بمحافظــة الالذقيــة، قائــد 

الفرقــة 25 مهــام خاصــة "قــوات النمــر"، وضابــط اســتخبارات فــي فــرع المخابــرات الجويــة بمدينــة 

دمشــق، اســتخدم البراميــل المحملــة بغــاز الكلــور فــي عملياتــه العســكرية.

https://drive.google.com/file/d/11rZKR-exbFW3U0Xdudp0guK0YBQMq2Nj/view
https://drive.google.com/file/d/1BMRD4nlj9x3GEGriU49kT-z9XFuDo1Df/view
https://drive.google.com/file/d/1Eo2gPKcvFy-deUe9Djej94zJ_saiN3kG/view
https://drive.google.com/file/d/1HcV2hk4caWpcFETlR9b2wHgj7Miv95l_/view
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بسام مرهج الحسن

ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء بلــدة شــين بريــف محافظــة حمــص، مــن مواليــد عــام 1961، مديــر المكتــب 

األمنــي والعســكري فــي القصــر الجمهــوري، كمــا تــرأس ســابقاً الفــرع 450 في عام 2008، يعتبر بســام 

الحســن أحــد المســؤولين عــن عمليــات إصــدار األوامــر والتنســيق واالرتبــاط بيــن مختلــف القطاعــات 

العســكرية لتنفيذ الهجمات باألســلحة الكيميائية.

غسان عباس

ضابــط برتبــة عميــد، مديــر الفــرع 450، الواقــع فــي مركــز جمرايــا للبحــوث العلميــة ضمــن المعهــد 

1000، والمتخصــص فــي تخزيــن وخلــط وتحميــل الــرؤوس الحربيــة بالذخائــر الكيميائيــة، والتــي 

وكان  مباشــرة،  الجمهــوري  للقصــر   450 الفــرع  ويتبــع  الكيميائيــة،  الهجمــات  فــي  اســتخدمت 

غســان أحــد المشــرفين علــى هجــوم الغوطتيــن الكيميائــي فــي 21 آب 2013.

جودت صليبي مواس

ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء قريــة ربــاح بريــف محافظــة حمــص، مــن مواليــد عــام 1954، ضابــط 

فــي مديريــة إدارة المدفعيــة والصواريــخ فــي اللــواء 155 المســؤول عــن إطــالق صواريــخ ســكود 

فــي جيــش النظــام الســوري، والواقــع قــرب بلــدة القطيفــة بريــف دمشــق، اســتخدَم اللــواء كمركــز 

إلطــالق الصواريــخ المحملــة باألســلحة الكيميائيــة، وكان أحــد المشــرفين علــى هجــوم الغوطتبــن 

الكيميائــي فــي 21 آب 2013.

يوسف عجيب

ضابــط برتبــة عميــد، رئيــس مكتــب أمــن مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة منــذ عــام 2012، أشــرف 

علــى عمليــات نقــل المــواد الكيميائيــة مــن مراكــز البحــوث العلميــة، وهــو أحــد المشــاركين فــي 

تنفيــذ الهجــوم علــى غوطتــي دمشــق باألســلحة الكيميائيــة فــي 21 آب 2013.

حيدر المعلم

أحــد  الدراســات والبحــوث العلميــة، وهــو  رئيــس مكتــب أمــن مركــز  نائــب  برتبــة عقيــد،  ضابــط 

المتورطيــن فــي إعطــاء األوامــر بقصــف غوطتــي دمشــق باألســلحة الكيميائيــة فــي 21 آب 2013.

بديع معال

ضابــط برتبــة عميــد ركــن طيــار، مــن أبنــاء مدينــة جبلــة بريــف محافظــة الالذقيــة، نفــذ عمليــات إلقــاء 

لبراميــل متفجــرة محملــة بغــاز الكلــور.

بسام مرهج الحسن

بديع معال

https://drive.google.com/file/d/19XJxxfdc6-8PeGaAfPGqhXO7IGY2Agxr/view
https://drive.google.com/file/d/1tTrQTjvfyVZP3kKBAkEEyHHBnHYWzkKw/view
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علي عبد هللا أيوب

ساجي جميل درويش
أوامــر لطلعــات جويــة نفــذت غــارات بأســلحة  الجويــة، أعطــى  القــوات  لــواء فــي  برتبــة  ضابــط 

كيميائيــة.

أنيس العبدة 
ضابط برتبة لواء، قائد الفرقة التاسعة، نفذ هجمات بصواريخ محملة بالغازات السامة.

عبد الفتاح سليمان قدسية
مكتــب  مديــر  نائــب   ،1953 عــام  مواليــد  مــن  حمــاة،  محافظــة  أبنــاء  مــن  لــواء،  برتبــة  ضابــط 
األمــن القومــي، تــرأس ســابقًا شــعبة المخابــرات العســكرية العامــة، يعتبــر قدســية أحــد أبــرز 
المستشــارين العســكريين فــي القصــر الجمهــوري، ويلعــب دورًا أساســيًا فــي إصــدار األوامــر 

وتنفيذهــا. الكيميائيــة  األســلحة  باســتخدام 

عمرو أرمنازي
شــغل منصــب مديــر عــام مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة فــي ســوريا منــذ عــام 1999 حتــى 
2021 والمركــز أحــد المؤسســات المتخصصــة فــي تطويــر وصناعــة وصيانــة األســلحة بمــا فيهــا 

األســلحة الكيميائيــة.

محمد خالد نصري
شــغل منصــب مديــر مركــز الدارســات والبحــوث العلميــة فــي ســوريا منــذ بدايــة عــام 2021 وكان 
ســابقًا مديــر معهــد 1000 "مركــز جمرايــا" أحــد المعاهــد الرئيســة التابعــة لمركز الدارســات والبحوث 

العلميــة والمســؤول عــن تخزيــن األســلحة الكيميائيــة.

علي عبد هللا أيوب
ضابــط برتبــة عمــاد، مــن أبنــاء قريــة البهلوليــة بريــف محافظــة الالذقيــة، مــن مواليــد عــام 
1952، ويشــغل منصــب نائــب القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة – وزيــر الدفــاع، 
تخــرج علــي أيــوب مــن الكليــة الحربيــة باختصــاص مدرعــات فــي نهايــة عــام 1973، وتــدرج فــي 
الرتــب والمناصــب العســكرية إلــى أن وصــل إلــى رتبــة عمــاد، وعيــن وزيــرًا للدفــاع فــي عــام 
2018، ولــدى توليــه منصــب رئيــس هيئــة األركان العامــة للجيــش والقــوات المســلحة فــي 
تمــوز 2012 وحتــى بدايــة 2018، فهــو يعتبــر المســؤول المباشــر عــن الجرائــم التــي ارتكبتهــا 
ــي  ــم الت ــى الجرائ ــة األركان، إضافــة إل ــرات العســكرية التابعــة لهيئ عناصــر شــعبة المخاب
ارتكبتهــا عناصــر إدارة المخابــرات الجويــة التابعــة للقــوى الجويــة والدفــاع الجــوي التابعــة 
غوطتــي  علــى  الكيميائــي  الهجــوم  الجرائــم  هــذه  ضمــن  ومــن  العامــة.  األركان  لهيئــة 

دمشــق فــي 21 آب 2013.

علي ونوس
ضابــط برتبــة لــواء، مــن أبنــاء مدينــة صافيتــا بريــف محافظــة طرطــوس، مــن مواليــد عــام 
ــد العديــد مــن المناصــب بيــن جهــازي األمــن والجيــش، وفــي عــام 2013 كان أحــد  1964، تقلَّ
ضبــاط اللــواء 105 وأشــرف علــى عمليــات التنســيق والنقــل والتخزيــن الخاصــة باألســلحة 
الكيميائيــة بيــن اللــواء 105 والمعهــد 1000 والفــرع 450 التابــع للبحــوث العمليــة، ويعتبــر 
ــن فــي 21 آب  ــى الغوطتي ــي عل ــرز المســؤولين عــن الهجــوم الكيميائ ــوس أحــد أب ــي ون عل

.2013

غسان أحمد غنام
ضابــط برتبــة لــواء، قائــد اللــواء 155 حــرس جمهــوري، يعتبــر اللــواء 155 أحــد األلويــة التــي شــاركت 

فــي تنفيــذ هجــوم الغوطتيــن الكيميائــي فــي 21 آب 2013.

https://drive.google.com/file/d/1Cwk2kCy9NkZUWDtYmsDbV2ga-U5gVP__/view
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رابعاً: منظمة حظر األسلحة الكيميائية أثبتت مسؤولية النظام السوري 
عن أربع هجمات باستخدام السالح الكيميائي، وال بدَّ من التحرك 

لمحاسبته وتعويض الضحايا: 

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 المنظمــة، بحيــث تشــمل إمكانيــة تحديــد المســؤول عــن اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة. 

إنَّ توســيع واليــة المنظمــة لتصبــح مــن ضمــن صالحياتهــا تحديــد المســؤولين عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، 
لهــو إنجــاز قانونــي وحقوقــي مهــم، ويعــود الفضــل األكبــر فيــه للضحايــا الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا عندمــا اســتخدم 

هــم.  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، ثالثــة فــي التقريــر األول7  الصــادر فــي نيســان/ 2020 وهــي: اللطامنــة فــي 24 و25 و30 آذار 2017، والرابعــة 
ــز بــه هــذا التقريــر  فــي التقريــر الثانــي8  الصــادر فــي 12/ نيســان/ 2021 وهــي: ســراقب فــي 4/ شــباط/ 2018، وأبــرز مــا تميَّ

هــو تحديــد مســؤولية قــوات النمــر عــن قيــادة الهجــوم الكيميائــي.

إنَّ قــوات النمــر مدعومــة بشــكل مباشــر مــن روســيا، ممــا يجعــل روســيا شــريكة فــي المســاهمة فــي هــذا الهجــوم 
الكيميائــي، وليــس كمــا كانــت مــن قبــل مجــرد داعــم لوجســتي وعســكري مــع غطــاء سياســي وحمايــة مطلقــة فــي 
مجلــس األمــن، لقــد تحولــت روســيا إلــى مشــارك حقيقــي فــي اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل ضــد الشــعب 
ــًا عبــر صحافــة صفــراء،  ــر، سياســيًا، وإعالمي الســوري، وهــذا مــا يفســر مــدى اســتماتتها فــي تشــويه نتائــج التقري
ت ضــد قــرارات  وصحفييــن مأجوريــن، ومحاولــة التشــكيك فــي المحققيــن، والطلــب مــن الــدول المواليــة لهــا أن تصــوِّ

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة.

إثــَر إصــدار فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات تقريــره الثانــي، اعتمــدت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
يــوم األربعــاء 21/ نيســان/ 2021، القــرار C-25/DEC.9، الــذي 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.

فــي 21/ نيســان/ 2021 أصــدرت الخارجيــة الفرنســية بيانــًا قالــت فيــه “هــذه هــي الخطــوة األولى فــي مكافحة اإلفات 
مــن العقــاب، دون المســاس باإلجــراءات التــي قــد تكــون أو يمكــن أن تتخــذ فــي المحاكــم الوطنيــة أو الدوليــة ضــد 
المســؤولين عن اســتخدام األســلحة الكيميائية.” وفي 22/ نيســان/ 2021 حثَّت الواليات المتحدة األمريكية النظام 
تــه علــى التعــاون مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة،  الســوري -عبــر بيــان صــادر عــن الخارجيــة األمريكيــة- حثَّ
ــه بموجــب  ــره، والتخلــي عــن برنامــج األســلحة الكيميائيــة، واالمتثــال اللتزامات ــه المتبقــي وتدمي واإلعــالن عــن مخزون

7  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، التقرير األول لفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf 

8  منظمة حظر األسلحة الكيميائية، التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/s-1943-2021%28e%29.pdf 

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CSP/C-SS-4/en/css4dec3_e_.doc.pdf
https://sn4hr.org/arabic/?p=12425
https://sn4hr.org/arabic/?p=13424
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4698085
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://sn4hr.org/arabic/?p=13491
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://www.state.gov/opcw-condemns-syrias-repeated-use-of-chemical-weapons/
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/s-1943-2021%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/s-1943-2021%28e%29.pdf
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السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون 
محاسبة

ــة الســامية لشــؤون  ــه قالــت إيزومــي ناكاميتســو، الممثل ــار مــن العــام ذات ــة. وفــي 6/ أي ــة األســلحة الكيميائي اتفاقي
نــزع الســالح، فــي كلمتهــا أمــام مجلــس األمــن: “يجــب محاســبة المســؤولين عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، 
بغــض النظــر عــن هويتهــم. إذا لــم نتمكــن 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 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(.
ورَد فــي رســالة األميــن العــام لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة إلــى مجلــس األمــن والمؤرخــة فــي 29/ تمــوز عــن 
التقــدم المحــرز فــي إزالــة برنامــج األســلحة الكيميائيــة الســوري، فــي الفقــرات 20 و21 و22 أَن النظــام الســوري أبلــغ 
عبــر مذكــرة شــفوية األمانــة العامــة 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/ 2018. 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.

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 
ــة األناضــول أن  ــر لوكال ــدات”، وقــد جــاء فــي تقري ــع هــذه التهدي ــى من ــا أن نركــز عل باســتخدامها قائمــًا، فــإن علين
ماركــوم قــال نقــاًل عــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش بضرورة “تحديــد هوية جميع َمن اســتخدموا 
هم”، موضحــًا أن “وحــدة الصــف بيــن أعضــاء مجلــس األمــن تعــد شــرطًا 

ِ
األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا ومســاءلت

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

تأسيســًا علــى مــا ســبق، 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، لكــن مــن أهــم مــا يميــز المنظمــة 
هــو قدرتهــا علــى تحليــل العينــات بســبب المختبــرات التــي تعمــل معهــا، وهــذه الميــزة ال توجــد لــدى المنظمــات 
التحقيــق  آليــة  فــي  الكيميائيــة  األســلحة  حظــر  منظمــة  شــاركت  وقــد  األبحــاث،  مراكــز  وال  المحليــة  الحقوقيــة 
ــة  ــة عالي ــى أدل ــر باالســتناد إل ــي أصــدرت ســبعة تقاري ــي أنشــأها قــرار مجلــس األمــن رقــم 2235، والت المشــتركة الت
الدقــة والمصداقيــة، وأثبتــت مســؤولية النظــام الســوري عــن اســتخدام الســالح الكيميائــي فــي خمــس حــوادث، كمــا 
ــل فيهمــا النظام الســوري مســؤولية  يتبــع للمنظمــة فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية، الــذي أصــدر تقريريــن وحمَّ
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي أربــع حــوادث، ونعتقــد أن هــذه التقاريــر، مــع التقاريــر التــي أثبتــت فيهــا منظمــة 

https://news.un.org/ar/story/2021/05/1075762
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1077382
https://www.undocs.org/ar/S/2021/692
https://www.undocs.org/ar/S/2021/692
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://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
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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، ويجــب اإلســراع فــي الضغــط الجــدي لتحقيــق 

انتقــال سياســي ُيفضــي إلــى نظــام ديمقراطــي يحتــرم القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان.

خامسًا: توصيات: 
مجلس األمن واألمم المتحدة ووفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة:

لألســلحة 	  اســتخدامه  ذكــرى  فــي  الســوري  النظــام  علــى  اقتصاديــة وسياســية وعســكرية  فــرض عقوبــات 
الضحايــا. المعنــوي ألســر  التعويــض  مــن أشــكال  فــي غوطتــي دمشــق كشــكل  الكيميائيــة 

مالحقــة األفــراد الوارديــن فــي هــذا التقريــر والتحقــق فــي مــدى تورطهــم فــي اســتخدام األســلحة الكيميائيــة 	 
ووضعهــم علــى قوائــم العقوبــات واإلرهــاب.

مطالبــة حلفــاء النظــام الســوري بإدانــة اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة، والعمــل مــع بقيــة دول العالــم علــى 	 
محاســبة النظــام الســوري، والضغــط عليــه للدخــول فــي عمليــة سياســية تفضــي إلــى انتقــال سياســي حقيقــي 

نحــو الديمقراطيــة؛ ممــا يســاهم فــي رفــع العقوبــات واالنتقــال نحــو الديمقراطيــة واالســتقرار.
يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن، ويجــب التوقــف عــن 	 

اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو عنــد ارتــكاب 
الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب.

بعــد أن ثبــت فشــل مجلــس األمــن الدولــي علــى مــدى عشــر ســنوات فــي إيقــاف الجرائــم ضــد اإلنســانية أو 	 
إحالتهــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، علــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التدخــل اســتنادًا إلــى القــرار رقــم 
ــة  ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــة الملــف إل ــى إحال 377 لعــام 1950 )قــرار االتحــاد مــن أجــل الســالم(، والعمــل عل

ومحاســبة المتورطيــن باســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضــد المواطنيــن الســوريين.
البــدء بإجــراء إصالحــات جوهريــة وبشــكل خــاص علــى صعيــد اســتخدام الفيتــو بمــا يتَّفــق مــع القانــون الدولــي 	 

وحقــوق اإلنســان، ووضــع محــددات ومعاييــر صارمــة الســتخدام الفيتــو.
تقديــم المصلحــة العامــة وبشــكل خــاص الضحايــا والــدول المتضــررة وتحقيــق األمــن والســالم علــى المكاســب 	 

والمصالــح االقتصاديــة والسياســية لدولــة دائمــة العضويــة.

االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة، كنــدا، أســتراليا وبقيــة دول العالــم التــي فرضــت عقوبــات 
علــى النظام الســوري:

اإلصــرار الدائــم علــى ربــط العقوبــات بتحقيــق انتقــال سياســي حقيقــي ألن تخفيــف العقوبــات فــي ظــلِّ وجــود 	 
األشــخاص واألجهــزة ذاتهــا المتورطــة فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب يعنــي تقديــم دعــم لهــذه األجهــزة 

القمعيــة، وفــرض عقوبــات مباشــرة علــى داعمــي النظــام الســوري وفــي مقدمتهــم روســيا وإيــران.
زيــادة تقديــم المســاعدات اإلنســانية لمنظمــة الصحــة العالميــة للعمــل فــي ســوريا فــي كافــة المناطــق، 	 

والحــرص علــى أن يكــون عملهــا بحريــة بعيــدًا عــن المنظمــات المحليــة التابعــة للنظــام الســوري فــي مناطــق 
ســيطرة النظــام الســوري. 

االستمرار في العمل على تقديم النظام السوري للمحاسبة على استخدامه أسلحة دمار شامل.	 
فــي ظــل الفشــل المســتمر لمجلــس األمــن الدولــي ال بــدَّ مــن التفكيــر فــي إنشــاء تحالــف حضــاري إنســاني وفقــًا 	 

لمعاييــر واضحــة يهــدف إلــى توفيــر حمايــة عاجلــة للمدنييــن مــن األنظمــة المتوحشــة فــي حــال ارتــكاب جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية.
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المجلس التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية:

يجــب نقــل المســؤولية بشــكل ســريع إلــى مجلــس األمــن والطلــب منــه التدخــل وفقــًا للفصــل الســابع مــن 	 
ل تهديــدًا  ميثــاق األمــم المتحــدة علــى اعتبــار اســتخدام دولــة عضــو ألســلحة الدمــار الشــامل يفتــرض أن ُيشــكِّ

ــًا لألمــن والســلم الدولييــن. جدي
ــة العامــة لألمــم 	  ــى الجمعي فــي حــال فشــل مجلــس األمــن وعجــزه عــن اتخــاذ قــرار، يجــب نقــل المســؤولية إل

ــة،  ــم الحضاري ــى المجتمــع الدولــي وفــي مقدمتــه دول العال المتحــدة، وفــي حــال فشــلها تنتقــل المســؤولية إل
الديمقراطيــة، وحقــوق اإلنســان.

ــة فــي النظــام 	  ــر علــى قضيــة محاســبة كافــة المتورطيــن فــي اســتخدام األســلحة الكيميائي العمــل بشــكل أكب
الســوري بمــا فــي ذلــك القيــادات العليــا، ونحــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لدينــا ضمــن قاعــدة 
البيانــات الخاصــة بالمتورطيــن فــي ارتــكاب االنتهــاكات بيانــات عــن عــدد كبيــر ممــن ســاهموا فــي اســتخدام 
المســؤولية  وتحديــد  التحقيــق  فريــق  مــع  عــة  الموقَّ لالتفاقيــة  وفقــًا  نقــوم  وســوف  الكيميائيــة،  األســلحة 

بالتنســيق مــن أجــل مزيــد مــن التعــاون فــي هــذا اإلطــار.

عزاء
إلــى جميــع أســر الضحايــا، الذيــن قتلهــم النظــام الســوري عبــر األســلحة الكيميائيــة، وإلــى جميــع أصدقائهــم وأحبتهــم، 
والتعهــد بعــدم التوقــف عــن اإلصــرار علــى محاســبة وفضــح المتورطيــن باســتخدام األســلحة الكيميائيــة وقتــل 

المواطنيــن الســوريين.
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