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اجلمعة 29 تشرين الثاين 2019

الشعب السوري أكثر شعوب العامل 
معاانة من استخدام األسلحة الكيميائية 

يف العقد األخري وال بد من العدالة

قرابة 1472 ضحية و9889 مصااب يف 
222 هجوما كيميائيا، 217 منها نفذها 

النظام السوري

بيــــان
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مل يُعــاين شــعب يف العــامل يف العقــد األخــر مــن األســلحة الكيميائيــة كمــا عــاىن منهــا الشــعب الســوري، الــذي شــاهد أبنــاءه ميوتــون 
خنقــاً وبــدون دمــاء، مــا ولَّــد شــعوراً ابخلــوف واإلرهــاب ال ميكــن وصفــه، لقــد اســتخدم النظــام الســوري مــا ميتلكــه مــن أســلحة 
منــذ األايم األوىل للحــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي آذار 2011، وتــدرَّج يف اســتخدام األســلحة مراقبــاً بشــكل دقيــق 
ردة فعــل اجملتمــع الــدويل، إىل أن وصــل إىل اســتخدام خمزونــه مــن ســاح الدمــار الشــامل الكيميائــي بســبب وقــوف جملــس األمــن 
وبقيــة دول العــامل موقــف املتفــرج تقريبــاً جتــاه ارتــكاب النظــام الســوري جرائــم ضــد اإلنســانية، يف خــرق فاضــح التفاقيــات جنيــف 

ولقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف.

ويصــادف غــداً اليــوم الــدويل إلحيــاء ذكــرى ضحــااي احلــرب الكيميائيــة الــذي أقــره مؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حظــر 
األســلحة الكيميائية، يف دورته العشــرين اليت انعقدت يف عام 2015، وتســتغل الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان هذه املناســبة 
لتذكــر األمــم املتحــدة أبن أكــر هتديــد ومســتخدم لألســلحة الكيميائيــة علــى وجــه الكــرة األرضيــة وهــو النظــام الســوري والعائلــة 
احلاكمــة يف ســوراي ال يــزال طليقــاً، ومل تتــم حماســبته علــى جرميــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة الــيت أثبتتهــا هيئــات متعــددة يف 
األمــم املتحــدة ومنظمــات حقوقيــة دوليــة، وكذلــك ضمــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اخلاصــة ابألســلحة 
ــخ  الكيميائيــة، وهــذا يعــي فشــل ذريــع ملنظمــة األمــم املتحــدة وعلــى رأســها جملــس األمــن، ويقــوِّض جهــود القانــون الــدويل ويرسِّ

اإلحبــاط وفقــدان األمــل ويدفــع حنــو التطــرف والتَّعصــب.

منــذ 23/ كانــون األول/ 2012 والنظــام الســوري مســتمر يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضــد املدنيــن، ال بــل إن مراكــز 
حبوثــه اســتمرت يف تطويــر هــذه الذخائــر علــى الرغــم مــن انضمامــه إىل اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يف أيلــول 2013، 
وهــو مــا ترجــم عــر اهلجمــات الكيميائيــة املتكــررة يف مناطــق خمتلفــة مــن البــاد، بلغــت حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 184 هجومــاً بعــد قــرار جملــس األمــن رقــم 2118 الصــادر يف أيلــول/ 2013، الــذي انضمــت 
مبوجبــه ســوراي إىل اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة حــى آخــر هجــوم مســجل لدينــا يف قريــة الكبينــة بريــف الاذقيــة يف 19/ 

أاير/ 2019.

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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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 الراميــل املتفجــرة، الســبب 
الرئيــس الــذي دفــع النظــام الســوري إىل تكــرار اســتخدامه الســاح الكيميائــي، ودون أدىن شــك فلقــد شــكَّل الدعــم الروســي 
الامتناهــي للنظــام الســوري يف جملــس األمــن الــدويل واســتخدام حــق النقــض الفيتــو 13 مــرة، )ســتٌّ منهــا فيمــا خيــص ملــف 
األســلحة الكيميائيــة( حافــزاً قــوايً للنظــام الســوري علــى تكــرار جرائمــه، ومل يقتصــر الدعــم الروســي علــى جملــس األمــن الــدويل، فقــد 
وقفــت روســيا ضــدَّ توســيع صاحيــات منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الــذي أقرتــه الــدول األعضــاء يف املنظمــة يف حزيــران/ 
2018، كمــا أهنــا صوتــت مــع حلفائهــا يف 28/ تشــرين الثــاين/ 2019 ضــدَّ ميزانيــة جديــدة للعــام 2020 للمنظمــة، وهــي 

خطــوة كان مــن شــأهنا أْن تعيــق عمــل املنظمــة بشــكل كبــر.

ال يــزال الشــعب الســوري ينتظــر العدالــة لضحــااي األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي، ولــن يتحقــق ذلــك إال ابلتحــرك علــى مســتوايت 
دوليــة تســتطيع جتــاوز الفيتــو الروســي الصيــي يف جملــس األمــن الــدويل مــن خــال إجيــاد حتالــف إنســاين يهــدف إىل محايــة املدنيــن 
الســورين مــن األســلحة الكيميائيــة والراميــل املتفجــرة علــى غــرار تدخــل حلــف مشــال األطلســي حلمايــة املدنيــن مــن عمليــات 
القتــل والتطهــر يف يوغســافيا، الــذي أقرتــه حمكمــة العــدل الدوليــة، مث أقــره الحقــاً جملــس األمــن الــدويل مــن خــال القــرار رقــم 
1244 عــام 1999، وخاصــة أننــا نتحــدث عــن انتهــاكات فظيعــة ُتشــكل جرائــَم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب واســتخدام 

لســاح دمــار شــامل مــن قبــل الســلطة احلاكمــة ضــدَّ الشــعب.

حصيلة استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي وفقاً لتواريخ قرارات جملس األمن الدويل:
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد وثَّقنــا مــا ال يقــل عــن 222 هجومــاً كيميائيــاً منــذ أول اســتخدام 
موثــق لألســلحة الكيميائيــة يف ســوراي يف 23/ كانــون األول/ 2012 حــى تشــرين الثــاين/ 2019 تتــوزَّع هــذه اهلجمــات وفقــاً 

لقــرارات جملــس األمــن املتعلِّقــة ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة علــى النَّحــو التــايل:
• ألف: اهلجمات اليت نفَّذها النظام السوري: 217 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 تشرين الثاين/ 2019: 184 هجوماً 
اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً 

رابعــاً: بعــد قــرار جملــس األمــن رقــم 2235 الصــادر يف 7/ آب/ 2015، الــذي انبثقــت عنــه آليــة التَّحقيــق املشــركة: 59 
هجومــاً  
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• ابء: اهلجمــات الــيت نفَّذهــا تنظيــم داعــش: 5 هجومــاً مجيعهــا وقعــت بعــد قــرارات جملــس األمــن ذوات األرقــام 2118 
و2235.  و2209 

تســبَّبت مجيــع تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 1472 شــخصاً، مســجلون يف قوائمنــا ابالســم والتفاصيــل، مجيــع 
الضحــااي قضــوا يف هجمــات نفَّذهــا النظــام الســوري يتوزعــون علــى النحــو التــايل:

• 1397 مدنياً، بينهم 186 طفًا، و252 سيدة )أنثى ابلغة(.
• 68 من مقاتلي املعارضة املسلحة.

• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما ال يقل عن 9889 شخصاً يتوزعون إىل:

• 9757 ُأصيبوا إثَر هجمات شنَّها النظام السوري. 
• 132 ُأصيبوا إثَر هجمات شنَّها تنظيم داعش.

 
استنتاجات وتوصيات:

• لقــد أثبتــت كل مــن جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة وآليــة التحقيــق املشــركة الــيت أنشــأها قــرار جملــس األمــن رقــم 2235 
ومنظمــات دوليــة مثــل هيومــان رايتــس ووتــش، والعفــو الدوليــة، وكذلــك عشــرات التقاريــر للشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

مســؤولية النظــام الســوري مــرات عديــدة عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
• وقد خرق النظام الســوري عر اســتخدام األســلحة الكيمائية عدداً واســعاً من قواعد القانون الدويل اإلنســاين العريف، وشــكَّل 
ذلــك اخلــرق املتكــرر والواســع النطــاق جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وكذلــك جرائــم حــرب وفقــاً للمــادة الســابعة والثامنــة مــن نظــام رومــا 

األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة.
• كما خرق كافة القرارات الصادرة عن جملس األمن الدويل واملتعلقة ابستخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي. 

التوصيات:
إىل اإلدارة األمريكية:

• القيــام بتحقيقــات يف حــوادث إضافيــة هلجمــات ابألســلحة الكيميائيــة قــام هبــا النظــام الســوري، وفضــح ممارســاته وتعريــة 
حلفائــه، ومبوجــب االتفاقيــة املوقعــة بــن احلكومــة األمريكيــة والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســوف نقــوم قريبــاً ابلتزويــد 
ابحلــوادث الــيت متكنــا مــن توثيقهــا يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، الــيت أنمــل أن تســاهم بشــكل جــدي يف 

مزيــد مــن التحقيقــات وكشــف احلقيقــة.
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• ماحقــة الضبــاط والقــادة السياســين والعســكرين املســؤولن عــن ملــف األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي، وســوف تقــوم الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان وفقــاً لاتفاقيــة ابلتزويــد بقوائــم املتورطــن ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة.

• احلفــاظ علــى تعهــد “اخلــط األمحــر” عــر اســتهداف القــوات واملطــارات الــيت ال تــزال تســتخدم أســلحة الدمــار الشــامل 
الكيميائيــة، وماحقــة القــادة الذيــن أمــروا تلــك القــوات ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة.

• تشــكيل حتالــف حضــاري يهــدف إىل القضــاء علــى األســلحة الكيميائيــة املتبقيــة لــدى النظــام الســوري وضمــان عــدم تكــرار 
اســتخدامها.

• فــرض عقــوابت سياســية واقتصاديــة صارمــة علــى كل مــن حيــاول أتهيــل النظــام الســوري الــذي أثبتــت اإلدارة األمريكيــة تورطــه 
ابســتخدام أســلحة كيميائيــة هُتــدد أمــن وســامة اإلقليــم والعــامل.

اجملتمع الدويل:
• ال ميكــن للمجتمــع الــدويل التخلــي عــن الســورين وتركهــم وحيديــن أمــام توحــش النظــام الســوري واعتبــار أهنــم وحدهــم مســؤولون 

عن حماســبة النظام الســوري على انتهاكاته.
• إن اســتخدام النظــام الســوري أســلحة دمــار شــامل ضــدَّ الســورين ســتبقى وصمــة عــار تاحــق اجملتمــع الــدويل علــى مــدى 
التاريــخ، ألنــه مل يعاقــب ُمنفِّــذ اهلجــوم، حــى جمــرد عقــوابت اقتصاديــة مل تقــم األمــم املتحــدة بفرضهــا ضــدَّ النظــام الســوري كــرد فعــل 
ولــو كان بســيطاً، وهــذا يظهــر حجــم الــردي الــذي وصلــت إليــه املنظومــة الدوليــة، ويتوجــب عليهــا تصحيــح هــذا اخللــل وفــرض 
عقــوابت اقتصاديــة وعســكرية ضــدَّ هــذا النظــام الــذي ال يــزال ُمصــراً علــى ارتــكاب انتهــاكات ترقــى إىل جرائــم ضــد اإلنســانية.

إىل جملس األمن الدويل:
• علــى جملــس األمــن عقــد جلســة طارئــة والتحــرك عاجــًا 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 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 اإلعاميــة، 
وتشــكيل ضغــط جــدي مينــع النظــام الســوري مــن تكــرار عمليــة حظــر دخــول احملققــن.
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