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اإلثنني 20 آب 2018

يف ذكرى جمزرة الغوطة الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان تستعرض بياانت لـ 221 
حادثة استخدام لألسلحة الكيميائية من 

قبل النظام السوري وتنظيم داعش

النظام السوري شنَّ 216 هجوماً كيميائياً، 
من بينها 183 هجوماً إضافياً بعد هجومه 

على الغوطة
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احملتوى: 
أواًل: منهجية وعرض بياانت توثق 221 حادثة استخدام لألسلحة الكيميائية مبختلف تفاصيلها

اثنياً: حصيلة استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية موزَّعة حبسب قرارات جملس األمن الدويل
اثلثاً: حادثة استخدام األسلحة الكيميائية ضدَّ املدنيني يف الغوطة قد حتمل شكل إابدة

رابعاً: استنتاجات وتوصيات، الضحااي تنتظر حماسبة اجملرم ولن تقبل بغري ذلك مهما طال الزمن

أواًل: منهجية وعرض بياانت توثق 221 حادثة استخدام لألسلحة الكيميائية مبختلف تفاصيلها:
ــعب الســوري علــى مــرِّ العصــور، ويــزداد أمل تلــك  متــرُّ الذكــرى الســنوية اخلامســة ألبشــع هجــوم ابألســلحة الكيميائيــة عرفــه الشَّ
الذكــرى ليــس فقــط ألنَّ اجملــرم ال يــزال حيكــم ســوراي، بــل ألنَّــه جتــرَّأ وارتكــب بعدهــا مئــات اهلجمــات األخــرى، وقــد دأبــت الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان علــى تســجيل مجيــع احلــوادث الــي نعتقــد أنَّــه قــد متَّ اســتخدام أســلحة كيميائيــة فيهــا، منــذ أول هجــوم 
كيميائــي ضــدَّ أهــايل حــي البياضــة يف مدينــة محــص بتاريــخ 23/ كانــون األول/ 2012 حــى آخــر هجــوم وقــع يف مدينــة دومــا 
مبحافظــة ريــف دمشــق بتاريــخ 7/ نيســان/ 2018، ذلــك عــر جهــد تراكمــي اســتمرَّ طيلــة الســنوات املاضيــة، وحتتــوي قاعــدة 
بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تفاصيــل احلــوادث الــي متكنَّــا مــن توثيقهــا كافــة، مثــل توقيــت اهلجــوم ومكانــه، وحالــة 
الطقــس، وحصيلــة الضحــااي مــن قتلــى ومصابــني، ونــوع الســاح املســتخدم، وتواصــل مــع شــهود عيــان، ومــع انجــني مــن احلادثــة، 
وتفاصيــل االتصــال هبــم، وجمموعــة ضخمــة مــن الصُّــور والفيديوهــات الــي وردت إلينــا وقمنــا مبعاينتهــا والتَّحقــق مــن صدقيتهــا، 
وغــري ذلــك مــن األدلــة، 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 
ــح أماكــن ســقوط القذائــف، واآلاثر الــي تســبَّبت هبــا، وغــري ذلــك مــن التفاصيــل، وحيتــوي  برســم مقاطــع أفقيــة وشــاقولية توضِّ
الرابــط التــايل تقاريــر توثـِّـق 221 هجومــاً أبســلحة كيميائيــة قــام هبــا كل مــن النِّظــام الســوري، الــذي ارتكــب 216 هجومــاً وتنظيــم 

ــابقة الــي أشــران إليهــا: داعــش، الــذي ارتكــب مخــس هجمــات، وتــرُد يف هــذه التقاريــر بيــاانت كافــة التفاصيــل السَّ
https://goo.gl/rJS7GU

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.

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: حصيلة استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية موزَّعة حبسب قرارات جملس األمن الدويل:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 216 هجومــاً كيميائيــاً نفَّذهــا النظــام الســوري منــذ أول اســتخدام موثــق 
لألســلحة الكيميائيــة يف ســوراي يف 23/ كانــون األول/ 2012 حــى 21/ آب/ 2018 تتــوزَّع هــذه اهلجمــات وفقــاً لقــرارات 

جملــس األمــن املتعلِّقــة ابألســلحة الكيميائيــة علــى النَّحــو التــايل:
أوالً: 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/ 2018: 183 هجوماً 
اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 114 هجوماً 

رابعاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه آلية التَّحقيق املشرتكة: 58 هجوماً 

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

     • 1397 مدنياً، بينهم 185 طفًا، 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 9753 شخصاً. 
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https://drive.google.com/file/d/1SLXwPVu8oabqRsxBNdhfnpkEeThSFjXz/view
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بعــد مــرور قرابــة ثاثــة أعــوام علــى هجــوم الغوطــة وكنتيجــة حتميــة لرتســيخ مبــدأ اإلفــات مــن العقــاب الــذي كرَّســه تســاهل اجملتمــع 
الــدويل مــع انتهــاكات النظــام الســوري، نفَّــذ النِّظــام الســوري اثين أكــر هجماتــه الكيميائيــة يف مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب 
اجلنــويب، وجمــدداً فشــل اجملتمــع الــدويل اباللتــزام بتطبيــق قراراتــه، ومل تُفلــح الضَّربــة العســكرية األمريكيــة ، الــي اســتهدفت قاعــدة 
الشــعريات اجلويــة  يف ردع النظــام الســوري عــن تكــرار هجماتــه الكيميائيــة مــرات عــدة كان آخرهــا هجومــا دومــا يف نيســان/ 
2018، اللــذان تبعهمــا أيضــاً رد فعــل )أمريكــي فرنســي بريطــاين( خجــول مل يتجــاوز حــدود اســتهداف منشــآت تعمــل لتطويــر 
برانمــج النظــام الســوري الكيميائــي، هــذه املنشــآت يُفــرتض أن تكــون خــارج اخلدمــة علــى اعتبــار أنَّ النظــام الســوري قــد بــدأ 

بتســليم ترســانته الكيميائيــة مبوجــب القــرار 2118.
حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فقد ارتكب النظام السوري:

      - 169 هجومــاً كيميائيــاً منــذ هجــوم الغوطــة مبحافظــة ريــف دمشــق آب/ 2013 حــى هجــوم مدينــة خــان شــيخون 
مبحافظــة إدلــب نيســان/ 2017 

      - 14 هجومــاً كيميائيــاً منــذ هجــوم مدينــة خــان شــيخون مبحافظــة إدلــب نيســان/ 2017 حــى هجومــي مدينــة دومــا 
مبحافظــة ريــف دمشــق نيســان/ 2018 

تُثــري هــذه اإلحصائيــات شــكوكاً حــول مــدى مصداقيــة النظــام الســوري يف تســليم ترســانته الكيميائيــة، وكانــت منظمــة حظــر 
األســلحة الكيميائيــة قــد أشــارت يف تقريرهــا األخــري إىل أنَّ إعــاَن النظــام الســوري بشــأن األســلحة الكيميائيــة ال يــزال حيتــوي 

علــى نواقــص واختافــات وتباينــات.

1 السبت 14/ نيسان/ 2018، الساعة 04:00 بتوقيت دمشق

2 مطار عسكري بريف محص الشرقي اتبع للنظام السوري، أقلعت منه الطائرات اثبتة اجلناح الي نفَّذت هجوم خان شيخون الكيميائي 4 نيسان 2017 

https://drive.google.com/file/d/1OPrzam4E8F-yaVsWoMqiDcCxkVcZ1Y53/view
https://drive.google.com/file/d/1D1V3KgL566jB1gzkdKlP7yQGeAIhVgsT/view
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اثلثًا: حادثة استخدام األسلحة الكيميائية ضدَّ املدنيني يف الغوطة قد حتمل شكل إابدة:
مــن املفيــد يف ذكــرى جمــزرة الغوطــة أن تُعيــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان التأكيــد علــى بعــض النِّقــاط املهمــة، الــي أوردانهــا 
يف بعــض تقاريــران، وبشــكل خــاص مــا خطَّــط لــه النظــام الســوري يف هجومــه الوحشــي علــى الغوطــة، كمــا ســوف نــورد شــهادة 
ألحــد النَّاجــني مــن اجملــزرة، الــذي تعــرَّض للســاح الكيميائــي، وهــو الباحــث امليــداين يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الزميــل 
داين قبــاين، جيــب تذكــري اجملتمــع الــدويل أنَّــه يتعامــل مــع واحــد مــن أشــدِّ األنظمــة وحشــية واســتعداداً للقتــل وصــواًل حــدَّ إابدة أكــر 
قــدر ممكــن مــن الســكان، فقــد أطلقــت قــوات النظــام الســوري الصواريــخ احملمَّلــة ابلغــازات الســامة علــى مناطــق مأهولــة ابلســكان 
ــخفِّض مــن فــرص النجــاة؛ ويتســبَّب بقتــل وابلتــايل إابدة أكــر  بعــد منتصــف الليــل؛ كــي يكــون األهــايل نيامــاً؛ األمــر الــذي يُـ
عــدد ممكــن مــن األهــايل، كمــا أنَّ مؤشــرات درجــة احلــرارة ليلــة 21/ آب/ 2013 ُتشــرُي إىل اخنفــاض درجــة احلــرارة بــني السَّــاعة 
ــامة الثقيلــة، وبقائهــا قريبــة مــن األرض؛  الثانيــة واخلامســة فجــراً؛ مــا يــؤدي إىل ســكون اهلــواء، وابلتــايل عــدم تطايــر الغــازات السَّ
مــا ســوف يتســبَّب يف وقــوع أكــر قــدر ممكــن مــن الضحــااي، ونعتقــد أنَّ هــذه النيَّــة ُمطَّــط هلــا، بــل ومقصــودة علــى هــذا النَّحــو 
حتديــداً، إنَّ النِّظــام الســوري هــدَف إىل إيقــاع صدمــة إابدة حامســة لــدى اجملتمــع الســوري؛ هبــدف دفعــه لاستســام النهائــي، 

ومــن مثَّ التَّســليم لــه والعــودة ذليــًا حلكــم العائلــة مــدى احليــاة.
هلــذه األســباب وغريهــا، ككثافــة عــدد الصواريــخ، حيــث اســتخدم قرابــة 13 صاروخــاً -لقصــف الغوطــة الشــرقية والغوطــة الغربيــة 
)بلــدة معضميــة الشــام(-، متَّ إطاقهــا عــر منصــات إطــاق ُمتخصصــة، والكميــات الكبــرية الــي اســتخدمت مــن غــاز الســارين، 
كل ذلــك تســبَّب يف ســقوط هــذا الكــمِّ اهلائــل مــن الضحــااي قتلــى ومصابــني، فقــد ســجَّلنا ابالســم والتَّفاصيــل مقتــل مــا ال يقــل 

عــن 1127 شــخصاً بينهــم 107 أطفــال و201 ســيدة )أنثــى ابلغــة(، وإصابــة قرابــة 5935 شــخصاً.

داين قبــاين عضــو الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف حمافظــة ريــف دمشــق، كان يف بلــدة معضميــة الشــام عنــد وقــوع اهلجــوم 
يف آب 2013: “وقــَع اهلجــوم علــى بلــدة املعضميــة بعــد مضــي ثــاث ســاعات علــى اســتهداف بلــدات الغوطــة الشــرقية 
ــاعة قرابــة اخلامســة والنِّصــف فجــرًا، عندمــا مسعــت صــواتً ُيشــبه الصَّفــر، مــن ســطح املبــى  ابلغــازات الســامة، كانــت السَّ

الــذي كنــت فيــه اســتطعت متييــز جهــة الصــوت، الــذي تكــرر للمــرة الثانيــة، كان قادمــاً مــن جهــة جبــل قاســيون.
تكــرَّر الصــوت مــرة اثلثــة ومل يتبــع أي منهــا صــوت انفجــار كمــا هــي عــادة الصواريــخ الــي يســتخدمها النظــام، وبعــد دقائــق 

بــدأت املدينــة تضــجُّ ابلعويــل واالســتغااثت.
ثاثــة صواريــخ اســتهدفت املدينــة ســقَط األول علــى مســجد الروضــة أثنــاء أتديــة املصلــني صــاة الفجــر، والثــاين ابلقــرب 

مــن ســاحة القهــوة، والثالــث ابلقــرب مــن مبــى البلديــة، كانــت هــذه املناطــق مــن أكثــر املناطــق ازدحامــاً ابلســكان.
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توجَّهــت إىل املشــفى امليــداين وكنــت كلَّمــا اقرتبــت مــن مركــز املدينــة أشــعر بتعــب وصعوبــة يف الرؤيــة، وضيــق يف التَّنفــس، 
ــي  ــرشُّ ابملــاء، يُغطِّ كانــت آاثر اإلصابــة ابلغــازات تظهــر علــيَّ، يف املشــفى كانــت املشــاهد ال توصــف، أجســاد عاريــة ُت
ــعات القصبيَّة لعاج مئات احلاالت. أفواهها الزَّبد، األطباء واملســعفون يف حالة ذهول، ال ميلكون إال املاء وبعض املوسِّ

كان علــى مجيــع مــن بقــيَّ علــى قيــد احليــاة أن يُقــدِّم املســاعدة، وُيســاِهم يف إنقــاذ األرواح، بــدأت إبنعــاش رجــل ُمســنٍّ 
غطَّــى الزَّبــد فمــه، ضغطــُت علــى صــدره إلنعــاش قلبــه، لكــن دون جــدوى، علــى اجلانــب اآلخــر طفلــة مــن أقرابئــي حاولــت 
إنعاشــها أيضــاً، ومل أُفلــح، يف هــذه األثنــاء بــدأت األعــراض تظهــر علــيَّ بشــكل أوضــح، زلَـّـة تنفســيَّة وتشــوُّش شــديد 
يف الرؤيــة، فغســلت وجهــي ابملــاء وحَقنــي الطَّبيــب ابألتروبــني” قــال داين إنَّ عــدد الضَّحــااي واملصابــني فــاَق قــدرة املشــفى 
االســتيعابية فبــدأَ املســعفون ُيرجــون املصابــني إىل الشــارع لتوفــري هــواء نقــي ال توفِّــره أقبيــة املشــفى، لكــنَّ قصفــاً صاروخيــاً بــدأ 
يســتهدف املنطقــة احمليطــة ابملشــفى: “بعــد اهلجــوم بســاعتني بــدأت سلســلة أخــرى مــن اهلجمــات الصاروخيــة واملدفعيــة 
والغــارات اجلويــة، لقــد رصــدُت 50 غــارة علــى عــدة مناطــق يف املدينــة بينهــا حميــط املشــفى امليــداين؛ مــا اضطــران إىل نقــل 
املصابــني إىل املنــازل القريبــة، كانــت قــوات النِّظــام الســوري تســعى القتحــام املدينــة وبــدأت عمليــات االقتحــام مــن جهــة 

أوتســرتاد األربعــني القريــب مــن مقــرِّ الفرقــة الرابعــة” 
ســاهَم شــقيقا داين يف إســعاف املصابني، وتعرَّضا إلصابة اثنوية بعد أن استنشــقا الغازات من مابس املصابني: “أخربتي عائلي 
مــا ممــدان علــى األرض دون حــراك، توجَّهــت إىل املنــزل حتــت وابــل القصــف  أنَّ شــقيقَي قــد تعرَّضــا لإلصابــة، قالــت أمــي أنَّ

أمحــل معــي حقنــاً مــن األتروبــني، لقــد ُفطــر قلــي مــن رؤيتهمــا، كانــت أعينهمــا شــاخصة، واحلدقــة متضيِّقــة لدرجــة شــديدة”
أخــران داين أنَـّـه أحصــى وفــاة مــا ال يقــل عــن 65 شــخص وإصابــة مــا ال يقــل عــن 1500 آخريــن، وذكــر أنَّ عــدداً مــن 
ــم قــد فقــدوا احليــاة: “9 أشــخاص مــن أقرابئــي ظنَّنــا  املصابــني اخنفــَض معــدُّل النبــض لديهــم لدرجــة اعتقــد معهــا املســعفون أنَّ
أننــا فقدانهــم، شــاهدهتم بعيــيَّ جثثــاً هامــدة، اســتعادوا وعَيهــم بعــد ســاعات مــن اهلجــوم، وبقــوا يعانــون مــن أثــر اإلصابــة 

مــدة أســبوعني، لقــد مضــى علــى اهلجــوم مخــس ســنوات لكــن آاثره ال تــزال ُتدمــي قلوبنــا”. 

رابعاً: استنتاجات وتوصيات، الضحااي تنتظر حماسبة اجملرم ولن تقبل بغر ذلك مهما طال الزمن:
يف 28/ حزيــران/ 2018 اعتَمــدت الــدُّول األعضــاء يف منظَّمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الــي اجتمعــت يف الهــاي تفويضــاً 
يــوِّل املنظمــة حتديــد هويــة مرتكــي اهلجمــات الكيميائيــة يف ســوراي بعــد أن كانــت مهمــة املنظمــة تقتصــر علــى أتكيــد اســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة دوَن حتديــد هويــة املرتكــب، وأييت هــذا القــرار خطــوًة مهمــة علــى طريــق حماســبة اجملرمــني، الذيــن اســتخدموا 
الغــازات الكيميائيــة ضــدَّ املدنيــني، خاصــة بعــد أن أنــت روســيا عمــل آليــة التَّحقيــق الدوليــة املشــرتكة يف 17/ تشــرين الثــاين/ 

2017، الــي كانــت موَّلــة أبداء تلــك املهمــة.
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لقد انتهَك النِّظام الســوري عر اســتخدام األســلحة الكيميائية القانون الدويل اإلنســاين العريف، الذي حيظر 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 الكيميائيــة، واثلثــاً 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، وقــد بلــغ منــط اســتخدام النظــام الســوري 

املنهجــي والواســع النطــاق لألســلحة الكيميائيــة حــداً يُعتــر أنَّــه ُيشــكِّل جرائــَم ضــدَّ اإلنســانية.
كمــا أنَّ اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة، الــي صادقــت عليهــا احلكومــة الروســية، متنــع بشــكل قاطــع أيَّ نــوع مــن املســاعدة أو 
التَّشــجيع علــى املســامهة يف أيِّ نشــاط حمظــور علــى أيــة دولــة طــرف، ولقــد أظهــرت عــدة أدلــة تــورُّط القــوات الروســية يف تقــدمي 
مســاندة متهيديــة، والحقــة، لقــوات النِّظــام الســوري يف عــدة هجمــات، كمــا اســتخدمت روســيا حــقَّ النَّقــض 12 مــرة يف األزمــة 
الســورية لصــاحل النظــام الســوري، 6 منهــا فيمــا يــصُّ ملــف األســلحة الكيميائيــة بشــكل خــاص؛ مــا أدى إىل فشــل جملــس األمــن 

بشــكل اتم يف محايــة القانــون والنظــام الــدويل.
جيــب علــى اجملتمــع الــدويل إجيــاد حتالــف إنســاين حضــاري يهــدف إىل محايــة املدنيــني الســوريني مــن األســلحة الكيميائيــة، وكافــة 
أمنــاط القتــل الــي اســتخدمت حبقِّهــم طيلــة مثــاِن ســنوات، وتعويــض الضحــااي، ويف مقدمــة عمليــات التعويــض أتيت حماســبة النِّظــام 
الســوري علــى مــا ارتكبــه مــن جرائــم ضــدَّ اإلنســانية حبــقِّ الشــعب الســوري، مث يقــود هــذا التَّحالــف عمليــة سياســية هتــدف إىل 

حتقيــق االســتقرار العــادل.
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