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 الكيماوية في النزاع املسلح غير 
َ
  استخدام النظام السوري املتكرر األسلحة

الدولي

ومسؤولية روسيا عن حمايته في مجلس األمن وعجز املجتمع الدولي عن وقف استخدامها

فضل عبد الغني)1)

: اإلطار العام للرسالة
ً

أول

مقدمة الرسالة. 1

يموتون	 مدنيين	 أشخاص	 مشاهدة	 والعشرين	 الواحد	 القرن	 في	 األرضية	 الكرة	 سكان	 يعَتد	 لم	
بت	أهوال	الهجمات	 باملئات	خنًقا	من	دون	أي	قطرة	دم،	في	إثر	هجمات	بأسلحة	كيماوية،	فقد	تسبَّ
باألسلحة	الكيماوية	في	الحرب	العاملية	األولى	وارتفاع	حصيلة	القتلى	واملصابين	في	إثرها	في	التوصل	
إلى	برتوكول	غاز	جنيف	عام	1925	الذي	يحظر	استخدام	غازات	الخنق	أو	الغازات	السامة	والغازات	
البروتوكول	 	 أنَّ من	 الرغم	 وعلى	 واملعدات،	 واملواد	 الصلة	 ذات	 السوائل	 وجميع	 الحرب،	 في	 األخرى	
املسار	 في	 جيدة	 كان	خطوة	 لكنه	 تكديسها،	 أو	 إنتاجها	 أو	 الكيماوية	 األسلحة	 استحداث	 يحظر	 ال	
الصحيح،	ولم	يمنع	بشكل	قاطع	بعًضا	من	دول	العالم	من	االستمرار	في	استخدام	األسلحة	الكيماوية،	
	ذلك	االستخدام	حتى	الهجوم	على	مدينة	حلبجة	في	العراق	في	آذار/	مارس	1988	خالل	الحرب	 واستمرَّ
العراقية	اإليرانية،	وهو	آخر	هجوم	وقع	قبل	اعتماد	مؤتمر	نزع	السالح	في	أيلول/	سبتمبر	1992	في	
تلك	 وتدمير	 واستعمالها،	 وتخزينها	 وإنتاجها	 الكيميائية	 األسلحة	 استحداث	 حظر	 اتفاقية	 جنيف	
فاذ	في	نيسان/	أبريل	 ز	النَّ األسلحة	)ُيطلق	عليها	اختصاًرا	اتفاقية	األسلحة	الكيميائية(،	التي	دخلت	حّيِ
	على	القضاء	على	 	على	هذه	األسلحة	الفظيعة،	ونصَّ

ً
1997،	وقد	وضع	هذا	االتفاق	حظًرا	دولًيا	شامال

هذا	النوع	من	أسلحة	الدمار	الشامل	برقابة	دولية،	والعمل	على	تدمير	األسلحة	الكيماوية	جميعها،	
سهم	الدول	املنضمة	إلى	االتفاق	في	الوقوف	في	وجه	أي	دولة	تخرقه،	وقد	أنشأت	املادة	الثامنة	من	

ُ
وت

الكيميائية”	من	أقوى	 “اتفاقية	حظر	األسلحة	 عد	
ُ
وت الكيمائية”،	 	حظر	األسلحة	

َ
االتفاقية	“منظمة

)1)		مؤسس	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان	ورئيسها.
هذا	البحث	ملخص	رسالة	ماجستير	أعدها	الباحث	في	القانون	الدولي	في	University	Montfort	De	بإشراف	الدكتور	Hillier	Tim،	عام	2020.
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معاهدات	الحظر	في	القانون	الدولي	نظًرا	إلى	انضمام	193	دولة	إليها	.

الكيماوية،	 األسلحة	 استخدام	 بوضوح	 الدولي	 العرفي	 والقانون	 اإلنساني	 الدولي	 القانون	 ر	
ُ
يحظ

وهذا	الحظر	يشمل	النزاعات	الدولية	أو	غير	الدولية	كافة.	

الحراك	 بعد	 الكيماوية	 األسلحة	 السورية	 الحكومة	 استخدام	 ل	
َّ
مث فقد	 سبق،	 ما	 على	 تأسيًسا	

الشعبي	في	2011	تحدًيا	كبيًرا	للمجتمع	الدولي،	فهو	أول	استخدام	واسع	ومثبت	بعد	“اتفاقية	األسلحة	
االتفاقية،	 على	 مصادقته	 قبل	 الكيماوية	 األسلحة	 السوري	 النظام	 استخدم	 وقد	 الكيمائية“،	

واستخدمها	أكثر	بعد	مصادقته	عليها.

منهج الدراسة. 2

ا،	حيث	استخدم	املنهج	الوصفي	لبعض	القواعد	القانونية	الدولية،	
ً
تعتمد	الدراسة	منهًجا	مختلط

األمن	 ومجلس	 املتحدة	 لألمم	 العامة	 الجمعية	 ولقرارات	 والدولية،	 األممية	 والتحقيقات	 وللتقارير	
قض	)الفيتو(،	واستخدم	 الدولي	الخاصة	عن	استخدام	األسلحة	الكيماوية	في	سورية،	وكذلك	حق	النَّ
أيًضا	املنهج	التأريخي	في	سرد	تسلسل	األحداث	كما	وقعت،	وأخيًرا	املنهج	التحليلي	لألحداث	والتقارير	

والقرارات	وفًقا	لتسلسها	الزمني	وتداخلها	وارتباطها.

 تساؤلت الدراسة. 3

املجتمع	 فشل	 ملاذا	 اآلتي:	 الرئيس	 السؤال	 عن	 اإلجابة	 محاولة	 إلى	 أساًسا	 ا	
ً
هدف الرسالة	 تهدف	

الدولي	ومجلس	األمن	في	ردع	النظام	السوري	عن	تكرار	استخدام	أسلحة	الدمار	الشامل	الكيماوية	
عد	تهديًدا	واضًحا	لألمن	والسلم	الدوليين	على	الرغم	من	كافة	القرارات	التي	أصدرها	مجلس	

ُ
ت التي	

األمن	وجميع	التقارير	التي	أثبتت	تورط	النظام	السوري،	حيث	ُيعد	تكرار	استخدام	النظام	السوري	
لألسلحة	الكيماوية	إهانة	ملجلس	األمن	نفسه؟.

وتطرح	الرسالة	سؤالين	متفرعين	من	سؤالها	الرئيس:

النظام	 حماية	 في	 املتورطة	 الدول	 وخصوًصا	 األمن،	 مجلس	 صدقية	 في	 ذلك	 سينعكس	 كيف	
أعضاء	 أحد	 في	 وتستثمر	 السوري	 النظام	 تجربة	 تستنسخ	 أن	 لدكتاتوريات	 يمكن	 وهل	 السوري؟،	

مجلس	األمن	دائمي	العضوية	الذين	يمتلكون	حق	النقض؟

حقوق	 لحماية	 العاجلة	 واالستجابة	 املدنيين	 حماية	 مبدأ	 لتعزيز	 املطلوبة	 اإلضافية	 اآلليات	 ما	
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اإلنسان؟،	وأين	هو	املجلس	التنفيذي	لـ	“منظمة	حظر	األسلحة	الكيمائية“،	و“اتفاقية	حظر	األسلحة	
الكيمائية“	بوصفه	أحد	آليات	األمم	املتحدة	في	معالجة	ما	حصل	في	سورية؟،	وكيف	يمكن	آلليات	
الدولية	 واالتفاقيات	 الدولي	 القانون	 انتهاكات	 تردع	 عاجلة	 إضافية	 خطوات	 اتخاذ	 املتحدة	 األمم	

امللزمة؟

حدود الدراسة. 4

الحدود	املكانية:	الجمهورية	العربية	السورية.

الحدود	الزمانية:	تقتصر	الدراسة	على	الحقبة	الزمنية	بين	آذار/	مارس	2011	و31	كانون	األول/	
الكيماوية،	 لألسلحة	 ومتكرًرا	 ًفا	

َّ
مكث استخداًما	 سورية	 فيها	 شهدت	 التي	 املدة	 وهي	 	،2019 ديسمبر	

همين	 املتَّ تحديد	 اختصاص	 على	 الكيمائية“	 األسلحة	 نزع	 “لجنة	 حصول	 يشمل	 بما	 ذلك،	 وتبعات	
باستخدامها.

ثانًيا: التحقيقات األممية والدولية واملحلية تؤكد استخدام النظام السوري أسلحة 
الدمار الشامل الكيماوية

دور األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية في قضية األسلحة الكيماوية . 	
في سورية

أ األمم املتحدة	.

كما	هو	معلوم	فإن	األمم	املتحدة	ليست	كتلة	واحدة،	وأظن	أنه	يمكن	الحديث	عن	شقين	أساسيين	
في	دور	األمم	املتحدة؛	الشق	األول:	هو	لجان	التحقيق،	والشق	الثاني:	هو	الشق	السيا�سي	)الجمعية	
العامة	ومجلس	األمن(،	وإن	كان	بينهما	تداخل	واضح،	لكنني	أرى	أن	هذا	التمايز	التقريبي	مهم،	ويعطي	

مزيًدا	من	اإليضاح	لكل	هيئة	من	الهيئات:

لجان التحقيق في األمم املتحدة. 	

هناك	ثالث	لجان	تحقيق	تابعة	لألمم	املتحدة	عملت	على	التحقق	من	حوادث	استخدام	األسلحة	
الكيماوية	في	سورية،	وهذه	اللجان	هي:
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لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن سورية. 	 	
الكيماوية  	 	 األسلحة  استخدام  مزاعم  في  للتحقيق  العام  األمين  آلية   

والبيولوجية.
آلية التحقيق املشتركة بين األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية. 	 	

سوف	نتحدث	عما	أنجزته	بخصوص	استخدام	األسلحة	الكيماوية	في	سورية	وفًقا	لوالية	كل	منها.

لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن سورية 	 	

أصدرت	اللجنة	أكثر	من	22	تقريًرا،	ومنذ	آذار/	مارس	2013	حتى	آذار/	مارس	2019	وثقت	لجنة	
السارين	 استخدام	 ذلك	 في	 )بما	 مرة	 	32 الكيماوية	 األسلحة	 الحكومية	 القوات	 استخدام	 التحقيق	
والكلور(،	وبحسب	املخطط	البياني	اآلتي	الذي	نشرته	اللجنة)2)	نالحظ	أن	90	باملئة	من	الهجمات	قد	

وقعت	بعد	مصادقتها	على	“اتفاقية	حظر	استخدام	األسلحة	الكيميائية“.

)2(  https://twitter.com/UNCoISyria/status/1105408408830820355

https://twitter.com/UNCoISyria/status/1105408408830820355
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آلية األمين العام للتحقيق في مزاعم استخدام األسلحة الكيماوية والبيولوجية 	 	

استخدمت	هذه	اآللية	للتحقيق	في	مزاعم	استخدام	األسلحة	الكيماوية	في	موزمبيق	وأذربيجان	
عام	1992،	وفي	21	آذار/	مارس	2013	أعلن	األمين	العام	لألمم	املتحدة	بان	كي	مون	أن	األمم	املتحدة	
لب	التعاون	مع	“منظمة	

ُ
ستجري	تحقيًقا	بشأن	االستخدام	املحتمل	لألسلحة	الكيماوية	في	سورية،	وط

حظر	األسلحة	الكيمائية“	من	ناحية	تشكيل	فريق	خبراء،	إضافة	إلى	منظمة	الصحة	العاملية،	وأنشأ	
-من	ثم-	بعثة	استناًدا	إلى	سلطته	بموجب	قرار	الجمعية	العامة	37/42	-	جيم	وقرار	مجلس	األمن	
رقم	620	سوف	تصوغ	ما	توصلت	إليه	ضمن	تقرير	يقدم	إلى	األمين	العام،	لكن	النظام	السوري	منع	
هذه	البعثة	من	الدخول،	وفي	17	نيسان/	أبريل	2013	صرح	األمين	العام	لألمم	املتحدة	أن:	))سورية	
بشأن	 املتحدة	 األمم	 تحقيق	 نطاق	 على	 املوافقة	 عدم	 طريق	 عن	 املتحدة	 األمم	 تحقيق	 أعاقت	 قد	
املتحدة	 لألمم	 التابع	 التفتيش	 لفريق	 السوري	 النظام	 يسمح	 ولم	 الكيماوية((،	 األسلحة	 استخدام	
	 بالدخول	إلى	سورية	حتى	14	آب/	أغسطس	2013،	وذلك	على	الرغم	من	أن	والية	هذه	اآللية	تنصُّ
	واليتها	على	تحديد	من	 فقط	على	تحديد	ما	إذا	كانت	قد	استخدمت	أسلحة	كيماوية	أم	ال،	وال	تنصُّ

هو	املسؤول	عن	االستخدام.

حققت	هذه	اآللية	في	الهجوم	على	الغوطتين	بريف	دمشق	الذي	وقع	في	21	آب/	أغسطس	2013،	
دت	من	خالله	أن	أسلحة	كيماوية	قد	استخدمت	

َّ
2013	وأك 16	أيلول/	سبتمبر	 وقدمت	تقريرها	في	

في	 لكنها	لم	تحدد	من	استخدمها،	وأعدت	هذه	اآللية	تقريًرا	آخر	وذلك	 -	أرض،	 عبر	صواريخ	أرض	
من	 إليه	 وردت	 الكيماوية،	 مزعوًما	باألسلحة	 هجوًما	 عشر	 بستة	 بالغات	 العام	 تلقي	األمين	 عقب	
حكومات	دول	عدة	كفرنسا،	وقطر،	وسورية،	وبريطانيا،	والواليات	املتحدة	األميركية،	وقد	صدر	في	
كانون	األول/	ديسمبر	2013،	وأجرت	البعثة	تحقيًقا	يغطي	الحقبة	املمتدة	بين	نيسان/	أبريل	وتشرين	
إلى	هجوم	 الكيماوية	قد	اسُتخدمت	إضافة	 أن	األسلحة	 إلى	 التقرير	 2013،	وخلص	 نوفمبر	 الثاني/	
على	منطقة	الغوطة	الشرقية	والغربية	بريف	دمشق	في	21	آب/	أغسطس	2013،	في	هجمات	أخرى	
وقعت	على	نطاق	أصغر	في	كل	من:	جوبر	في	يوم	24	آب/	أغسطس	2013،	وسراقب	في	يوم	29	نيسان/	
أبريل	2013،	وأشرفية	صحنايا	في	يوم	25	آب/	2013،	وخان	العسل	في	يوم	19	آذار/	مارس	2013،	
أي	إنه	بعد	مصادقة	النظام	السوري	على	اتفاقية	حظر	األسلحة	الكيماوية،	ولم	تجِر	هذه	اآللية	أي	

تحقيقات	أخرى.
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آلية التحقيق املشتركة بين األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية  	 	
املنشأة بقرار مجلس األمن 2235

بعد	تكرار	حوادث	استخدام	األسلحة	الكيماوية	في	سورية	وعدم	إتيان	مجلس	األمن	بأي	خطوة	
ملموسة	منذ	أول	استخدام	لها	في	نهاية	2012،	وتكرار	استخدامها	بعد	صدور	قرار	مجلس	األمن	رقم	
2118	في	14	أيلول/	سبتمبر	2013،	وكذلك	بعد	قرار	مجلس	األمن	2209	في	6	آذار/	مارس	2015،	
وبسبب	عدم	اختصاص	آلية	األمين	العام	بالتحقيق	في	مزاعم	استخدام	األسلحة	الكيماوية،	وكذلك	
“منظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية“،	بمعنى	عدم	اختصاص	أي	منهما	في	تحديد	الجهة	التي	استخدمت	
األسلحة	الكيماوية،	تحرك	أخيًرا	مجلس	األمن	الدولي	خطوة	نحو	األمام،	ولو	أنها	جاءت	متأخرة	كثيًرا،	
ت	 لكنها	خطوة	في	االتجاه	الصحيح،	حيث	أصدر	القرار	2235	في	7	آب/	أغسطس	2015	الذي	نصَّ
املادة	6	منه	على	تأسيس	آلية	تحقيق	مشتركة	ناتجة	من	تعاون	مشترك	بين	كل	من	“لجنة	نزع	األسلحة	
الكيميائية“،	واألمم	املتحدة،	وذلك	ملدة	سنة	واحدة	مع	إمكان	تمديد	واليتها	في	املستقبل	من	جانب	

مجلس	األمن	الدولي.

أصدرت	 	2016 أغسطس	 آب/	 	24 وفي	 	،2016 يونيو	 في	حزيران/	 الثاني	 اآللية	تقريرها	 أصدرت	
28	تشرين	األول/	 2016	صدر	تقرير	اآللية	الرابع،	في	 21	تشرين	األول/	أكتوبر	 تقريرها	الثالث،	في	
أكتوبر	2016	أعلنت	فرجينيا	غامبا	رئيسة	فريق	التحقيق	في	اآللية	املشتركة	نتائج	التحقيقات	التي	
وردت	في	التقارير	األربعة	التي	أصدرتها	اآللية،	وقالت	إن	الهجمات	التي	ثبتت	فيها	مسؤولية	الحكومة	
 21 في	 الخامس،	 تقريرها	 اآللية	 أصدرت	 	2017 فبراير	 13	شباط/	 في	 مروحية،	 طائرات	 عبر	 نفذت	

تشرين	األول/	أكتوبر	2017	صدر	تقرير	اآللية	السابع.

الشق السيا�سي في األمم املتحدة )الجمعية العامة ومجلس األمن الدولي(

عرض ألبرز ما ورد في أهم قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة التي تحدثت فيها عن قضية 
األسلحة الكيماوية في سورية:

يبرز	دور	الجمعية	العامة	لألمم	املتحدة	في	قضية	األسلحة	الكيماوية	في	سورية	من	خالل	القرارات	
واملواقف	التي	اتخذتها،	وقد	راجعنا	كافة	قرارات	الجمعية	العامة	وتبين	أنها	قد	تحدثت	عن	القضية	

في	قرابة	15	قراًرا،	وسوف	أستعرض	أبرز	تلك	القرارات	وأهم	ما	ورد	فيها	سريًعا:

تحدثت	الجمعية	العامة	ألول	مرة	في	قضية	األسلحة	الكيماوية	في	سورية	من	خالل	قرارها	الصادر	
في	15	أيار/	مايو	2013	وقد	طالبت	في	املادة	الحادية	عشر	منه	السلطات	السورية	بوضوح	بأن	تتقيد	
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تقيًدا	تاًما	بالتزاماتها	بموجب	القانون	الدولي	في	ما	يتعلق	باألسلحة	الكيماوية	والبيولوجية،	ذلك	في	إثر	
تهديد	السلطات	السورية	باستعمال	أسلحة	من	هذا	القبيل	بحسب	ما	ورد	في	القرار.

أصدرت	 	2013 سبتمبر	 أيلول/	 في	 الكيماوية	 األسلحة	 حظر	 اتفاقية	 إلى	 سورية	 انضمام	 وبعد	
الجمعية	العامة	بتاريخ	5	كانون	األول/	ديسمبر	2013	القرار	رقم	45/68	الذي	أشارت	فيه	إلى	تقرير	
بعثة	األمم	املتحدة	التي	أرسلها	األمين	العام،	وحقق	في	مزاعم	استخدام	األسلحة	الكيماوية	في	الغوطة	
 2013 كانون	األول/	ديسمبر	 	18 وفي	 	،2013 21	آب/	أغسطس	 في	 بريف	دمشق	 والغربية	 الشرقية	
أصدرت	الجمعية	العامة	القرار182/68		الذي	أعتقد	أنه	قرار	مفصلي	فقد	أدانت	فيه	بشكل	صارخ	
ويشكل	 الدولي	 القانون	 يحظره	 االستهداف	 هذا	 أن	 ورأت	 سورية،	 في	 الكيماوية	 األسلحة	 استخدام	
وأشار	 في	غوطتي	دمشق،	 وقعت	 التي	 املذبحة	 وبخاصة	 املدنيين،	 على	 مدمر	 أثر	 وله	 جريمة	خطرة	
القرار	إلى	التقرير	املؤرخ	16	أيلول/	سبتمبر	2013	الذي	أعدته	بعثة	األمم	املتحدة	التي	أرسلها	األمين	
العام	للتحقيق	في	مزاعم	استخدام	األسلحة	الكيماوية	في	سورية،	وفي	11	تشرين	الثاني/	نوفمبر	2014 
البعثة	املشتركة	 14/69	الذي	رحبت	فيه	بعمل	 العامة	لألمم	املتحدة	القرار	رقم	 أصدرت	الجمعية	
األسلحة	 برنامج	 على	 القضاء	 على	 التي	عملت	 املتحدة	 واألمم	 الكيماوية	 األسلحة	 منظمة	حظر	 بين	
الكيماوية	الخاص	في	سورية،	وفي	2	كانون	األول/	ديسمبر	2014	أصدرت	الجمعية	العامة	القرار	رقم	
67/69	الذي	أشاد	بالتقدم	املحرز	في	مجال	إزالة	برنامج	األسلحة	الكيماوية	السوري	مشيًرا	إلى	االنتهاء	
23	حزيران/	 من	إزالة	جميع	مواد	ومعدات	األسلحة	الكيماوية	املعلن	عنها	من	جانب	سورية	بحلول	

يونيو	2014.	

وفي	خطوة	مفصلية	جديدة	أصدرت	الجمعية	العامة	في	18	كانون	األول/	ديسمبر	2014	القرار	رقم	
189/69	الذي	اتهمت	فيه	بوضوح	النظام	السوري	الستخدامه	املتكرر	لغاز	الكلور	بوصفه	سالًحا	غير	
الكيميائية”،	وطلبت	من	 لـ“اتفاقية	حظر	األسلحة	 انتهاك	 أن	ذلك	 العامة	 الجمعية	 قانوني،	وعّدت	
النظام	السوري	احترام	“اتفاقية	حظر	األسلحة	الكيميائية”	وقرار	املجلس	التنفيذي	ملنظمة	حظر	

األسلحة	الكيماوية	وقرار	مجلس	األمن	رقم	2118.

وفي	7	كانون	األول/	ديسمبر	2015	أصدرت	الجمعية	العامة	لألمم	املتحدة	القرار	رقم	41/70	وأكد	
وجود	ثغرات	في	إعالن	النظام	السوري	عن	برنامجه	الكيماوي.

203/71	وهو	قرار	مهم	 2016	أصدرت	الجمعية	العامة	القرار	رقم	 19	كانون	األول/	ديسمبر	 في	
دت	 حدَّ اللذين	 والرابع،	 الثالث	 تقريرها	 املشتركة	 التحقيق	 آلية	 إصدار	 عقب	 في	 قرار	 أول	 بوصفه	
ن	 تضمَّ وقد	 سابًقا،	 أوردنا	 ما	 بحسب	 كيماوية	 هجمات	 ثالث	 عن	 السوري	 النظام	 مسؤولية	 فيهما	
قرار	الجمعية	العامة	في	فقراته	4-5-6	إدانة	واضحة	الستخدام	النظام	السوري	للسالح	الكيماوي،	
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وتالعبه	بشأن	إعالنه	عن	برنامجه	الكيماوي.

43/72،	وفي	19	كانون	األول/	 2017	أصدرت	الجمعية	العامة	القرار	 في	4	كانون	األول/	ديسمبر	
النظام	 استخدام	 بوضوح	 أدانت	 كليهما	 القرارين	 وفي	 	191/72 رقم	 القرار	 أصدرت	 	2017 ديسمبر	
السوري	األسلحة	الكيماوية	الذي	أفادت	به	آلية	التحقيق	املشتركة	في	تقاريرها	التي	صدرت	في	24	آب/	
أغسطس	2016	و21/	تشرين	األول/	أكتوبر	2016	و27	تشرين	األول/	أكتوبر	2017،	وأكدت	فيهما	

مسؤولية	النظام	السوري	عن	أربع	هجمات	كيماوية	مثل	ما	أشرنا	سابًقا.

وفي	2018	تحدثت	الجمعية	العامة	لألمم	املتحدة	ضمن	كل	من	القرارات:	رقم	45/73	في	5	كانون	
األول/	ديسمبر	2018	والقرار	رقم	182/73	في	17	كانون	األول/	ديسمبر	2018	والقرار	رقم	258/73 
في	20	كانون	األول/	ديسمبر	2018	عن	إدانتها	الشديدة	واملطلقة	الستخدام	النظام	السوري	السالح	
الكيماوي،	وخرقه	قرارات	مجلس	األمن	جميعها	ذات	الصلة،	وأشار	القرار	رقم		182/73	في	الفقرة	5 
و6	إلى	هجمات	بعينها	وقعت	في	2018،	منها	هجوم	سراقب	في	4	شباط/	فبراير	2018	وهجوم	دوما	في	
7	نيسان/	أبريل	2018،	والحظت	أن	هناك	إشارة	إلى	تقرير	لجنة	التحقيق	الدولية	املستقلة	املعنية	
سقط	بوساطة	طائرة	هليكوبتر	

ُ
بسورية	الذي	أكد	وجود	مجموعة	كبيرة	من	األدلة	تفيد	بأن	الكلور	أ

أنه	 بما	 دوما	 السوري	عن	هجوم	 النظام	 إلى	مسؤولية	 يشير	 دوما،	وهذا	 مدينة	 في	 مبنى	سكني	 على	
وحليفته	روسيا	وحدهما	من	يمتلكان	سالح	الطيران.

وأشاد	القرار	باالمتيازات	التي	حصلت	عليها	“منظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية“	في	حزيران/	يونيو	
2018	التي	تخولها	بتحديد	مسؤولية	مرتكبي	الهجمات	الكيماوية.

عرض ألبرز ما ورد في قرارات مجلس األمن الدولي التي تحدث فيها عن قضية األسلحة الكيماوية 
في سورية:

قرار مجلس األمن الدولي رقم 2118 الصادر في 27 أيلول/ سبتمبر 2013 	 	

أيلول/	 	14 في	 الكيميائية“	 األسلحة	 “معاهدة	 إلى	 السوري	 النظام	 انضمام	 بعد	 القرار	 هذا	 جاء	
سبتمبر	2013،	وتعد	املادة	21	منه	هي	أهم	ما	ورد	في	هذا	القرار	بخصوص	قضية	األسلحة	الكيماوية	

في	سورية	التي	ورد	فيها:

))في	حالة	عدم	االمتثال	لهذا	القرار،	بما	يشمل	نقل	األسلحة	الكيميائية	من	دون	إذن،	أو	استخدام	
أي	أحد	لألسلحة	الكيميائية	في	الجمهورية	العربية	السورية،	أن	يفرض	تدابير	بموجب	الفصل	السابع	

من	ميثاق	األمم	املتحدة((
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قرار مجلس األمن الدولي رقم 2209 الصادر بتاريخ 6 آذار/ مارس 2015 	 	

أشار	هذا	القرار	بوضوح	إلى	أن	استخدام	أي	مادة	كيماوية	سمية،	مثل	الكلور،	بوصفها	سالًحا	
كيماوًيا	في	سورية	هو	انتهاك	للقرار	رقم	2118،	وأكد	مجدًدا	في	املادة	7	منه	أنه:

الفصل	 بموجب	 تدابير	 يفرض	 أن	 	،2118 القرار	 ألحكام	 املستقبل	 في	 االمتثال	 عدم	 حال	 ))في	
السابع	من	ميثاق	األمم	املتحدة((.

قرار مجلس األمن الدولي رقم 2235 الصادر في 7 آب/ أغسطس 2015 	 	

ت	املادة	 لنا	في	ذلك	سابًقا،	وقد	نصَّ هذا	هو	القرار	الذي	أنشأ	آلية	التحقيق	املشتركة	مثل	ما	فصَّ
أو	 الكلور	 فيها	 التي	استخدم	 الكيماوية	 الهجمات	 الرابعة	منه	على	عزمه	على	تحديد	املسؤولين	عن	
أي	مادة	كيماوية	سامة	أخرى،	وأيًضا	أكد	هذا	القرار	في	املادة	15	منه	مجدًدا	أنه	سوف	يكون	هناك	

اتخاذ	تدابير	بموجب	الفصل	السابع	في	حال	عدم	االمتثال	لقرار	مجلس	األمن	رقم	2118.

وأصدر	مجلس	األمن	قرارين	آخرين	يقضيان	بتمديد	عمل	آلية	التحقيق	املشتركة	بحسب	ما	أوردنا	
سابًقا.

أ دور “منظمة حظر األسلحة الكيميائية“	.
األسلحة  	 	 مستخدم  تحديد  لتشمل  وليتها  توسيع  قبل  تقريًرا   16 إصدار 

الكيماوية

لقد	بدأت	منظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية	عملها	في	سورية	في	عقب	مصادقة	الحكومة	السورية	
	الهجمات	جميعها	التي	 على	معاهدة	حظر	األسلحة	الكيميائية	في	أيلول/	سبتمبر	2013،	وعليه،	فإنَّ
سبقت	هذا	التاريخ	لم	تكن	تدخل	ضمن	إطار	عمل	املنظمة،	بما	فيها	أكبر	هجوم	كيماوي	في	سورية	
التي	 الهجمات	جميعها	 وإن	 	،2013 آب/	أغسطس	 في	 الغوطتين	 الذي	وقع	على	 الحديث	 العصر	 في	
حققت	فيها	املنظمة،	وأصدرت	فيها	تقاريرها،	كانت	واليتها	تقتصر	على	التأكيد	بأن	أسلحة	كيماوية	

قد	اسُتخِدمت	أو	لم	تستخدم.	

 12 ووفًقا	للفقرة	الثانية	من	قرار	املجلس	التنفيذي	ملنظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية،	والفقرة	
من	قرار	مجلس	األمن	رقم	2118	فإنه	يجب	على	املدير	العام	لـ	“منظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية“	
القرار،	 بتنفيذ	هذا	 املتعلقة	 املتحدة	 األمم	 نشاط	 يتضمن	 األمن	 إلى	مجلس	 تقريًرا	شهرًيا	 يقدم	 أن	
وطلب	من	كل	من	املدير	العام	لـ	“منظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية“،	واألمين	العام	إبالغ	مجلس	األمن	
بطريقة	منسقة،	بحسب	االقتضاء،	بحاالت	عدم	االمتثال	للقرار	2118،	أو	لقرار	املجلس	التنفيذي	
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لـ	“منظمة	حظر	األسلحة	الكيماوية“	املؤرخ	بـ	27	أيلول/	سبتمبر	2013.

أصدرت	املنظمة	أكثر	من	16	تقريًرا	كانت	في	معظمها	تقارير	تشرح	التقدم	املحرز	في	إزالة	برنامج	
أعلن	 في	سورية	 الكيماوية	 ادعاءات	استخدام	األسلحة	 لتكرار	 السوري	ونتيجة	 الكيماوية	 األسلحة	
لتق�سي	 بعثة	 2014	إنشاء	 أبريل/	 نيسان/	 	/29 في	 الكيماوية	 األسلحة	 حظر	 ملنظمة	 العام	 املدير	
النظام	 انضمام	 بعد	 وقعت	 التي	 الكلور	 استخدام	 بادعاءات	 املحيطة	 الحقائق	 إلثبات	 الحقائق	

السوري	إلى	معاهدة	حظر	األسلحة	الكيماوية.

لـ “منظمة حظر األسلحة  	 	 التابعة  أبرز مخرجات تقارير بعثة تق�سي الحقائق 
الكيميائية“

في	الحقيقة	فإن	تتبع	عمل	لجنة	تق�سي	الحقائق	هو	ما	يهمنا	في	هذا	الدراسة،	وبعد	مراجعة	التقارير	
التي	أصدرتها	وجدت	أنها	قد	حققت	في	حوالى	58	حادثة	يحتمل	فيها	استخدام	األسلحة	الكيميائية،	
وقد	أثبتت	في	43	منها	أن	سالًحا	كيماوًيا	قد	استخدم،	وكان	آخر	تلك	التحقيقات	هو	هجوم	مدينة	دوما	
في	محافظة	ريف	دمشق	في	نيسان/	أبريل	2018	الذي	أثبتت	فيه	أن	أسلحة	كيماوية	قد	اسُتخِدمت.

فريق تقييم اإلعالن التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيماوية 	 	

	الثغرات	 ن�سئ	هذا	الفريق	في	2014،	وذلك	من	أجل	إشراك	السلطات	السورية	ذات	الصلة	في	حّلِ
ُ
أ

والتناقضات	املحددة	في	اإلعالن	السوري	عن	برنامج	األسلحة	الكيماوية،	وكيفية	تدميره.

في	تموز/	يوليو	2016	قدم	املدير	العام	لفريق	تقييم	اإلعالن	تقريره	إلى	املجلس	التنفيذي	لـ	“منظمة	
	جميع	الفجوات	 حظر	األسلحة	الكيميائية”	وجاء	في	التقرير	أن	األمانة	الفنية	لم	تكن	قادرة	على	حّلِ

املحددة	والتناقضات	في	إعالن	السلطات	السورية	عن	تسليم	ترسانتها	الكيماوية.

الجمهورية	 أن	 إلى	 التقرير	 التقييم،	وأشار	 لفريق	إعالن	 آخر	 تقرير	 2019	صدر	 يوليو	 تموز/	 في	
العربية	السورية	قد	أقرت	بنشاط	البحث	والتطوير	املتعلق	ببعض	عوامل	الحرب	الكيماوية	التي	لم	

تعلن	عنها	سابًقا،	وُعثر	على	مؤشرات	عليها	في	عينات	جمعها	الفريق	في	2016.

منظمة حظر األسلحة الكيماوية بعد توسيع وليتها 	 	

لقد	كانت	الحالة	السورية	محفزة	وملهمة	لعدد	كبير	من	دول	العالم	لتوسيع	والية	عمل	“منظمة	
التحقيق	 آلية	 عمل	 النقض	 حق	 عبر	 روسيا	 أوقفت	 أن	 بعد	 وبخاصة	 الكيميائية“،	 األسلحة	 حظر	
املشتركة،	ومنعت	إنشاء	آلية	جديدة،	بحسب	ما	أشرنا	في	فقرة	سابقة،	واجتمع	الدول	األعضاء	في	
االتفاقية	في	مدينة	الهاي،	وصوتوا	في	28	حزيران/	يونيو	2018،	ووافق	أغلب	دول	العالم	على	توسيع	
والية	عمل	“منظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية”	بحيث	تشمل	إمكان	تحديد	املسؤول	عن	استخدام	
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األسلحة	الكيماوية،	وبعد	توسيع	واليتها	لم	تصدر	اللجنة	حتى	لحظة	طباعة	هذه	الكلمات	أي	تقرير	
يحدد	املسؤولين،	وهناك	مؤشرات	إلى	إمكان	صدور	تقرير	يتضمن	تحديًدا	للمسؤولين	عن	هجمات	

عدة	مع	بدايات	عام	2020.

ا: اإلخفاق الذريع للمجتمع الدولي شجع النظام السوري على تكرار استخدام 
ً
ثالث

األسلحة الكيماوية منهجًيا

لقد	استعرض	الفصل	األول	من	هذه	الدراسة	عمل	األمم	املتحدة	بشقيها	التحقيقي	والسيا�سي،	
تحليل	 إلى	 األول	 الفصل	 يتطرق	 ولم	 تحديًدا،	 عليهما	 ز	

َّ
ورك الكيماوية،	 األسلحة	 حظر	 لجنة	 وعمل	

األحداث،	وفي	الفصل	الثاني	استندنا	إلى	ما	ُعمل	عليه	في	الفصل	األول،	وإضافة	أبرز	األحداث	التي	
جرت	بالتقاطع	مع	عمل	األمم	املتحدة	ولجنة	حظر	األسلحة	الكيماوية	الذي	ورد	في	الفصل	األول،	ما	
يمكننا	إعطاء	صورة	أكثر	شمولية	وفًقا	لتسلسل	زمني	واضح	يتيح	لنا	إمكان	تحليل	ما	جرى،	وكيفية	
الدولي،	وفي	مقدمته	الواليات	 إخفاق	كل	من	األمم	املتحدة	بشقيها	السيا�سي	والتحقيقي،	واملجتمع	
املتحدة	األميركية	وفرنسا	وبريطانيا	في	إنقاذ	الشعب	السوري	من	أسلحة	دمار	شامل	قد	استخدمت	

حقيقة	وبصورة	متكررة	ضده،	وليس	بناًء	على	افتراضات	كما	حصل	في	العراق.

النظام	 اعتراف	 وهي	 البداية	 نقطة	 من	 أساس	 بصورة	 وتمتد	 طويلة،	 الزمنية	 الحقبة	 كانت	 وملا	
قوات	 ارتكبته	 هجوم	 آخر	 وحتى	 	2012 يوليو	 تموز/	 	23 في	 الكيماوية	 األسلحة	 بامتالكه	 السوري	
النظام	السوري	في	سورية	في	19	أيار/	مايو	2019؛	فقد	قسمت	هذه	املدة	الطويلة	إلى	خمس	مراحل	
بت	في	رد	فعل	دولي	 ذها	النظام	السوري	باألسلحة	الكيماوية	وتسبَّ استناًدا	إلى	أضخم	الهجمات	التي	نفَّ

واسع	النطاق،	وذلك	على	النحو	اآلتي:

:	منذ	إعالن	النظام	السوري	امتالكه	أسلحة	كيماوية	حتى	هجوم	الغوطتين	بمحافظة	ريف	
ً
أوال

دمشق	21	آب/	أغسطس	2013

ثانًيا:	منذ	هجوم	الغوطتين	21	آب/	أغسطس	2013	حتى	هجوم	مدينة	خان	شيخون	بريف	إدلب	
4	نيسان/	أبريل	2017

ريف	 بمحافظة	 دوما	 مدينة	 2017	حتى	هجوم	 أبريل	 نيسان/	 	4 منذ	هجوم	خان	شيخون	 ا:	
ً
ثالث

دمشق	7	نيسان/	أبريل	2018

19	أيار/	 2018	حتى	هجوم	قرية	الكبينة	بريف	الالذقية	 رابًعا:	منذ	هجوم	دوما	7	نيسان/	أبريل	
مايو	2019
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خامًسا:	هجوم	الكبينة	19	أيار/	مايو	2019.	

	 . 21 منذ إعالن النظام السوري امتالكه أسلحة كيماوية وحتى هجوم الغوطتين 
آب/ أغسطس 2013

اعتراف	جهاد	مقد�سي،	وهو	 أن	 أسلحة	كيماوية،	وأظن	 أي	 السوري	حيازته	 النظام	 أنكر	 لطاملا	
املتحدث	باسم	الخارجية	السورية،	في	23	تموز/	يوليو	2012	امتالَك	النظام	السوري	أسلحة	كيماوية	
يعد	أمًرا	غير	متوقع،	وقد	أثار	مباشرة	ردات	فعل	دولية	عالية	املستوى،	فبعد	أقل	من	شهر	في	20	آب/	
أغسطس	2012	أعلن	الرئيس	أوباما	عن	مصطلح	“الخط	األحمر“،	وقال	إن	الخط	األحمر	بالنسبة	
ل	هذا	تعهًدا	من	الدولة	األميركية	

َّ
إلى	الواليات	املتحدة	األميركية	هو	استخدام	األسلحة	الكيماوية،	شك

نفسها	ألن	الرئيس	أوباما	يمثل	الدولة	بوصفه	رئيسها	املنتخب،	وبعد	شهر	في	20	أيلول/	سبتمبر	2012 
ر	الرئيس	أوباما	ذلك	ضمن	بيان	صادر	عن	البيت	األبيض،	وفي	4	كانون	األول/	ديسمبر	2012	شدد	 كرَّ
:	))إذا	ارتكبتم	الخطأ	الجسيم	باستخدام	هذه	األسلحة،	

ً
أوباما	بوتيرة	أعلى	على	التزاماته	السابقة	قائال

فستكون	هناك	عواقب	وستحاسبون	عليها.	ال	يمكننا	أن	نسمح	بأن	يغرق	القرن	الواحد	والعشرين	في	
السواد	بسبب	أسوأ	أسلحة	القرن	العشرين((.

	من	االرتياح	
ً
لقد	شكلت	هذه	التعهدات	من	أقوى	دولة	في	العالم	على	لسان	رئيسها	شخصًيا	حاال

لدى	الشعب	السوري	بأن	النظام	السوري	لن	يستخدم	األسلحة	الكيماوية.

تحذيرات دولية عن نية النظام السوري استخدام األسلحة الكيماوية

في	8	كانون	األول/	ديسمبر	2012	أكد	وزير	الخارجية	البريطاني	وليام	هيغ	أن	لديه	“أدلة	استخباراتية“	
على	نية	الحكومة	السورية	استخدام	“أسلحة	كيماوية“	في	النزاع	املسلح	الدائر	حالًيا	في	سورية،	وبعد	
أسبوعين	في	23	كانون	األول/	ديسمبر	2012	ُسجل	أول	ادعاء	باستخدام	األسلحة	الكيماوية	من	جانب	
النظام	السوري	ضد	أهالي	حي	البياضة	في	مدينة	حمص،	وقد	تسبب	الهجوم	في	مقتل	6	من	مقاتلي	
السوري	 النظام	 أن	 بأعراض	مختلفة،	ويبدو	 60	آخرين	 املعارضة	املسلحة،	وإصابة	ما	ال	يقل	عن	
قد	قصد	من	خالله	اختبار	جدية	املجتمع	الدولي،	وتحديًدا	الواليات	املتحدة	األميركية،	وبعد	يومين	
	هجوًما	كيماوًيا	 فقط	في	25	كانون	األول/	ديسمبر	2012	وردت	أنباء	تفيد	بأن	النظام	السوري	قد	شنَّ
استهدف	منطقة	الزعفرانة	الواقعة	في	ريف	حمص	الشمالي،	الخاضعة	لسيطرة	فصائل	في	املعارضة	

ب	القصف	في	إصابة	ما	ال	يقل	عن	35	شخًصا	بأعراض	اختناق. املسلحة،	وقد	تسبَّ
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األمن  مجلس  جانب  من  تام  تجاهل  ظّلِ  في  املتحدة  األمم  جانب  من  ومحدود  خجول  تحرك 
الدولي

	في	21	آذار/	مارس	2013	أعلن	األمين	العام	لألمم	املتحدة	بان	كي	مون	أن	األمم	املتحدة	ستجري	
الصحة	 منظمة	 مع	 بالتعاون	 سورية،	 في	 الكيماوية	 لألسلحة	 املحتمل	 االستخدام	 بشأن	 تحقيًقا	
2013	صرح	األمين	العام	لألمم	 17	نيسان/	أبريل	 العاملية،	ومنظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية،	وفي	
املتحدة	بان	كي	مون:	))أن	سوريا	قد	أعاقت	تحقيق	األمم	املتحدة	عن	طريق	عدم	املوافقة	على	نطاق	

تحقيق	األمم	املتحدة	بشأن	استخدام	األسلحة	الكيماوية((.

لجنة التحقيق الدولية تؤكد في تقريرها مزاعم بوقوع أربع هجمات كيماوية، ومجلس األمن ل 
يعلق أو يتحرك

في	4	تموز/	يوليو	2013	أكدت	لجنة	التحقيق	الدولية	املستقلة	في	تقريرها	أن	هناك	مزاعم	عن	أن	
د	وزير	الخارجية	

َّ
القوات	الحكومية	قد	استخدمت	األسلحة	الكيماوية	في	أربع	مواقع،	وفي	اليوم	ذاته	أك

الفرن�سي	لوران	فابيوس	أنه	ال	شك	))في	أن	النظام	السوري	قد	استخدم	السارين	في	حاالت	متعددة،	
وفي	 املأخوذة	من	سوريا((،	 العينة	 اختبار	 الفرنسية	قد	تحققت	من	ذلك	عن	طريق	 الحكومة	 وبأن	
في	 كبيرة“	 “ثقة	 لديه	 األميركي	 املخابرات	 ))إن	مجتمع	 االبيض:	 البيت	 قال	 	2013 يونيو	 13	حزيران/	
أن	نظام	األسد	هاجم	قوات	املعارضة	باستخدام	أسلحة	كيماوية	عدة	مرات	خالل	العام	املا�سي((،	
	النظام	السوري	في	إعاقة	دخول	فريق	التحقيق	التابع	لألمم	املتحدة	أكثر	من	أربعة	أشهر،	 واستمرَّ
ل	فقط	بالقول	 ولم	يسمح	له	بالدخول	إلى	سورية	إال	في	14	آب/	أغسطس	2013،	وهذا	الفريق	مخوَّ

	بكشف	من	استخدمها.
ً
هل	استخدمت	أسلحة	كيماوية	أم	ال،	وليس	مخوال

منذ هجوم الغوطتين 21 آب/ أغسطس 2013 حتى هجوم خان شيخون 4 نيسان/ . 	
أبريل 2017

في	21/	اب/	2013	وقع	أضخم	هجوم	باستخدام	األسلحة	الكيماوية	في	النزاع	املسلح	الداخلي	في	
ا	بشأن	الهجوم،	وأصدر	بياًنا	يطالب	بمزيد	من	الوضوح	عما	

ً
سورية،	وعقد	مجلس	األمن	اجتماًعا	طارئ

	و194	سيدة	)أنثى	
ً

وقع،	وثقت	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان	مقتل	1144	شخًصا	بينهم	99	طفال
بالغة(،	ووفًقا	ملنظمة	أطباء	بال	حدود	فإن	حوالى	3600	شخص	على	األقل	تلقوا	العالج	من	أعراض	
تتسق	مع	التعرض	لغاز	أعصاب	وذلك	في	الساعات	الثالث	األولى	التالية	للهجمات،	وتقدر	الشبكة	
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السورية	لحقوق	اإلنسان	حصيلة	املصابين	اإلجمالية	بحوالى	5935	شخًصا،	ما	يجعل	هذا	الهجوم	
ز	النفاذ	في	 هو	أكبر	هجوم	كيماوي	في	العالم	من	بعد	دخول	“اتفاقية	حظر	األسلحة	الكيميائية”	حّيِ

.1997

وفرنسا	 األميركية	 املتحدة	 )الواليات	 الرئيسة	 الحضارية	 العالم	 دول	 من	 كبيرة	 تعهدات	 صدرت	
وبريطانيا	وأملانيا(	ومن	رأس	الهرم	فيها	بمعاقبة	النظام	السوري	على	استخدام	أسلحة	الدمار	الشامل.

روسيا ترمي طوق النجاة للنظام السوري والوليات املتحدة األميركية وفرنسا وبريطانيا وأملانيا 
يتنازلون عن تعهداتهم 

م	
َّ
ا	من	بريطانيا	إن	النظام	السوري	إذا	سل

ً
في	9	أيلول/	سبتمبر	قال	وزير	الخارجية	األميركي	متحدث

أسلحته	الكيماوية	إلى	املجتمع	الدولي	فإنه	قد	يتجنب	الضربة	العسكرية،	وبعدها	مباشرة	أعلن	وزير	
الخارجية	الرو�سي	الفروف	اقتراًحا	روسًيا	يق�سي	بتفكيك	سورية	أسلحتها	الكيماوية،	مقابل	أن	توافق	
الواليات	املتحدة	على	عدم	توجيه	ضربة	عسكرية،	وبناًء	على	ذلك	طلب	الرئيس	أوباما	من	الكونغرس	

تأجيل	التصويت.

في	10	أيلول/	سبتمبر	2013	أصدرت	Watch	Rights	Human	تقريًرا	موسًعا	أثبتت	فيه	وقوع	هجوم	
الحكومة	 أودعت	 أيلول/	سبتمبر	 	14 في	 كلًيا،	 الهجوم	 السوري	مسؤولية	 النظام	 الغوطتين	وحملت	
	انضمامها	إلى	“اتفاقية	حظر	األسلحة	الكيميائية“،	وفي	 السورية	لدى	األمين	العام	لألمم	املتحدة	صكَّ
	على	القضاء	على	األسلحة	 اليوم	ذاته	جرى	االتفاق	بين	وزيري	الخارجية	األميركي	والرو�سي	الذي	ينصُّ
التنفيذي	 املجلس	 االتفاق	على	موافقة	 2014،	وحصل	 بحلول	منتصف	عام	 في	سورية	 الكيميائية	
ملنظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية.	في	16	أيلول/	سبتمبر	قدمت	آلية	التحقيق	التابعة	لألمم	املتحدة	
تقريًرا	أكدت	فيه	أن	أسلحة	كيماوية	قد	استخدمت	في	21	آب/	أغسطس	عبر	صواريخ	أرض-أرض،	

لكنها	لم	تحدد	َمْن	استخدمها.
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صدور أول قرار من مجلس األمن الدولي في خصوص األسلحة الكيماوية في سورية

بعد	أكبر	هجوم	في	القرن	الحالي	بأسلحة	الدمار	الشامل	الكيماوية	استيقظ	مجلس	األمن	الدولي	
من	عدم	اكتراثه	املطلق،	وأصدر	القرار	رقم	2118	في	27	أيلول/	سبتمبر	عن	قضية	األسلحة	الكيماوية	
في	سورية،	وأهم	ما	يعنينا	في	سياق	هذه	الدراسة	نقطتان	أساسيتان:	األولى	وعد	مجلس	األمن	بضرورة	
محاسبة	األفراد	املسؤولين	عن	استخدام	األسلحة	الكيماوية،	والثانية	أنه	في	حال	عدم	االمتثال	سوف	

يفرض	تدابير	بموجب	الفصل	السابع	من	ميثاق	األمم	املتحدة.

برر تأخر 
ُ
النظام السوري يخدع منظمة حظر األسلحة الكيماوية، وبعثة التحقيق املشتركة ت

النظام عن اللتزام بموعد إزالة األسلحة الكيماوية

األسلحة	 حظر	 “منظمة	 من	 مشترك	 فريق	 سورية	 إلى	 وصل	 	2013 أكتوبر	 األول/	 تشرين	 	1 في	
دت	“منظمة	

َّ
الكيميائية“	واألمم	املتحدة	من	أجل	البدء	في	تدمير	األسلحة	الكيماوية،	وفي	نهاية	الشهر	أك

ر	األسلحة	الكيماوية	ومعداتها	ومرافقها. حظر	األسلحة	الكيميائية“	أن	النظام	السوري	قد	دمَّ

ِتّم	إزالة	جميع	مواد	األسلحة	الكيميائية	
ُ
ووفًقا	للمرفق	األول	في	قرار	مجلس	األمن	2118	فإنه	))ت

ومعّداتها	في	النصف	األول	من	عام	2014((	وقد	فشل	النظام	السوري	في	ذلك،	وفي	6	شباط/	فبراير	
2014	قالت	سيغريد	كاغ،	رئيسة	البعثة	املشتركة	)األمم	املتحدة	ومنظمة	حظر	األسلحة	الكيماوية(	
لتدمير	األسلحة	الكيماوية	السورية:	))إنها	ال	تعتقد	أن	نظام	األسد	كان	يعطل	عملية	اإلزالة	عن	عمد((	
وطالب	النظام	السوري	بالتمديد	100	يوم	إضافية،	وفي	23	حزيران/	يونيو	أعلن	مدير	منظمة	حظر	

ِحنت	من	البالد.
ُ
األسلحة	الكيماوية	أن	األسلحة	الكيماوية	كلها	قد	ش

لكن	تقرير	لجنة	التحقيق	الدولية	الذي	صدر	في	13	آب/	أغسطس	2014		الذي	يغطي	املدة	بين	
8	هجمات	 ل	النظام	السوري	مسؤولية	 2014،	حمَّ 2014	و15	تموز/	يوليو	 20	كانون	الثاني/	يناير	
كيماوية	وقعت	في	بلدات	كفر	زيتا	والتمانعة	وتلمنس	في	نيسان/	أبريل	2014،	وكذلك	تقرير	“لجنة	
إلى	وقوع	هجمات	باألسلحة	 2014	وأشار	 أيلول/	سبتمبر	 في	 حظر	األسلحة	الكيميائية“	الذي	صدر	
الكيماوية	في	نيسان/	أبريل	وأيار/	مايو	وحزيران/	يونيو	وتموز/	يوليو	وآب/	أغسطس،	مثل	ما	أشرنا	
إلى	ذلك	ضمن	الفقرة	الخاصة	بعملها،	وكذلك	أصدرت	الجمعية	العامة	في	18	كانون	األول/	ديسمبر	
2014	القرار	رقم	189/69	الذي	اتهمت	فيه	بوضوح	النظام	السوري	باستخدامه	املتكرر	لغاز	الكلور	

سالًحا	غير	قانوني.
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شكل مرحلة حاسمة في قضية األسلحة الكيماوية
ُ
تقارير آلية التحقيق املشتركة ت

أثبتت	فيه	مسؤولية	الحكومة	 الذي	 الثالث	 2016	أصدرت	اآللية	تقريرها	 24	آب/	أغسطس	 في	
السورية	عن	هجمتين	باألسلحة	الكيماوية؛	األولى	في	تلمنس	في	21	نيسان/	أبريل	2014،	والثانية	في	
سرمين	في	16	آذار/	مارس	2015،	هذه	اآللية	أنشئت	بقرار	من	مجلس	األمن	بهدف	تحديد	مسؤولية	
2016	صدر	تقرير	اآللية	 21	تشرين	األول/	أكتوبر	 الجهة	التي	استخدمت	األسلحة	الكيماوية،	وفي	
الرابع	الذي	أثبتت	فيه	مسؤولية	الحكومة	السورية	عن	حادثة	جديدة	في	بلدة	قمين	بمحافظة	إدلب	
في	16	آذار/	مارس	2015،	بمعنى	أنه	حتى	اآلن	اتهمت	اآللية	الحكومة	السورية	بمسؤوليتها	عن	ثالث	
التقارير	 هذه	 على	 ورًدا	 واحد،	 هجوم	 عن	 داعش	 تنظيم	 ومسؤولية	 الكيماوية	 باألسلحة	 هجمات	
أدان	املجلس	التنفيذي	لـ	“منظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية“	في	11	تشرين	الثاني	نوفمبر	استخدام	
2016	أصدرت	الجمعية	العامة	القرار	 19	كانون	األول/	ديسمبر	 األسلحة	الكيماوية	في	سورية،	وفي	
رقم	203/71	وقد	تضمن	في	فقراته	4-5-6	إدانة	واضحة	الستخدام	النظام	السوري	للسالح	الكيماوي	

وتالعبه	بشأن	إعالنه	عن	برنامجه	الكيماوي.

ودعم  الكيماوية  األسلحة  قضية  بخصوص  النقض  حقَّ  والصين  روسيا  استخدامات  أول 
إفالت النظام السوري من العقاب

تعد	قيمة	التقارير	الصادرة	عن	آلية	التحقيق	املشتركة	أعلى	ما	يمكن	أن	يصدر	عن	إدانة	واضحة	
للنظام	السوري	على	استخدام	األسلحة	الكيماوية،	فهي	أعلى	من	جميع	هيئات	التحقيق،	ومختصة	
وبريطانيا	 فرنسا	 من	 كل	 قدمت	 التقريرين	 هذين	 وبعد	صدور	 االستخدام،	 عن	 املسؤولين	 بتحديد	
مشروع	قرار	إلى	مجلس	األمن	في	28	شباط/	فبراير	2017	تحت	رقم	S/2017/172	ويتضمن	اإلشارة	
	مشروع	القرار	على	ضرورة	إجراء	تحقيق	 إلى	استخدام	الفصل	السابع	من	ميثاق	األمم	املتحدة،	وينصُّ
أمام	محكمة	 في	سوريا	ومحاكمتهم،	 الكيماوية	 األسلحة	 استخدام	 املسؤولين	عن	 األفراد	 مع	 شامل	
	على	إمكانية	إنشاء	محكمة	دولية	خاصة	من	جانب	 مختصة	تكون	مستقلة	ومحايدة،	بمعنى	أنه	ينصُّ
دت	9	دول	القرار،	وامتنعت	 مجلس	األمن	ملحاسبة	املتورطين	في	استخدام	األسلحة	الكيماوية،	وقد	أيَّ

كازاخستان	وإثيوبيا	ومصر	عن	التصويت	واستخدمت	روسيا	والصين	حق	النقض.
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هجوم خان شيخون 4 نيسان/ أبريل 2017 حتى هجوم دوما 7 نيسان/ أبريل 2018. 	

2017	وقع	هجوم	باألسلحة	الكيماوية	على	مدينة	خان	شيخون	في	محافظة	 4	نيسان/	أبريل	 في	
مدينة	 على	 وقوع	هجومين	 بأيام	 قبله	 َل	 ُسّجِ قد	 وكان	 املسلحة،	 املعارضة	 لسيطرة	 الخاضعة	 إدلب	
اللطامنة	الخاضعة	لسيطرة	املعارضة	املسلحة	وذلك	في	24	و30	آذار/	مارس،	ولم	تجلب	الهجمات	
التي	وقعت	منذ	هجوم	الغوطتين	في	21	آب/	أغسطس	2013	وحتى	هجوم	خان	شيخون	ردات	فعل	
دولية	واسعة،	ويبدو	أن	ذلك	يعود	إلى	صغر	حجم	الهجمات،	حتى	تجاهلها	املجتمع	الدولي	ومجلس	
األمن	كأنها	لم	تقع،	على	الرغم	من	التقارير	الصادرة	من	هيئات	تابعة	لألمم	املتحدة،	وهذا	يشير	إلى	أن	
الدافع	واملحرك	ليس	مبدأ	انتهاك	القانون	الدولي	اإلنساني	وقرارات	مجلس	األمن	الدولي	على	اإلطالق.	

7	نيسان/	أبريل	استهدفت	البحرية	األميركية	قاعدة	“الشعيرات“	العسكرية	قرب	حمص	وهي	 في	
يعد	 الكيماوية،	 باألسلحة	 شيخون	 خان	 مدينة	 قصفت	 التي	 الطائرات	 منها	 انطلقت	 التي	 القاعدة	
مقاليد	 ترامب	 دونالد	 األميركي	 الرئيس	 تولي	 بعد	 ضخم	 كيماوي	 هجوم	 أول	 شيخون	 خان	 هجوم	
الرئاسة،	وفي	19	نيسان/	أبريل	قالت	“منظمة	حظر	األسلحة	الكيميائية“	إن	الهجوم	قد	استخدم	فيه	
غاز	السارين،	في	21	تشرين	األول/	أكتوبر	2017	صدر	تقرير	آلية	التحقيق	املشتركة	السابع،	وأثبت	
مسؤولية	النظام	السوري	عن	الهجوم	الكيماوي	على	مدينة	خان	شيخون	في	4	نيسان/	أبريل	2017.

ثاني استخدامات روسيا حق النقض في قضية استخدام األسلحة الكيماوية

والواليات	 وبريطانيا	 فرنسا	 من	 كل	 قدمت	 الكيماوية	 باألسلحة	 السوري	 النظام	 هجوم	 على	 رًدا	
املتحدة	األميركية	في	12	نيسان/	أبريل	إلى	مجلس	األمن	مشروع	قرار	رقم	S/2017/315	تحت	الفصل	

السابع	من	ميثاق	األمم	املتحدة.

على	الرغم	من	لغة	مشروع	القرار	الضعيفة	مقارنة	بمشروع	القرار	السابق	رقم	S/2017/172	إال	
أن	روسيا	لم	تسمح	بتمرير	هذا	القرار.

روسيا تعاقب آلية التحقيق الدولية املشتركة وتنهي عملها باستخدام حق النقص ثالث مرات 
متوالية

كنا	قد	تحدثنا	في	فقرة	مستقلة	عن	عمل	آلية	التحقيق	الدولية	املشتركة،	وفي	24	تشرين	األول/	
أكتوبر	2017	قدمت	الواليات	املتحدة	األميركية	مشروع	قرار	رقم	S\2017\884	الذي	من	شأنه	أن	
يمدد	عمل	آلية	التحقيق	املشتركة	مدة	عام،	وكان	ُيفترض	أن	تنتهي	واليتها	في	تشرين	الثاني/	نوفمبر	
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2017،	استخدمت	روسيا	حق	النقض	وأفشلت	مهمة	تمديد	عمل	اآللية،	وادعت	أنها	ترغب	في	االطالع	
 26 على	تقرير	اآللية	السابع	الذي	تناول	هجوم	خان	شيخون	الكيماوي	الذي	كان	يتوقع	صدوره	في	
تشرين	األول/	أكتوبر	2017،	وهذه	هي	املرة	الثالثة	التي	تستخدم	فيها	روسيا	حق	النقض	في	قضية	

األسلحة	الكيماوية	السورية.

رابع وخامس استخدامات حق النقض 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017

وقد	أصدرت	آلية	التحقيق	املشتركة	تقريرها	الخاص	عن	خان	شيخون	أثبتت	فيه	مسؤولية	النظام	
السوري	عن	الهجوم،	وفي	16	تشرين	الثاني/	نوفمبر	2017	قدمت	الواليات	املتحدة	األميركية	مشروع	
قرار	رقم	S\2017\962	دعت	فيه	مجلس	األمن	الدولي	إلى	تمديد	عمل	آلية	التحقيق	املشتركة	مدة	
عام	إضافي،	واستخدمت	روسيا	حق	النقض	للمرة	العاشرة	كإجمالي	ما	استخدمته	منذ	بداية	الحراك	
تحديًدا،	 الكيماوية	 األسلحة	 قضية	 في	 الرابعة	 وللمرة	 تاريخه،	 حتى	 	2011 مارس	 آذار/	 في	 الشعبي	
 S\2017\962	رقم	قرار	مشروع	ضد	النقض	حق	مجدًدا	روسيا	استخدمت	ساعة	24 وفي	أقل	من	
الذي	قدمته	دولة	اليابان	ودعت	فيه	إلى	تمديد	عمل	آلية	التحقيق	املشتركة	مدة	شهر	واحد	فقط،	
وهكذا	تكون	روسيا	قد	أنهت	عمل	هيئة	دولية	من	شأنها	تحديد	مسؤولية	استخدام	األسلحة	الكيماوية.

هجوم دوما 7 نيسان/ أبريل 2018 حتى هجوم الكبينة 19 أيار/ مايو 2019. 	

في	7	نيسان/	أبريل	2018	وقع	هجوم	واسع	باألسلحة	الكيماوية	على	مدينة	دوما	في	ريف	دمشق	
الخاضعة	لسيطرة	املعارضة،	وهو	ثالث	هجوم	من	حيث	نطاق	االتساع،	لقد	جاَء	هذا	الهجوم	بعد	72 
ساعة	فقط	من	اجتماع	عقَده	مجلس	األمن	الدولي	ملناقشة	وضع	الذخائر	الكيماوية	ومراقبة	تنفيذ	
2118،	وهو	قريب	من	ناحية	التوقيت	من	الذكرى	السنوية	األولى	لهجوم	خان	شيخون	 القرار	رقم	
2017	ويصادف	تحديًدا	اليوم	الذي	استهدفت	فيه	القوات	األميركية	 4	نيسان/	أبريل	 الذي	وقع	في	
اليوم	تحديًدا	مدروس	ويشكل	تحدًيا	من	جانب	 في	هذا	 التوقيت	 مطار	الشعيرات،	وأعتقد	أن	هذا	
النظام	السوري	للمجتمع	الدولي،	في	8	نيسان/	أبريل،	قال	الرئيس	األميركي	دونالد	ترامب	إنه	سيتم	
“دفع	ثمن	باهظ“	من	جراء	شن	هجوم	كيماوي	على	مدينة	دوما،	وقال	االتحاد	األوروبي	في	بيان	أصدره	
إن	))الدالئل	تشير	إلى	هجوم	كيماوي	آخر	شنه	النظام	“السوري”((.	في	10	نيسان/	أبريل	2018	أدان	
األمن	 ومجلس	 العالم	 في	 الكبرى	 الدول	 الحسين،	 رعد	 زيد	 اإلنسان،	 لحقوق	 املتحدة	 األمم	 مفوض	
نفسه،	وقال	))إن	الرد	على	استخدام	األسلحة	الكيماوية	في	سوريا	اآلن	وفي	املا�سي	كان	مجرد	كذبة	

جماعية	وفشل	ذريع((.
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في	12	نيسان/	أبريل	أعلنت	كل	من	الحكومة	الفرنسية	والبيت	األبيض	وجود	أدلة	على	مسؤولية	
14	نيسان/	أبريل	نفذت	القوات	 النظام	السوري	عن	تنفيذ	هجوم	دوما	الكيماوي	في	حوزتهم،	وفي	

األميركية	والبريطانية	والفرنسية	هجوًما	جوًيا	وبحرًيا	على	ثالثة	أهداف	في	سورية.

النظام السوري والرو�سي يعرقالن وصول “منظمة حظر األسلحة الكيميائية“ وعملها

 21 في	 إال	 تباشر	عملها	 لم	 أنها	 إال	 أبريل	 نيسان/	 	14 في	 إلى	سورية	 الحقائق	 تق�سي	 بعثة	 وصلت	
بالتنسيق	مع	روسيا،	وفي	 السوري	 النظام	 بهما	 أبريل	بسبب	عرقلة	وتأخير	مقصودين	قام	 نيسان/	
مسؤولية	 اللجنة	 أثبتت	 	2018 أغسطس	 آب/	 في	 الصادر	 املستقلة	 الدولية	 التحقيق	 لجنة	 تقرير	

النظام	السوري	عن	الهجوم	الكيماوي	على	مدينة	دوما.

روسيا تستخدم حق النقض للمرة السادسة في قضية األسلحة الكيماوية السورية

دوما	 هجوم	 ووقع	 املشتركة،	 الدولية	 التحقيق	 آلية	 عمل	 النقض	 حق	 عبر	 روسيا	 أنهت	 أن	 بعد	
د	اختصاص	“لجنة	حظر	 الكيماوي	بعد	ذلك،	فلم	يكن	هناك	هيئة	دولية	تحدد	من	قام	بالهجوم،	)ُمّدِ
األسلحة	الكيميائية“	في	حزيران/	يونيو	2018(،	فتقدمت	الواليات	املتحدة	األميركية	في	11	نيسان/	
أبريل	2018	بمشروع	قرار	رقم	S2018321	أدانت	فيه	استخدام	النظام	السوري	لألسلحة	الكيماوية	
في	دوما	ودعت	إلى	إنشاء	آلية	تحقيق	مستقلة	ملدة	عام	كامل	مع	إمكان	تجديد	واليتها،	عرقلت	روسيا	
مشروع	القرار	باستخدام	حق	النقض،	بمعنى	أن	روسيا	ال	ترغب	في	هيئة	دولية	تحدد	هوية	مستخدم	

األسلحة	الكيماوية،	وهذا	تحٍد	للقانون	الدولي	وتشجيع	على	اإلفالت	التام	من	العقاب.

هجوم الكبينة 19 أيار/ مايو 2019. 	

2019	أشار	تقرير	 19	أيار/	مايو	 بعد	مرور	أكثر	من	عام	على	هجوم	دوما	الكيماوي	وتحديًدا	في	
للشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان	إلى	وقوع	هجوم	جديد	في	قرية	الكبينة	بريف	الالذقية،	حيث	قصفت	
راجمة	صواريخ	تابعة	لقوات	النظام	السوري	متمركزة	في	منطقة	الجب	األحمر	جنوب	قرية	الكبينة	
الصواريخ	 هذه	 استهدفت	 سامة	 بغازات	 محملة	 صواريخ	 ثالثة	 الشرقي،	 الالذقية	 ريف	 في	 الواقعة	
نقطة	تمركز	تابعة	لهيئة	تحرير	الشام	في	تلة	واقعة	في	األطراف	الجنوبية	الغربية	من	قرية	الكبينة،	
2019	أعلن	وزير	الخارجية	األميركي	السيد	مايك	بومبيو	أن	الواليات	املتحدة	 26	أيلول/	سبتمبر	 في	
األميركية	قد	خلصت	إلى	أن	النظام	السوري	قد	استخدم	األسلحة	الكيماوية	في	هجوم	الكبينة	بريف	
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الالذقية	الشرقي.

رابًعا: توصيات وخاتمة

توصيات. 	
أ تعزيز آليات الردع لدى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان:	.

يجب	أن	تتمتع	الهيئات	واللجان	املنبثقة	من	املعاهدات	الدولية	بقوة	تنفيذية	ذاتية	في	حال	عدم	
االلتزام	الفاضح	من	جانب	دولة	عضو	في	املعاهدة،	وال	يجب	أن	تكون	الصالحيات	الرادعة	كافة	في	
أقترح	 إرادتها،	 بمحض	 بذلك	 تقوم	 كي	 العالم	 دول	 لبقية	 ذلك	 يترك	 أن	 أو	 وحده،	 األمن	 مجلس	 يد	
اللجان	والهيئات	املنبثقة	من	املعاهدات	من	الطلب	اإللزامي	من	بقية	 على	سبيل	املثال:	أن	تتمكن	
انتهكت	 التي	 الدولة	 على	 واقتصادية	 سياسية	 عقوبات	 فرض	 االتفاقية	 على	 املصادقة	 العالم	 دول	

االتفاقية،	ويكون	بإمكان	اللجنة	تقدير	رفع	هذه	العقوبات	أو	إنهائها.

)التي	صادقت	عليها	جميع	 اتفاقيات	جنيف	 بين	 )1(	املشتركة	 للمادة	 وأرى	أن	هذا	تطبيق	عملي	
دول	العالم	تقريًبا(	وتنص	ليس	فقط	على	تأكيد	التزام	الدول	داخلًيا	بالقواعد	املنصوص	عليها	أي	
من	جانب	قواتها	املسلحة	والسلطات	العسكرية	واملدنية	للدولة،	بل	تطلب	منها	ما	هو	أبعد	من	ذلك،	
حيث	تفترض	أنه	على	الدول	الثالثة	)أي	غير	املشاركة	في	النزاع	املسلح(،	االمتناع	عن	تشجيع	الدول	
أو	األشخاص	أو	املجموعات	خارج	نطاق	الدولة	على	ارتكاب	أي	فعل	ينتهك	اتفاقيات	جنيف،	وكذلك	
اتخاذ	التدابير	املناسبة	كلها	لكفالة	احترام	قواعد	اتفاقيات	جنيف	وتطبيقها،	ومن	ثم	منع	انتهاكات	

القانون	الدولي	اإلنساني،	وهذا	مشابه	تقريًبا	للمادة	8	من	“اتفاقية	حظر	األسلحة	الكيميائية”.

أ إيجاد آلية فاعلة للتدخل لحماية املدنيين في حال فشل مجلس األمن في حفظ 	.
األمن والسلم الدوليين كما حصل في قضية استخدام أسلحة الدمار الشامل من 

جانب النظام السوري في سورية

األسلحة	 قضية	 مع	 والتعامل	 التحرك	 في	 الدولي	 األمن	 ملجلس	 متكرًرا	 ا	
ً
إخفاق الدراسة	 أثبتت	

األمم	 ميثاق	 41	و42	من	 املادتين	 بموجب	 تدابير	جماعية	 أي	 يتخذ	 لم	 في	سورية،	حيث	 الكيماوية	
متفرًجا	 يظل	 	

ّ
أال الدولي	 املجتمع	 بالفشل	يجب	على	 األمن	ويستمر	 يفشل	مجلس	 املتحدة،	وعندما	

الذي	 السالم	 أجل	 من	 اتحاد	 قرار	 على	 التعويل	 إن	 ثم	 والحساسة،	 الخطرة	 القضايا	 في	 وخصوًصا	
	على	))أن	تنظر	في	املسألة	 أقرته	الجمعية	العامة	لألمم	املتحدة	في	تشرين	الثاني/	نوفمبر	1950	وينصُّ
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على	الفور	وأن	تو�سي	أعضاءها	باتخاذ	تدابير	جماعية	لحفظ	السلم	واألمن	الدوليين	أو	استعادتهما((	
ا	منذ	ذلك	العام	حتى	

ً
ال	يكفي	مطلًقا،	وذلك	نظًرا	إلى	أنه	لم	يطبق	إال	مرات	محدودة	ال	تتجاوز	ثالث

دت	اللجنة	الدولية	املعنية	بالتدخل	وسيادة	الدول	في	تقريرها	املنشور	في	كانون	األول/	
َّ
اآلن،	وقد	أك

الضمير	وتستصرخ	 تهز	 في	أوضاع	 الوفاء	بمسؤوليته	 ف	مجلس	األمن	عن	
َّ
تخل 2001:	))إْن	 ديسمبر	

النجدة	فسيكون	من	غير	املعقول	أن	نتوقع	من	الدول	املعنية	أن	تستبعد	استخدام	وسائل	أخرى	أو	
اتخاذ	أشكال	أخرى	من	التدابير	للتصدي	لخطورة	وإلحاح	هذه	األوضاع((

وأضافت	في	التقرير	ذاته:	))يستحيل	التوصل	إلى	توافق	في	الرأي	حول	أية	مجموعة	من	اقتراحات	
القيام	بتدخل	عسكري	يعترف	بصحة	أي	تدخل	لم	يأذن	به	مجلس	األمن	أو	الجمعية	العامة.	ولكن	
عن	 مسؤوليته	 اللجنة	 هذه	 تعتبره	 بما	 الوفاء	 عن	 األمن	 مجلس	 فيها	 يتخلف	 ا	

ً
ظروف يترك	 ربما	 هذا	

الحماية	في	وضع	يهز	الضمير	ويستصرخ	النجدة.	إنها	ملسألة	حقيقية	في	هذه	الظروف	حيث	يقع	أشد	
ِبَح	

ُ
ذ إذا	 النظام	 بذلك	 في	اإلضرار	 أو	 األمن	 تجاُوز	مجلس	 تم	 إذا	 الدولي	 بالنظام	 في	اإلضرار	 الضرر:	

الناس	ومجلس	األمن	واقف	وقفة	املتفرج((.

أ على 	. املصادقة  غير  الدول  لحالة  القضائية  املحاسبة  لقضية  جذري  حل  إيجاد 
ميثاق روما األسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية

إن	ما	حصل	في	سورية	من	ارتكاب	السلطات	السورية	وغيرها	من	قوات	املعارضة	أو	التنظيمات	
في	 املقاتلة	 الدولي،	 التحالف	 قوات	 أو	 الكردية	 القوات	 أو	 الروسية	 القوات	 أو	 املتشددة	 اإلسالمية	
الجنائية	 املحكمة	 يدخل	ضمن	اختصاص	 	2011 منذ	 اإلنسانية	 سورية	لجرائم	حرب	وجرائم	ضد	
الدولية،	لكن	ليس	للمحكمة	الجنائية	الدولية	أي	والية	على	سورية	ألنها	لم	تصادق	على	ميثاق	روما	
الجنائية	 للمحكمة	 الدولي	 األمن	 مجلس	 من	 إحالة	 أي	 مراًرا	 روسيا	 وأحبطت	 للمحكمة،	 األسا�سي	
أنه	من	املهم	توسيع	والية	املحكمة	الجنائية	الدولية	لتشمل	الدول	 الدولية،	وبناًء	على	ذلك	أعتقد	
ولو	كانت	غير	مصادقة	على	ميثاق	املحكمة	التأسي�سي	في	حال	ارتكاب	أنظمة	هذه	الدول	جرائم	حرب	
أن	مجلس	 يعني	 ما	 االختصاص،	 هذا	 املحكمة	 إعطاء	 األمن	 اإلنسانية	ورفض	مجلس	 وجرائم	ضد	
األمن	أصبح	عقبة	في	وجه	املحاسبة	ويرسخ	ثقافة	اإلفالت	من	العقاب	كما	رأينا	ما	حصل	في	سورية.

من	 الرغم	 على	 فإنه	 العالم،	 دول	 لبعض	 العالمي	 القضائي	 االختصاص	 على	 التعويل	 يمكن	 وال	
أهميته	محدود	الصالحيات	ويختلف	من	دولة	إلى	أخرى،	وفي	قضية	األسلحة	الكيماوية	تحديًدا	فإنه	
ليس	من	السهولة	فتح	قضية	كهذه	في	املحاكم	التي	لديها	اختصاص	عالمي	وإدانة	املتورطين	فيها،	أما	
طلب	إنشاء	محكمة	خاصة	فهو	يشترط	أيًضا	موافقة	مجلس	األمن	الدولي	وهو	ما	لم	تقبل	به	روسيا	
مطلًقا	ألن	قواتها	متورطة	في	ارتكاب	جرائم	حرب	في	سورية	بحسب	ما	أثبتت	ذلك	منظمات	حقوقية	
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محلية	ودولية.

الخاتمة

لقد	حاولت	هذه	الرسالة	عبر	الدراسة	والبحث	في	عمل	لجان	األمم	املتحدة	كلها،	وكذلك	في	“لجنة	
ومقاطعتها	 الزمني،	 سياقها	 ضمن	 للوقائع	 ودقيق	 معقد	 تتبع	 عبر	 ثم	 الكيميائية“،	 األسلحة	 حظر	
ومقارنتها	وتحليلها،	أن	تحلل	قضية	استخدام	األسلحة	الكيماوية	في	سورية	ضمن	مراحلها	املختلفة	
منذ	استخدامها	األول	حتى	نهاية	عام	2019	عبر	رصد	دقيق	لألحداث	امليدانية	والسياسية،	واعتمدت	
اعتماًدا	رئيًسا	على	تقارير	لجان	األمم	املتحدة	وخصصت	الهجمات	الكيماوية	الكبرى	في	سورية	بوصفها	
	إلى	الهجوم	األخير	وما	حدث	بعده،	وخلصت	إلى	حصول	فشل	ذريع	في	إلزام	النظام	

ً
نقاط	عالم،	وصوال

السوري	بتطبيق	القانون	الدولي	اإلنساني	والقانون	الدولي	لحقوق	اإلنسان،	وكذلك	“اتفاقية	حظر	
وانتهاكاته	 السوري	 النظام	 هو	حماية	جرائم	 الرئيس	 الفشل	 هذا	 وأن	سبب	 الكيميائية“،	 األسلحة	
للقانون	الدولي	من	جانب	روسيا	في	مجلس	األمن	عبر	حق	النقض	بشكل	أسا�سي،	ما	يفقد	مجلس	
األمن	الدولي	أي	صدقية	ويشكك	كثيًرا	في	مغزى	وجوده	بالنسبة	إلى	سكان	الكرة	األرضية	عندما	يخفق	
في	قضية	من	مستوى	استخدام	أسلحة	دمار	شامل،	وأظهرت	الرسالة	تهافت	تعهدات	كثير	من	دول	
العالم	الديمقراطية	املتحضرة	مما	يجعلها	شريكة	في	هذا	اإلخفاق	الذريع،	وأخيًرا،	عدم	وجود	اكتراث	
	مصادقة	على	“معاهدة	حظر	

ً
حقيقي	من	بقية	دول	العالم	بما	يجب	عليها	فعلًيا	القيام	به	بوصفها	دوال

األسلحة	الكيميائية“،	وكذلك	على	اتفاقيات	جنيف،	وذلك	بسبب	وجود	خلل	كبير	في	آليات	القانون	
الدولي	نظًرا	إلى	عدم	وجود	عواقب	جدية	في	حال	عدم	االلتزام	بالتعهدات،	وفي	النهاية	قدمت	الرسالة	
بعض	التوصيات	بناء	على	الخبرة	الطويلة	في	قضية	األسلحة	الكيماوية	في	سورية،	لعل	تلك	التوصيات	
	في	خلق	مراجعة	حقوقية	وقانونية	وسياسية	ملا	يجب	علينا	جميعا	إنجازه	من	إصالحات	

ً
تساهم	قليال

قانونية	وسياسية	تحد	من	تسلط	املصالح	واملجرمين	واإلرهابيين،	وتدعو	املجتمع	الدولي	إلى	تصحيح	
وصمة	العار	التي	سوف	تظل	مالزمة	له	عبر	التاريخ	في	حال	استمر	النظام	السوري	الذي	استخدم	
أسلحة	الدمار	الشامل	الكيماوية	وأهان	القانون	الدولي	واألمم	املتحدة	واملجتمع	الدولي	في	اإلفالت	من	

العقاب.


