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ــًا علــى الرغــم مــن مصادقــة النظــام الســوري  أواًل: 184 هجومــًا كيميائي
علــى اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة:

صــادق النظــام الســوري علــى اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي أيلــول/ 2013، إال أنَّ قاعــدة بيانــات الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان ُتشــير إلــى تنفيــذ النظــام الســوري 184 هجومــًا باألســلحة الكيميائيــة بعــد أن صــادق 
علــى االتفاقيــة، كمــا أثبتــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا منــذ عــام 2013 عشــرات الحــوادث التــي 
اســتخدَم فيهــا الســاح الكيمائــي، وذكــرت فــي تقريرهــا الثالــث والثالثيــن، الصــادر فــي 18/ شــباط/ 2021 أنَّ اللجنــة 
وثقــت 38 هجومــًا كيميائيــًا فــي ســوريا، وأســندت المســؤولية فــي 32 منهــا إلــى النظــام الســوري، و1 لتنظيــم داعــش، 
فيمــا بقيــت 5 هجمــات لــم تتمكــن مــن إســناد المســؤولية فيهــا. ووفقــًا للتقريــر فــإن كل حالــة مــن حــاالت اســتخدام 

األســلحة الكيميائيــة هــذه تمثــل جريمــة حــرب. 

كمــا حــّددت آليــة التحقيــق الدوليــة المشــتركة بيــن األمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، التــي أنشــأها 
قــرار مجلــس األمــن رقــم 12235 فــي آب/ 2015، والتــي كان مــن اختصاصهــا تحديــد مســؤولية مرتكــب الهجــوم 
ها  دت المســؤول عــن ســتِّ هجمــات )أربــع هجمــات شــنَّ قــت فــي تســع هجمــات، حــدَّ باألســلحة الكيميائيــة، وقــد حقَّ
ذهمــا تنظيــم داعــش(. وذلــك قبــل نهايــة واليتهــا فــي تشــرين الثانــي/ 2017،  النظــام الســوري وهجومــان اثنــان نفَّ
وقــد منعــت روســيا تجديــد واليــة اآلليــة عبــر اســتخدامها الفيتــو فــي مجلــس األمــن فــي تشــرين الثانــي/ 2017 

ولمرتيــن متتاليتيــن2 فــي غضــون 24 ســاعة. 

ذهــا النظــام الســوري علــى مختلــف المحافظــات الســورية بحســب قاعــدة بيانــات  ويبلــغ مجمــوع الهجمــات التــي نفَّ
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 217 هجومــًا كيميائيــًا، وذلــك منــذ أول اســتخدام موثَّــق الســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة فــي 23/ كانــون األول/ 2012 حتــى 29/ نيســان/ 2021، وتوزعــت الهجمــات بحســب قــرارات مجلــس األمــن 

الدولــي الخاصــة باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، علــى النحــو التالــي: 
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
بت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى:  وتسبَّ

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

بت فــي إصابــة 11080 شــخص بينهــم 5 أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كانــوا فــي ســجون المعارضــة  كمــا تســبَّ
المســلحة.

(https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015 ،)2015 /1  مجلس األمن، القرار 2235، )7/ آب

https://undocs.org/ar/S/2017/962 ،2017 2  مجلس األمن، مشروع قرار لتجديد والية آلية التحقيق المشتركة لمدة عام، قدم بتاريخ 16 تشرين الثاني

https://undocs.org/ar/S/2017/970 ،2017 مجلس األمن، مشروع قرار لتجديد والية آلية التحقيق المشتركة لمدة 30 يومًا، قدم بتاريخ 17 تشرين الثاني   

https://news.un.org/ar/story/2013/09/185902
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/54
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/COISyria_Chemical%20Weapons.jpg
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/COISyria_Chemical%20Weapons.jpg
https://news.un.org/ar/story/2017/11/374152
https://news.un.org/ar/story/2017/11/374152
https://sn4hr.org/arabic/?p=12515
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/2017/962
https://undocs.org/ar/S/2017/970
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ثانيًا: قراري منظمة حظر األسلحة الكيميائية عن سوريا:

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 
ــدول األطــراف وأصــدرت  ــذ تأســيس المنظمــة، وقــد اجتمعــت ال ــى مــن نوعهــا من ــة، وهــي الخطــوة األول الكيميائي

قراريــن اثنيــن فــي هــذا الخصــوص:

ألف: القرار  C-SS-4/DEC.3 - األربعاء 27/ حزيران/ 2018:
األربعــاء 27/ حزيــران/ 2018 اعتمــدت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة القــرار C-SS-4/DEC.3، الــذي نــصَّ علــى 
توســيع واليــة عمــل المنظمــة، بحيــث تشــمل إمكانيــة تحديــد المســؤول عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، جــاء 
 .)CWC( ذلــك ضمــن أعمــال الــدورة الخاصــة الرابعــة لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة

ــة عضــو فــي  ــدا الشــمالية3 بدعــم مــن 30 دول ــا العظمــى وأيرلن مــت مشــروع القــرار المملكــة المتحــدة لبريطاني قدَّ
تــت 82  االتفاقيــة مــن بينهــا فرنســا، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، كنــدا، الدنمــارك، ألمانيــا، هولنــدا، اليابــان، تركيــا وصوَّ

ه بمشــاركة 106 دول أطــراف حاضــرة ومصوتــة4 . دولــة لصالــح القــرار، فيمــا صوتــت 24 دولــة ضــدَّ

أداَن القــرار اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة الــذي أكدتــه تقاريــر آليــة التحقيــق المشــتركة، وقــال إنَّ 
اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، يؤكــد أن ســوريا فشــلت فــي اإلعــان عــن -وتدميــر- كل ترســانة 
األســلحة الكيميائيــة ومنشــآت إنتــاج األســلحة الكيميائيــة. وطالــَب النظــام الســوري بالتوقــف الفــوري عــن اســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة واإلعــان عــن كل األســلحة الكيميائيــة التــي يمتلكهــا بمــا فــي ذلــك الســارين وعناصــره األوليــة، 
ومنشــآت إنتــاج األســلحة الكيميائيــة. وأشــار القــرار إلــى أن أســلحة كيميائيــة قــد اســتخدمت فــي ســوريا فــي اللطامنــة 
فــي 24 و25 و30 آذار/ 2017 وفــي ســراقب فــي 4/ شــباط/ 2018 وأن المنفذيــن لهــذه الهجمــات لــم يتــم تحديدهــم بعــد.

إنَّ توســيع واليــة المنظمــة لتصبــح مــن ضمــن صاحياتهــا 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 4 هجمــات 
كيميائيــة، ثاثــة فــي التقريــر األول5 الصــادر فــي نيســان/ 2020 وهــي: اللطامنــة فــي 24 و25 و30 آذار 2017، والرابعــة 
ــز بــه هــذا التقريــر هــو  فــي التقريــر الثانــي6  الصــادر فــي نيســان/ 2021 وهــي: ســراقب فــي 4/ شــباط/ 2018، وأبــرز مــا تميَّ

تحديــد مســؤولية قــوات النمــر عــن قيــادة الهجــوم الكيميائــي.

3 منظمة حظر األسلحة الكيميائية، تقرير الدورة الخاصة الرابعة لمؤتمر الدول األطراف، الفقرة 3)4(،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CSP/C-SS-4/en/css403_e_.pdf 

5  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 

4 منظمة حظر األسلحة الكيميائية، تقرير الدورة الخاصة الرابعة لمؤتمر الدول األطراف، الفقرة 3)15(،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CSP/C-SS-4/en/css403_e_.pdf

6  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://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=12425
https://sn4hr.org/arabic/2021/04/13/13424/
https://sn4hr.org/arabic/2021/04/13/13424/
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CSP/C-SS-4/en/css403_e_.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CSP/C-SS-4/en/css403_e_.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/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CSP/C-SS-4/en/css403_e_.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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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 
الســوري، وهــذا مــا يفســر مــدى اســتماتتها فــي تشــويه نتائــج التقريــر، سياســيًا، وإعاميــًا عبــر صحافــة صفــراء، 
ت ضــد قــرارات  وصحفييــن مأجوريــن، ومحاولــة التشــكيك فــي المحققيــن، والطلــب مــن الــدول المواليــة لهــا أن تصــوِّ

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة.

باء: القرار C-25/DEC.9 – األربعاء 21/ نيسان/ 2021:
األربعــاء 21/ نيســان/ 2021، اعتمــَدت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة القــرار C-25/DEC.9، الــذي عّلقــت بموجبــه 
بعــض حقــوق وامتيــازات ســوريا كدولــة عضــو فــي المنظمــة، وجــاء ذلــك ضمــن أعمــال الــدورة الـــ 25 لمؤتمــر الــدول 

.)CWC( األطــراف فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة

مــت بعثــة فرنســا7 مشــروع القــرار بالنيابــة عــن 46 دولــة عضــو فــي االتفاقيــة مــن بينهــا المملكــة المتحــدة  قدَّ
لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، الدنمــارك، ألمانيــا، كنــدا، هولنــدا، ليختنشــتاين، 
بلجيــكا، الســويد، إســبانيا، سويســرا، النمســا، اليابــان، أســتراليا، تركيــا، وحصــَل علــى أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول التــي 
تــت، بـــ 87 دولــة لصالــح القــرار، فيمــا صوتــت 15 ضــده8 . القــرار الــذي أشــار إلــى أســباب معقولــة تدعــو إلــى االعتقــاد  صوَّ
بــأنَّ النظــام الســوري قــد اســتخدم أســلحة كيميائيــة، وأدان اســتخدامها، اعتمــد علــى الفقــرة 2 مــن المــادة الـــ912، التــي 
: “فــي الحــاالت التــي يكــون المجلــس التنفيــذي قــد طلــب فيهــا إلــى دولــة طــرف أن تتخــذ تدابيــر لتصحيــح  تنــصُّ
وضــع يثيــر مشــاكل فيمــا يتعلــق بامتثالهــا وحيثمــا ال تقــوم الدولــة الطــرف بتلبيــة الطلــب خــالل الوقــت المحــدد، 
يجــوز للمؤتمــر، فــي جملــة أمــور، أن يقيــد أو يعلــق حقــوق الدولــة الطــرف وامتيازاتهــا بموجــب االتفاقيــة، بنــاء علــى 
توصيــة المجلــس التنفيــذي، إلــى أن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب االتفاقيــة.” والفقــرة 
)21-ك( مــن المــادة 108  مــن االتفاقيــة، التــي تنــص: “اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لضمــان االمتثــال لالتفاقيــة وإصــالح 

وعــالج أي حالــة تشــكل مخالفــة ألحــكام االتفاقيــة، وفقــا للمــادة الثانيــة عشــرة.”

وتأسيســًا علــى مــا ســبق نــصَّ القــرار علــى تعليــق الحقــوق واالمتيــازات التاليــة الخاصــة بالجمهوريــة 
العربيــة الســورية:

)أ( التصويــت فــي المؤتمــر والمجلــس التنفيــذي؛ -وهــو اإلجــراء األول مــن نوعــه منــذ تأســيس منظمة حظر األســلحة 
الكيميائيــة عام 1997-

)ب( الترشح النتخابات المجلس التنفيذي؛ 

)ج( تقلد أي منصب في المؤتمر أو المجلس أو أي أجهزة فرعية؛

7 منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول األطراف، الفقرة 9)17(،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf 

9 منظمة حظر األسلحة الكيميائية، اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، المادة 12،

https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althanyt-shrt-altdabyr-alramyt-aly-tshyh-wd-ma

10 منظمة حظر األسلحة الكيميائية، اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، المادة 8 )21 -ك(،

https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt 

8 منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول األطراف، الفقرة 9)24(،

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf

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://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althanyt-shrt-altdabyr-alramyt-aly-tshyh-wd-ma
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/c2505%28e%29.pdf
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ر تعليقهــا ســتتم إعادتهــا فــي حــال اســتكملت ســوريا جميــع التدابيــر  وأضــاف القــرار أنَّ الحقــوق واالمتيــازات التــي قــرَّ
الــواردة فــي الفقــرة 5 مــن قــرار المجلــس التنفيــذي الصــادر فــي 9/ تمــوز/ 112020. وأنَّ هــذا التعليــق ال يتعــارض مــع 

وجــوب التــزام ســوريا بواجباتهــا بموجــب اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة.

تــت مــرة أو أكثــر لصالــح اســتخدام النظــام  ثالثــًا: دول العــار التــي صوَّ
الســوري لألســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا:

تــت لصالــح اســتخدام النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة، وبالتالــي ضــدَّ  ال بــدَّ دائمــًا مــن معرفــة الــدول التــي صوَّ
توســيع صاحيــات منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وضــدَّ التقاريــر ذات المنهجيــة الصارمــة الصــادرة عنهــا، 
واألهــم مــن كل ذلــك ضــدَّ الضحايــا الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا جــراء االســتخدام الوحشــي المتكــرر للنظــام الســوري 

ألســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة.

 وتابــع لروســيا 
ٍ

وتجمــع هــذه الــدول بشــكل عــام صفــات الدكتاتوريــة ومعــاداة حقــوق اإلنســان، وبعضهــا مــوال
وإيــران حليفــي النظــام الســوري الرئيســين، وتبقــى هــذه الــدول أقليــة وهزمــت مرتيــن فــي التصويــت، ألنهــا تدعــم 
قضيــة ُتعــارض أبســط مبــادئ حقــوق اإلنســان، وال بــدَّ للمجتمــع الســوري مــن أن يتعــرَّف علــى الــدول التــي وقفــت 
ه، وال بــدَّ لنــا مــن تعريتهــا وإدانــة تصويتهــا لصالــح النظــام الســوري، الــذي ثبــت اســتخدامه لألســلحة  وصوتــت ضــدَّ

الكيميائيــة.

مجموع هذه الدول في القرارين 29 دولة، تتوزعَن إلى قسمين:
تت مرتين لصالح استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية. ألف: 12 دولة صوَّ

تت مرة واحدة لصالح استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية. باء: 17 دولة صوَّ

تــت لصالح اســتخدام النظام الســوري األســلحة الكيميائية، وضــدَّ قرارين لمنظمة  ــح الــدول التــي صوَّ خريطــة توضِّ
حظر األســلحة الكيميائية متعلقين بهذا االســتخدام:

11 منظمة حظر األســلحة الكيميائية، الدورة الرابعة والتســعون للمجلس التنفيذي، قرار معالجة حيازة واســتخدام األســلحة الكيميائية من قبل الجمهورية 

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/07/ec94dec02%28e%29%20%282%29.pdf ،5 العربية السورية، الفقرة

https://sn4hr.org/arabic/?p=12462
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/07/ec94dec02%28e%29%20%282%29.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xy3EsukxRjTfN60QJr3fmDaW40RotdnP/view
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حظــر  منظمــة  قــرارات  لصالــح  ت  تصــوِّ العالــم  دول  غالبيــة  رابعــًا: 
وإيــران: الســوري  والنظــام  روســيا  وتصفــع  الكيميائيــة،  األســلحة 

حصــل كل مــن قــراري منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الصادريــن عــن ســوريا علــى أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول 
تــت لصالــح القراريــن 100 دولــة، تتوزعــَن إلــى  تــة- وبلــغ مجمــوع دول العالــم التــي صوَّ األعضــاء -الحاضــرة والمصوِّ

قســمين:
تت مرتين لصالح قراري منظمة حظر األسلحة الكيميائية الصادرين عن سوريا. ألف: 69 دولة صوَّ

ــان، همــا الفلبيــن وبوتســوانا، صوتــت كل  ــن، ومــن بينهــا دولت ــح أحــد القراري تــت مــرة واحــدة لصال ــة صوَّ ــاء: 31 دول ب
منهمــا 1 مــرة مــع أحــد القراريــن فيمــا صوتــت 1 مــرة ضــد القــرار اآلخــر.

تــت لصالــح قــراري منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الصادريــن عــن  ــح الــدول التــي صوَّ وفيمــا يلــي خريطــة توضِّ
يا:  سور

https://drive.google.com/file/d/1rj9uYQlKF3c4gNJhkrXJh8v6loIxBati/view
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خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

ــب فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالتقريــر األخيــر الصــادر عــن فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية 	  نرحِّ
ــدول األعضــاء  ــع ال ــه، ونطالــب جمي ــى مــا ورَد في ــة، ونؤكــد عل الهجمــات فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي
فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بالتحــرك علــى كافــة المســتويات لــردع النظــام الســوري وقطــع كافــة 

أشــكال التعــاون معــه.
نعتقــد أن أبــرز مــا ورَد فــي التقريــر هــو إثبــات مســؤولية قــوات النمــر عــن هجــوم ســراقب 4/ شــباط/ 2018، وهــذه 	 

القــوات مدعومــة مــن روســيا؛ ممــا يعنــي تورطــًا روســيًا مباشــرًا فــي اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وهــذا مــا 
يبــرر الدفــاع الروســي المســتميت عــن النظــام الســوري فــي قضيــة األســلحة الكيميائيــة وفــي مجلــس األمــن 

فهــي متورطــة معــه فــي العشــرات مــن الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم الحــرب.
إنَّ القــرار األخيــر الصــادر عــن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، والــذي جــرَّد ســوريا كعضــو فــي اتفاقيــة حظــر 	 

ــدَّ مــن اتخــاذ خطــوات  ــه، وال ب األســلحة الكيميائيــة مــن امتيازاتهــا، لــن يشــكل أيَّ ردع للنظــام الســوري وحلفائ
إضافيــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اســتنادًا إلــى القــرار 337 بمــا يعــرف بقــرار “اتحــاد مــن أجــل 
الســام”12 ، وفــي حــال عــدم رغبــة أو فشــل الجمعيــة العامــة فعلــى كافــة دول العالــم الليبراليــة الديمقراطيــة 

الحــرص علــى تطبيــق القانــون الدولــي بجميــع الوســائل واألســاليب وتشــكيل تحالــف دولــي مــن أجــل ذلــك.

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ufp/ufp_ph_a.pdf ،”12 األمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار 377 )د-5( “االتحاد من أجل السام

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ufp/ufp_ph_a.pdf
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