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على الوالايت املتحدة األمريكية بعد 
إعالن وزير خارجيتها استخدام النظام 

السوري جمددا األسلحة الكيميائية تنفيذ 
تعهد اخلط األمحر

النظام السوري عرب االستخدام املتكرر 
لسالح الدمار الشامل الكيميائي هو خطر 

يهدد العامل والبشرية وليس السوريني فقط

تقرير موجز 

اجلمعة 25 تشرين األول 2019
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احملتوى:
أواًل: مقدمة.

اثنياً: اخلط األمحر هو مسؤولية حكومات الوالايت املتحدة األمريكية كافة وليس إدارة الرئيس أوابما وحده.
اثلثاً: إثبات احلكومة األمريكية مسؤولية النظام السوري عن استخدام أسلحة دمار شامل، يتوجب رد فعل قوي وحازم هذه 

املرة من قبل الوالايت املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا وكندا.
رابعاً: مسؤولية محاية املدنيني يف سوراي.

خامساً: حصيلة استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي وفقاً لتواريخ قرارات جملس األمن الدويل.
سادساً: استنتاجات وتوصيات. 

أواًل: مقدمة:
يف 26/ أيلــول/ 2019 أعلــن وزيــر اخلارجيــة األمريكــي الســيد “مايــك بومبيــو” عــن أنَّ التحقيقــات األمريكيــة قــد توصلــت 
إىل نتيجــة مفادهــا أنَّ: “النظــام الســوري قــد اســتخدم األســلحة الكيميائيــة مؤخــراً يف قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة الشــرقي يف 
أاير/ 2019”، وهــذا اإلعــالن هــو نتيجــة لعمليــات حتقيــق واســعة قامــت هبــا اخلارجيــة األمريكيــة واعتمــدت فيهــا علــى مصــادر 
متعددة من ضمنها الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان، وُيشــكل هذا التحقيق إدانة إضافية للنظام الســوري أواًل، وحليفه النظام 
الروســي الــذي أنكــر بشــكل قاطــع اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة يف الالذقيــة، واســتمرَّ يف الدفــاع عنــه بشــكل 
مســتميت، ويصــب هــذا التحقيــق واإلعــالن عنــه يف مســار كشــف جرائــم احلــرب الــي ال يــزال النظــام الســوري ميارســها، وتعريتــه 
أمــام دول العــامل كافــة وبشــكل خــاص أمــام الــدول الــي ترغــب إبعــادة العالقــة مــع نظــام يســتخدم أســلحة دمــار شــامل كالدولــة 
املصريــة الــي تقــود جهــود حثيثــة إلعــادة نظــام يرتكــب جرائــم حــرب إىل اجلامعــة العربيــة بــداًل مــن التأكيــد علــى طــرده وفــرض 
مزيــد مــن العقــوابت والعزلــة الدوليــة ضــده واملســامهة يف ختليــص البشــرية مــن أســلحة الدمــار الشــامل ومــن كل مــن يســتخدمها.

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.

 R191017

https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-a-press-availability/?fbclid=IwAR1G796LnTsUx9BJ4OZj3nrbyjWgFHeb-W3NEVLwc9ACJkCHJtxL5uaXSfc
https://arabic.sputniknews.com/world/201909271042989942-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9/?fbclid=IwAR1ZAsqxGk_penOHxxClCXDHWd-2cwvCm3RyoMsaIHToyBcn-YRmwGVGync
https://arabic.sputniknews.com/world/201909271042989942-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9/?fbclid=IwAR1ZAsqxGk_penOHxxClCXDHWd-2cwvCm3RyoMsaIHToyBcn-YRmwGVGync
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“جيــب علــى دول العــامل كافــة أن تتكاتــف وفقــاً للمــادة 1 املشــركة مــن اتفاقيــات جنيــف ملنــع النظــام الســوري مــن 
خــرق اتفاقيــات جنيــف عــرب اســتخدام أســلحة دمــار شــامل، وجيــب علــى الــدول أو الشــركات الــي حتــاول إعــادة 
أتهيــل النظــام الســوري ومســاعدته اقتصــادايً أو عســكرايً أو سياســياً أن تعلــم أن النظــام الســوري ال يــزال يرتكــب 
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، وعليــه فإهنــا ســوف تكــون متورطــة مبوجــب القانــون الــدويل، وعلــى الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة أن متنــع ذلــك وأن تقــود حتالفــاً حضــارايً حلمايــة العــامل مــن خطــر أســلحة الدمــار الشــامل 
الكيميائيــة والقضــاء عليهــا وعلــى مجيــع مــن يســتخدمها مبختلــف األســاليب السياســية واالقتصاديــة والعســكرية.”

ــاً: اخلــط األمحــر هــو مســؤولية حكومــات الــوالايت املتحــدة األمريكيــة كافــة وليــس إدارة الرئيــس  اثني
أوابمــا وحــده:

أعلــن الرئيــس األمريكــي الســابق ابراك أوابمــا يف الـــ 20 مــن آب عــام 2012 -وكــرر ذلــك يف مناســبات عــدة- أنَّ اســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة مــن قبــل النظــام الســوري يعتــرب خطــاً أمحــر، وهــذا التصريــح يُعتــرب مبثابــة تعهــد مــن قبــل الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة للشــعب الســوري أبن ال يســتخدم الســالح الكيميائــي ضدهــم، ذلــك عــرب هتديــد النظــام الســوري بشــكل واضــح 
حــال مت  الكيميائيــة ويف  األســلحة  الســوري  النظــام  يســتخدم  أن ال  تضمــن  األمريكيــة  املتحــدة  الــوالايت  أن  أي  وصريــح، 
اســتخدامها مــن قبلــه فإنــه ســوف تتخــذ حبقــه كل اإلجــراءات االقتصاديــة والسياســية والعســكرية، ويف احلقيقــة فــإن هــذا التعهــد 
من قبل الوالايت املتحدة األمريكية لعدم اســتخدام أســلحة دمار شــامل على وجه الكرة األرضية ال يصبُّ يف صاحل الســوريني 

وحدهــم بــل هــو خدمــة للبشــرية مجعــاء وتعهــد لــكل ســكان العــامل أبن ال يشــاهدوا أشــخاصاً يقتلــون خنقــاً.

لقــد أثبتنــا عــرب تقاريــر عــدة وحتقيقــات أنَّ إدارة الرئيــس الســابق ابراك أوابمــا قــد فشــلت لألســف الشــديد يف االلتــزام بتعهداهتــا 
للشــعب الســوري وللبشــرية يف منــع النظــام الوحيــد الــذي يســتخدم أســلحة كيميائيــة علــى وجــه الكــرة األرضيــة وهــو النظــام 

الســوري مــن تكــرار اســتخدامها. 

وفيمــا يلــي حصيلــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــن قبــل النظــام الســوري منــذ تعهــد الرئيــس ابراك أوابمــا حــى هنايــة حقبتــه 
الرائســية يف 20/ كانــون الثــاين/ 2017 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps
http://sn4hr.org/arabic/tag/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/
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وفقاً لقاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فقد سجَّلنا 191 هجوماً يف تلك املدة، وكان من أبرزها:
هجــوم حــي البياضــة يف مدينــة محــص يف 23/ كانــون األول/ 2012 وهــو أول هجــوم كيميائــي موثَّــق لدينــا؛ وقــد تســبَّب هــذا 
اهلجوم يف مقتل 6 من مقاتلي املعارضة املسلحة، وإصابة ما ال يقل عن 60 آخرين ظهرت عليهم أعراض تنفسية وهضمية. 

وكان حــي البياضــة وقتهــا خيضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة. 

وهجــوم غوطــي دمشــق الشــرقية والغربيــة مبحافظــة ريــف دمشــق يف 21/ آب/ 2013 وهــو أكــرب هجــوم كيميائــي يف ســوراي؛ 
وقــد تســبَّب يف مقتــل 1135 مدنيــاً بينهــم 99 طفــاًل و194 ســيدة ) أنثــى ابلغــة(، إضافــة إىل مقتــل 9 مــن مقاتلــي املعارضــة 
املســلحة، وإصابــة 5935 شــخصاً أبعــراض تنفســية وحــاالت اختنــاق. وختضــع املناطــق املســتهدفة يــوم اهلجــوم لســيطرة فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة.

كمــا يعتــرب هجــوم انحيــة عقريبــات بريــف محــاة الشــرقي يف 12/كانــون األول/ 2016 مــن بــني اهلجمــات البــارزة الــي وقعــت يف 
حقبــة واليــة الرئيــس أوابمــا، عندمــا قصفــت طائــرات اثبتــة اجلنــاح اتبعــة للنظــام الســوري صواريــخ عــدة حمملــة بغــاز ســام اســتهدفت 
5 قــرى بريــف محــاة الشــرقي هــي عقــرابت، محــادي عمــر، القســطل، الصالليــة، جــروح؛ وقــد تســبَّب القصــف يف مقتــل 35 
مدنيــاً، بينهــم 16 طفــاًل، و6 ســيدة، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 100 آخريــن ظهــرت عليهــم أعــراض ضيــق يف التَّنفــس وامحــرار يف 

العينــني، وتضيُّــق يف احلدقــة، وإقيــاء، وخــروج زبــد مــن الفــم. وختضــع القــرى اخلمــس وقتهــا لســيطرة تنظيــم داعــش. 

إنَّ هــذا يعــي فشــاًل ذريعــاً، ومتكــرراً عنــد كل اســتخدام، وقــد جتاهلــت إدارة الرئيــس ابراك أوابمــا تلــك احلــوادث وكأهنــا مل تقــع 
كــي ال تُلــزم نفســها ابلتصــدي هلــا، أو ُتشــعر الــرأي العــام أبهنــا قــد نكثــت بوعدهــا.

لكــن هــذا التعهــد ال يتعلــق إبدارة الرئيــس ابراك أوابمــا وحــده بــل جبميــع احلكومــات األمريكيــة املتعاقبــة، حيــث يظــل هــذا التعهــد 
ســارايً وال يــزال الشــعب الســوري والبشــرية أتمــل يف تصحيــح اخلطــأ واإليفــاء بــه وختليصهــا مــن ســالح الدمــار الشــامل الــذي 
ميتلكه النظام الســوري ومن كل من تورط يف اســتخدامه، وكذلك من برَّر اســتخدامه عن طريق النفي أو اســتخدام حق النقض 
حلمايــة النظــام الســوري وإعاقــة متديــد آليــة التحقيــق املشــركة املشــكَّلة بقــرار جملــس األمــن رقــم 2235 واملقصــود بــكل ذلــك هــو 
النظــام الروســي، وهــذا يعــي أن النظــام الروســي قــد وافــق علــى اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة بشــكل أو آبخــر 

وقــدم لــه احلمايــة كــي يقــوم بتكــرار اســتخدامها مــرة أخــرى.

http://sn4hr.org/arabic/2017/02/20/7652/
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1DG2ZS
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1DG2ZS
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وصحيــح أنَّ إدارة الرئيــس دوانلــد ترامــب قــد كانــت أكثــر حزمــاً واختــذت خطــوات أكثــر جديــة يف ظــل فشــل جملــس األمــن الــدويل 
يف منــع النظــام الســوري مــن اســتخدام أســلحة دمــار شــامل وابلتــايل هتديــد األمــن والســلم الدوليــني، حيــث قامــت ابســتهداف 
مطــار الشــعرات بريــف محــص الشــرقي الــذي خرجــت منــه الطائــرات الــي قصفــت مدينــة خــان شــيخون ابألســلحة الكيميائيــة 
يف 4/ نيســان/ 2017 لكــنَّ هــذا الــرد احملــدود مل يــردع مطلقــاً النظــام الســوري، الــذي عــاد واســتخدم األســلحة الكيميائيــة 
14 مــرة، وذلــك قبــل اهلجــوم علــى مدينــة دومــا يف 7/ نيســان/ 2018 وكان الــرد علــى هجــوم دومــا أقــوى بشــكل بســيط مــن 
الــرد علــى هجــوم خــان شــيخون، لكنــه مل يكــن متناســباً مــع مســتوى التهديــد واإلهانــة الــي شــكلها اســتخدام النظــام الســوري 
لألســلحة الكيميائيــة، حيــث اســتهدفت قــوات أمريكيــة وفرنســية وبريطانيــة منشــآت تعمــل علــى تطويــر برانمــج النظــام الســوري 
لألســلحة الكيميائيــة، واألهــم مــن ذلــك أن اهلجــوم العســكري مل يتبعــه خطــوات دوليــة جديــة حنــو عمليــة انتقــال سياســي تســاهم 
يف تنحيــة احلكومــة والنظــام الــذي أمــر ابســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل، وبنــاء علــى كل ذلــك، فقــد تشــجَّع النظــام الســوري 
وكــرَّر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة الشــرقي يف 19/ أاير/ 2019، وكنــا قــد وثقنــا هــذا اهلجــوم 

ضمــن تقريــر ســابق.

خمطــط زمــين يســتعرض واقــع اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة يف ظــلِّ واليــة الرئيســن األمريكيَــن ابرك 
أوابمــا، ودوانلــد ترامــب:

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/04/07/shayrat-air-base-explainer
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/04/07/shayrat-air-base-explainer
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
http://sn4hr.org/arabic/2017/05/29/8099/
http://sn4hr.org/arabic/2018/05/11/9915/
http://sn4hr.org/arabic/2018/05/11/9915/
http://sn4hr.org/arabic/2018/04/08/9686/
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-43386219
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-43386219
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-a-press-availability/?fbclid=IwAR2Tg-jh3a9EF9G595bpslQKY4QkhUUZZxrGwstG2clBsvHDim_lw8A3cgE
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-a-press-availability/?fbclid=IwAR2Tg-jh3a9EF9G595bpslQKY4QkhUUZZxrGwstG2clBsvHDim_lw8A3cgE
http://sn4hr.org/arabic/2019/05/26/11183/
https://drive.google.com/file/d/15m4Gj2eTIBfup-OvNKw-JyZtSWtyZQY0/view
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اثلثــاً: إثبــات احلكومــة األمريكيــة مســؤولية النظــام الســوري عــن اســتخدام أســلحة دمــار شــامل، يتوجــب 
رد فعــل قــوي وحــازم هــذه املــرة مــن قبــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وفرنســا وبريطانيــا وكنــدا: 

يفرض بعد أن أثبتت احلكومة األمريكية مســؤولية النظام الســوري عن اســتخدام جديد لألســلحة الكيميائية التحرك ابلتنســيق 
مــع فرنســا وبريطانيــا وكنــدا وأملانيــا وعــدد مــن دول العــامل املهتمــة مبنــع انتشــار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والــي يفــرض أن 
تكــون مجيــع دول العــامل تتكتــل ملعاقبــة النظــام الســوري علــى اســتخدامه األســلحة الكيميائيــة وخرقــه الفاضــح التفاقيــات جنيــف 

وقواعــد القانــون العــريف اإلنســاين.

إن عــدم الــرد اجلــدي علــى النظــام الســوري ســوف يتســبب بــكل أتكيــد يف إعــادة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وتصنيعهــا 
وختزينهــا مــن جديــد، وإن مســؤولية مكافحــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة تقــع بشــكل أساســي علــى عاتــق حكومــات دول 
العــامل املتحضــرة الــي تعهــدت بشــكل متكــرر أهنــا لــن تتســامح مــع أي اســتخدام جديــد لألســلحة الكيميائيــة، هــذا وقــد ثبــت 
اســتخدام جديــد فالشــعب الســوري وشــعوب العــامل تنتظــر مــن هــذه الــدول الوفــاء بتعهداهتــا والقيــام مبــا كان يتوجــب عليهــا القيــام 
بــه منــذ عــام 2013 وهــو اســتخدام كافــة اإلجــراءات وعلــى خمتلــف املســتوايت ملعاقبــة النظــام الســوري وتنحيتــه عــرب انتقــال 

سياســي حنــو ســلطة تلتــزم أبحــكام القانــون الــدويل وحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة.

رابعاً: مسؤولية محاية املدنين يف سوراي: 
لقــد ارتكــب النظــام الســوري علــى مــدى مثــاين ســنوات جرائــم وانتهــاكات فظيعــة حبــق املدنيــني الســوريني، ومل يســتجب ألي 
مــن مطالــب جلنــة التَّحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وال مطالــب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان، وال حــى 
قــرارات جملــس األمــن، وكان يفــرض مبجلــس األمــن أن يتَّخــذ تدابــر مجاعيــة ويتحــرك مبوجــب املادتــني 41 و42 مــن ميثــاق 
ــا مل حُتجــم عــن اســتخدام حــق  األمــم املتحــدة، لكنــه فشــل أيضــاً بســبب احلصانــة الــي منحتهــا روســيا للنظــام الســوري، كمــا أهنَّ
النقــض يف حالــة النظــام الســوري، الــذي ليــس فقــط مل يلتــزم مبســؤولية محايــة املدنيــني، بــل هــو مــن ارتكــب أفظــع االنتهــاكات 

حبقهــم، وصلــت مرتبــة جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وإابدة داخــل مراكــز االحتجــاز عــرب عمليــات التعذيــب.
أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول يف تقريرهــا املنشــور يف كانــون األول 2001 علــى أنَّ: “إْن ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن الوفــاء مبســؤوليته يف أوضــاع هتــز الضمــر وتســتصرخ النجــدة فســيكون مــن غــر املعقــول أن نتوقــع مــن الــدول املعنيــة أن 

تســتبعد اســتخدام وســائل أخــرى أو اختــاذ أشــكال أخــرى مــن التدابــر للتصــدي خلطــورة وإحلــاح هــذه األوضــاع”
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وهــذا مــا حصــل متامــاً يف ســوراي وليــس يف جمــزرة واحــدة أو يف انتهــاك واحــد بــل يف عمليــات القتــل والتعذيــب، والعنــف اجلنســي، 
واإلخفــاء القســري، واســتخدام األســلحة الكيميائيــة، والرباميــل املتفجــرة، وحصــار املدنيــني، والقائمــة تطــول، لقــد ختلَّــف جملــس 
األمــن عــن مســؤولياته يف احلالــة الســورية الــي اســتصرخت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واملنظمــات الدوليــة وجلــان التحقيــق 
األمميــة النجــدة مــن جملــس األمــن ألجلهــا آالف املــرات، ويف هــذا الســياق أكَّــدت اللجنــة الدوليــة املعنيــة ابلتدخــل وســيادة الــدول 
يف التقريــر ذاتــه: “يســتحيل التوصــل إىل توافــق يف الــرأي حــول أيــة جمموعــة مــن اقراحــات القيــام بتدخــل عســكري يعــرف بصحــة 
أي تدخــل مل أيذن بــه جملــس األمــن أو اجلمعيــة العامــة. ولكــن هــذا رمبــا يــرك ظروفــاً يتخلــف فيهــا جملــس األمــن عــن الوفــاء مبــا 
تعتــربه هــذه اللجنــة مســؤوليته عــن احلمايــة يف وضــع يهــز الضمــر ويســتصرخ النجــدة. إهنــا ملســألة حقيقيــة يف هــذه الظــروف حيــث 
يقــع أشــد الضــرر: يف اإلضــرار ابلنظــام الــدويل إذا مت جتــاُوز جملــس األمــن أو يف اإلضــرار بذلــك النظــام إذا ُذبِــَح النــاس 

وجملــس األمــن واقــف وقفــة املتفــرج”.

لقــد وافقــت الــدول ابإلمجــاع يف قمــة عــام 2005 علــى مســؤولية كل دولــة عــن محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
احلــرب، إن هــذه املســؤولية تســتلزم منــع هــذه اجلرائــم، ومنــع التحريــض علــى ارتكاهبــا بكافــة الوســائل املمكنــة، وعندمــا ختفــق 
الدولــة بشــكل واضــح يف محايــة ســكاهنا مــن اجلرائــم الفظيعــة، أو تقــوم هــي ابرتــكاب هــذه اجلرائــم كمــا يف حالــة النظــام الســوري، 

فــإن مــن مســؤولية اجملتمــع الــدويل التدخــل ابختــاذ إجــراءات محايــة بطريقــة مجاعيــة وحامســة ويف الوقــت املناســب.
 

خامسًا: حصيلة استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي وفقا لتواريخ قرارات جملس األمن الدويل:
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان فقــد وثقنــا مــا ال يقــل عــن 217 هجومــاً كيميائيــاً نفَّذهــا النظــام 
الســوري منذ أول اســتخدام موثق لألســلحة الكيميائية يف ســوراي يف 23/ كانون األول/ 2012 حى تشــرين األول/ 2019 

تتــوزَّع هــذه اهلجمــات وفقــاً لقــرارات جملــس األمــن املتعلِّقــة ابألســلحة الكيميائيــة علــى النَّحــو التــايل:
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 األول/ 2019: 184 هجوماً 
اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً 

رابعاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه آلية التَّحقيق املشركة: 59 هجوماً 
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تســبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 1472 شــخصاً، مســجلون يف قوائمنــا ابالســم والتفاصيــل، يتوزعــون علــى 
النحــو التــايل:

• 1397 مدنياً، بينهم 185 طفاًل، 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 9757 شخصاً. 

سادساً: استنتاجات وتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

لقد أثبتت كل من جلنة التحقيق الدولية املستقلة وآلية التحقيق املشركة الي أنشأها قرار جملس األمن رقم 2235 ومنظمات 
دولية مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية مسؤولية النظام السوري مرات عديدة عن استخدام األسلحة الكيميائية.

وقــد خــرق النظــام الســوري عــرب اســتخدام األســلحة الكيمائيــة عــدداً واســعاً مــن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، 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. 

توصيات:
إىل اإلدارة األمريكية:

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

التحقيقــات وكشــف احلقيقــة.
• مالحقة الضباط والقادة السياســيني والعســكريني املســؤولني عن ملف األســلحة الكيميائية يف ســوراي، وتســوف تقوم الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان وفقــاً لالتفاقيــة ابلتزويــد بقوائــم املتورطــني ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
• احلفــاظ علــى تعهــد “اخلــط األمحــر” عــرب اســتهداف القــوات واملطــارات الــي ال تــزال تســتخدم أســلحة الدمــار الشــامل 

الكيميائيــة، ومالحقــة القــادة الذيــن أمــروا تلــك القــوات ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
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• 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 وســالمة اإلقليــم والعــامل.

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

عن حماســبة النظام الســوري على انتهاكاته.
• إن اســتخدام النظــام الســوري أســلحة دمــار شــامل ضــدَّ الســوريني ســتبقى وصمــة عــار تالحــق 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.

• علــى اجملتمــع الــدويل إجيــاد حتالــف إنســاين يهــدف إىل محايــة املدنيــني الســوريني مــن األســلحة الكيميائيــة والرباميــل املتفجــرة، 
ألنَّ روســيا ستســتمرُّ يف عرقلة جملس األمن واســتخدام الفيتو آالف املرات، والتدخل اإلنســاين الفوري حلماية الشــعب الســوري 
مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية الــي ميارســها النظــام الســوري، ذلــك علــى غــرار تدخــل حلــف مشــال األطلســي حلمايــة املدنيــني مــن 
عمليــات القتــل والتطهــر يف يوغســالفيا، الــذي أقرتــه حمكمــة العــدل الدوليــة ومل تــرى األمــر خمالفــاً للقانــون الــدويل أو قــرار جملــس 
األمــن الــدويل رقــم 1244 عــام 1999، وخاصــة أننــا نتحــدث عــن انتهــاكات فظيعــة ُتشــكل جرائــَم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم 

حــرب ارتكبــت مــن قبــل الســلطة احلاكمــة ضــدَّ الشــعب.

إىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
• تكثيف اجلهود يف عمليات التحقيق واإلعالن عن النتائج من أجل حتقيق العدالة واحملاسبة عرب كشف احلقيقة للسوريني وللعامل.

• إن البروقراطيــة والبــطء يف عمليــات التحقيــق وإصــدار التقاريــر يفقــد اللجنــة كثــراً مــن املصداقيــة ويفقــد املنظمــات الســورية 
واجملتمــع الســوري احلماســة وجــدوى التحــرك والتعــاون معهــا.
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