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المقدمة
تشكل النتٌجة التً خلص إلٌها تقرٌر لجنة التحقٌق الدولٌة المستقلة المعنٌة بسورٌة والتً حمّلت "حكومة النظام
السوري" مسؤولٌة استخدام غاز السارٌن فً بلدة خان شٌخون السورٌة  4نٌسان ،2102سابقة مهمة فً تارٌخ
األحداث التً تعصف بالبالد منذ نحو سبع سنوات ،وخاصة بعد توقٌع "حكومة النظام" على االتفاقٌة الخاصة
بحظر استخدام أو تخزٌن أو انتاج األسلحة الكٌماوٌة عام  ،02103مع منظمة حظر األسلحة الكٌماوٌة ""OPCW
بواسطة روسٌة وموافقة أمٌركٌة.
وٌأتً هذا التقرٌر فً وقت مهم وحساس لجمٌع األطراف ،فبالنسبة للنظام فقد بدأ ٌستعٌد شٌئا فشٌئا عافٌته
العسكرٌة والسٌاسٌة بفعل التدخل الروسً ،كما ٌأتً فً توقٌت تتزاحم فٌه حشود القوى التً تطالب بدخول معركة
دٌر الزور الحاسمة ضد "تنظٌم الدولة اإلسالمٌة" الذي سٌطر علٌها قبل ثالثة أعوام فً تموز 2104م ،وحرمان
الجٌش السوري الحر وأبناء المدٌنة من المشاركة فٌها رغم طلب االئتالف من الوالٌات المتحدة ذلك.
وكذلك بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة السورٌة فقد أتى التقرٌر فً وقت تتحضر فٌه للمشاركة فً مؤتمر أستانة6
الذي فرضه الروس بعد تراجع األمرٌكٌٌن وتخلٌهم عن وعودهم ومسؤولٌاتهم تجاه قوى الثورة والمعارضة
"كأصدقاء للشعب السوري" وذلك بالرغم من قول الروس المتكرر أن مؤتمر أستانا ال ٌتجاوز مسار جنٌف
والقرارات الدولٌة الخاصة بسورٌة وفً مقدمتها بٌان جنٌف 0والقرار  2254والقرار .2002
وقبٌل صدور نتٌجة تقرٌر لجنة التحقٌق الدولٌة األخٌر لقً الهجوم الكٌماوي على مدنٌٌن فً بلدة خان شٌخون
ردود فعل تصاعدت فً حدتها ،وشكل تقرٌر منظمة «هٌومن راٌتس ووتش» إضافة مهمة لما بات ٌشبه «ترسانة
األدلة» على أن غاز السارٌن قد استخدم بالفعل فً هجمات خان شٌخون ،وهو ما كانت أثبتته منظمة حظر
األسلحة الكٌماوٌة ،والحكومة التركٌة ،واالستخبارات الفرنسٌة واألمٌركٌة والبرٌطانٌة.2
وقد أتى هذا التقرٌر الدولً الذي أعلن فٌه محققو جرائم الحرب التابعٌن لألمم المتحدة أول أٌلول 2102م عن
مسؤولٌة الحكومة السورٌة عن الهجوم الذي تم على البلدة (خان شٌخون) كعنوان لواقع جدٌد أخذ فً التشكل بعد
هذا الهجوم ٌمكن لحظه من خالل موجة االستنكار واإلدانة الدولٌة الذي أثاره.
وهذه الورقة ستناقش األهمٌة القانونٌة واإلنسانٌة لتقرٌر لجنة التحقٌق الدولٌة المستقلة المعنٌة فً سورٌة األخٌر
الذي وجه عدة اتهامات لـ "حكومة النظام السوري" بارتكاب جرائم حرب مختلفة؛ أبرزها قصف بلدة خان شٌخون
بغاز السارٌن الكٌماوي المحرم دولٌا والذي راح ضحٌته قرابة  01شخصا بٌنهم  22طفالا و 23امرأة.

أوال :مضمون تقرير لجنة التحقيق الدولية:
جاء فً التقرٌر أن كافة األطراف على الساحة السورٌة واصلت استخدام العنف على نحو ٌشكل انتهاكا ا سافراا
للمبادئ األساسٌة للقانون الدولً اإلنسانً والقانون الدولً لحقوق اإلنسان وٌؤثر ،فً المقام األول ،على المدنٌٌن
فً جمٌع أرجاء البلد ..وعلى الرغم من إجالء المدنٌٌن قسرا من أحٌاء برزة والقابون وتشرٌن شرقً دمشق،
والهدنات المحلٌة التً تم التوصل إلٌها فً كفرٌا والفوعة ومضاٌا والزبدانً واصلت القوات الحكومٌة نمط
0

المدن – جدول زمنً الستخدام الكٌماوي فً سورٌا https://goo.gl/Sctv95 -
2
المجلة " -هٌومن راٌتس" تكشف نوع القذٌفة المستخدمة فً هجوم خان شٌخون https://goo.gl/taLS8H
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استخدام األسلحة الكٌمٌائٌة ضد المدنٌٌن فً المناطق الخاضعة لسٌطرة المعارضة ،واستعملت أسلحة كٌمٌائٌة غٌر
مشروعة فً أربع مناسبات على األقل.
وفً أخطر حادث ،استخدمت القوات الجوٌة السورٌة "السارٌن" فً خان شٌخون وأسفر ذلك عن مقتل عشرات
المدنٌٌن ،معظمهم نساء وأطفال.
وتسببت الحملة الجوٌة التً شنتها القوات الموالٌة للحكومة فً المنطقة المحٌطة بخان شٌخون فً تدمٌر العدٌد من
المرافق الطبٌة ،األمر الذي فاقم معاناة ضحاٌا هجوم السارٌن .واستعملت القوات السورٌة فً إدلب وحماه والغوطة
الشرقٌة أٌضا ا الكلور المحوّ ر إلى سالح ،كما واصلت القوات السورٌة أو الروسٌة أو االثنتان معا ا استهداف
المستشفٌات والعاملٌن فً القطاع الطبً.
ا
ممثلة فً "هٌئة تحرٌر الشام والدولة اإلسالمٌة فً العراق والشام"
وذكر التقرٌر أٌضا أنّ المجموعات اإلرهابٌة
والمقاتلٌن التابعٌن لمجموعات مسلحة من األقلٌات الدٌنٌة استهدفت باستخدام السٌارات المفخخة والتفجٌرات
االنتحارٌة.
ومن بٌن أشد الفئات تعرضا ا لتلك الهجمات األطفال والنازحون داخلٌا ا ،وتجلى ذلك فً حً الراشدٌن بحلب حٌث
استهدف تفجٌر سٌارة مفخخة مدنٌٌن نزحوا من بلدتً الفوعة وكفرٌا ،كما أن األطفال ال ٌزالون ٌقعون ضحاٌا
ألسباب متعددة وٌُحرمون من الحماٌة التً ٌستحقونها بمقتضى اتفاقٌة حقوق الطفل التً دخلت الجمهورٌة العربٌة
السورٌة طرفا ا فٌها.
وٌعان ً األطفال السورٌون نتٌجة الهجمات على المدنٌٌن ،وبسبب عدم حصولهم على التعلٌم ،وتجنٌدهم .فعلى سبٌل
المثال ،شكل األطفال ما نسبته  54فً المائة من  020شخصا ا قتلوا فً الهجوم باألسلحة الكٌمٌائٌة فً خان شٌخون
والتفجٌر االنتحاري الذي وقع فً الراشدٌن.
وأشار التقرٌر إلى أنه ٌساور اللجنة قلق بالغ إزاء الضربات الجوٌة التً ٌنفذها التحالف الدولً على المدنٌٌن .ففً
الجٌنة ،بمحافظة حلب ،لم تتخذ قوات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة جمٌع االحتٌاطات الممكنة لحماٌة المدنٌٌن
واألعٌان المدنٌة عندما شنت هجوما ا على أحد المساجد ،وهو ما ٌشكل انتهاكا ا للقانون الدولً اإلنسانً.
وال تزال التحقٌقات جارٌة فً العدٌد من االدعاءات المتصلة بالهجمات الجوٌة على الرقة ،بما فً ذلك الغارة
الجوٌة التً ُ
شنت على قرٌة المنصورة ،التً كان "تنظٌم الدولة اإلسالمٌة" ٌسٌطر علٌها آنذاك ،ما أدى إلى إصابة
نحو  211مدنً ،وعملٌات التجنٌد القسري آلالف المدنٌٌن التً تقوم بها قوات سورٌة الدٌمقراطٌة معظمهم من
الرجال والفتٌان ،واقترنت هذه العملٌات باعتقال غٌر الراغبٌن فً التجنٌد.3

ثانيا :الظروف المحيطة بقرار لجنة التحقيق الدولية
جاءت نتٌجة التقرٌر بإدانة النظام السوري الستخدامه األسلحة الكٌماوٌة وسط جملة من العوامل المركبة والمتداخلة
المرتبطة باألوضاع والمتغٌرات السٌاسٌة الداخلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة ،التً ترتبط بدورها مع األوضاع المٌدانٌة
تتمثل بــ:
3

تقرٌر لجنة التحقٌق الدولٌة المستقلة المعنٌة بالجمهورٌة العربٌة السورٌة
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 – 0محاولة الروس تثبٌت المكتسبات المٌدانٌة للنظام عبر مسار أستانة وال سٌما من خالل مناطق خفض التصعٌد.
 – 2زٌادة االهتمام بمناطق الشمال والجنوب وما أحرزه التفاهم الروسً األمرٌكً على وقف إطالق النار فً
الجنوب وهً الجبهة التً تسبب قلقا لمسار أستانة وما تحمله من قدرة أمرٌكٌة على تعطٌل الحل الروسً ظهر
بوضوح فً تصرٌحات وزٌرة العدل االسرائٌلٌة التً بٌنت أن مصلحة األسد هً فً إبقاء إٌران فً الخارج إن
أراد البقاء فً السلطة ،وأن إسرائٌل ستعمل ما ٌتوجب عمله إن لم تستجب القوى الكبرى.4
 – 3عدم االهتمام األمرٌكً بالمسار السٌاسً المتعلق بالوضع فً سورٌة األمر الذي عزز مسار أستانة والشروع
بأدوار سٌاسٌة تخدم الموقف الروسً.
 – 4التفاهمات األمنٌة الروسٌة  -األمرٌكٌة المتعلقة بـ"الحرب ضد اإلرهاب" وما أدت إلٌه من تعاظم خسارة
التنظٌم لمناطقه التً كانت تمنحه المرونة فً التحرك فً كل من سورٌة والعراق ،وما نجم عنها من مسائل أساسٌة
أهمها:
أ -مرحلة ما بعد تحرٌر الرقة.
ب -معركة دٌر الزور وطبٌعة التحالفات بشأنها.
ت -انعكاسات التنسٌق األمرٌكً – الروسً فٌما ٌتعلق بنفوذ كل منهما مع بروز مسألة إدلب ومستقبل هٌئة
تحرٌر الشام فٌها.
 – 5ارتباك الروس بسبب تعدد القوى المسلحة الحلٌفة للنظام (الحرس الثوري اإلٌرانً وحزب هللا ومٌلٌشٌات
عراقٌة وأفغانٌة وإٌرانٌة) وفقدهم ثقة الفصائل التً ٌتفاوضون معها لوقف القتال أو لالنخراط فً مشارٌع التسوٌة
ألنه كلما أعلن الروس أ نهم ضامنون للشروط المتفق علٌها مع الفصائل سرعان ما ٌعطله النظام حٌنا وإٌران حٌنا
أخر.5
 – 6رغم التنسٌق الدائم بٌن روسٌا و"إسرائٌل" بشأن التحركات اإلسرائٌلٌة فً سورٌة ،استمرت األخٌرة
باستهدافها للمواقع العسكرٌة التابعة للنظام كان آخرها استهدافها مصنعا ا فً مصٌاف ٌنتج أسلحة كٌمٌاوٌة وبرامٌل
متفجرة بحسب عاموس ٌادلٌن رئٌس سابق لالستخبارات العسكرٌة "اإلسرائٌلٌة".
وأتى التصرٌح بعد ٌوم واحد من صدور التقرٌر دولً (موضوع البحث) الذي انتهى فٌه محققون فً مجال حقوق
اإلنسان تابعون لألمم المتحدة إلى أن طائرة سورٌة ألقت قنبلة تحمل غاز السارٌن لألعصاب على بلدة تحت سٌطرة
المعارضة ،فً نٌسان وقتل فً الهجوم  23شخصا.6
وقد أولت "إسرائٌل" فً الفترة األخٌرة موضوع منع أيّ وجود عسكري إلٌران وحزب هللا بالقرب من الجوالن
المحتل اهتماماا كبٌرا ا لسببٌن أساسٌٌنّ :أولهما أ ّنه فً ضوء ضعف "الجٌش السوري "أو عجزه ،تحاول هذه القوى
الوجود فً المناطق المحاذٌة للجوالن المحتل .وقد تعاٌشت إسرائٌل مع القوات السورٌة الرسمٌة الملتزمة باتفاقٌات
عقودا طوٌلة ،وال توجد أيّ اتفاقٌات أو ترتٌبات ّ
ا
تنظم سلوك هذه القوى غٌر النظامٌة على
وقف إطالق النار
الحدود؛
وٌتمثل ثانيهما بأنّ "إسرائٌل" باتت تصرّ على أنّ أيّ حل سٌاسً لتسوٌة الحرب فً سورٌة ٌجب أن ٌضمن عدم
2
وجود قوى عسكرٌة على الحدود المحاذٌة للجوالن المحتل ،وبقا َءه عملٌاا منطقة نفوذ "إسرائٌلٌة "منزوعة السالح
4

القدس العربً  -وزٌرة إسرائٌلٌة :على األسد ابقاء إٌران خارج سورٌا إذا أراد البقاء http://www.alquds.co.uk/?p=787920
5
كلنا شركاء – إدوار حشوة – الروس ومصاعب على الطرٌق http://www.all4syria.info/Archive/441177
6
 BBC.عربً  -مقاتالت إسرائٌلٌة "تقصف موقعا عسكرٌا" فً سورٌا http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41183423 -
2
المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات  -تزاٌد وتٌرة االعتداءات اإلسرائٌلٌة على سورٌة :األسباب والنتائج https://goo.gl/ge4HdU

المؤسسة السورٌة للدراسات و أبحاث الرأي العام
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research
 – 2تعانً المعارضة السورٌة من انقطاع الدعم العسكري وتأثٌر األزمة الخلٌجٌة على الوضع السوري وتشكل
محورٌن مع حلفائهما على الساحة السورٌة األول روسٌا – دمشق ،والثانً أمرٌكا -األكراد ،ومطالبة دٌمستورا لها
بالتحلً بالواقعٌة السٌاسٌة لوجود بدٌل عنها ٌتمثل بمنصتً موسكو والقاهرة.

ثالثا :البعد األخالقي والقانوني لتقرير لجنة التحقيق الدولية
تعتبر األسلحة الكٌماوٌة من األسلحة المحرمة دولٌا حٌث حظر بروتوكول جنٌف لعام 0025م استعمال الغازات
الخانقة أو السامة أو غٌرها أو أٌة سوائل أو مواد أو وسائل مشابهة لها وهو بالتالً ٌعتبر استجابة للحظر الناجم
عن استعمال األسلحة الكٌمٌاوٌة فً الحرب العالمٌة األولى؛ ولكن كان ٌشوب هذا البروتوكول الكثٌر من القٌود مما
حدا إلى قٌام مفاوضات جدٌدة لتحرٌم هذا النوع من األسلحة بدأت عام  0060فً جنٌف بسوٌسرا ،ولم تستكمل إال
عام 0002م ،ودخلت حٌز التنفٌذ فً نٌسان عام 0002م ،تحت اسم اتفاقٌة حظر استحداث وإنتاج وتخزٌن
واستعمال األسلحة الكٌمٌائٌة وتدمٌرها والمسماة باختصار (اتفاقٌة األسلحة الكٌمٌاوٌة) .وانضمت سورٌا إلى
االتفاقٌة فً (تشرٌن األول) 2103م.
وبما أن العقوبات التً فُرضت على النظام من قبل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوربً منها ما كان بسبب
اتهام بعض الشخصٌات العسكرٌة باستخدام األسلحة الكٌماوٌة لم ُتج ِد نفعا فً كبح جماح "النظام" فً سورٌة.2
و بما أن ملف األسلحة الكٌماوٌة فً سورٌا بدأ ٌتجه إلى مزٌد من التصعٌد فً مجلس األمن خاصة بعد الضربة
الصاروخٌة األمٌركٌة على قاعدة الشعٌرات العسكرٌة بحمص على خلفٌة قصف بلدة خان شٌخون بالسالح
الكٌماوي ،وبما أن هذا التحقٌق الدولً األخٌر وضع األدلة بما ال ٌدع مجاال للشك على أن حكومة النظام السوري
هً المسؤولة عن الهجوم بغاز السارٌن على البلدة المذكورة ،فإن البعد القانوي لهذا التقرٌر ٌتمثل وفقا للقاضً
السوري المنشق خالد دعبول باآلتً:
ٌ -0مثل عمل لجنة التحقٌق الدولٌة المستقلة المعنٌة بسورٌة دور قاضً التحقٌق حٌث قام بجمع كافة األدلة القانونٌة
التً تدٌن "حكومة النظام السوري" بارتكاب جرائم حرب بحق المدنٌٌن فً سورٌة بدءا من التهجٌر القسري
واستهداف األطفال والمدارس ودور العبادة ولٌس انتهاء بالقضٌة األخطر واألهم وهً استخدام الكٌماوي فً بلدة
خان شٌخون وفً عدة مناطق سورٌة عدة أتى التقرٌر على ذكرها.
 -2رغم أن التقرٌر شكل إدانة قانونٌة واضحة للنظام إال أنّ ألٌة المحاسبة ماتزال غٌر متوفرة وذلك لسببٌن:
أ-ألن "نظام األسد فً سورٌة" غٌر موقع على اتفاقٌة الجنائٌة الدولٌة.
ب -األرجح أن تستخدم روسٌا وربما الصٌن أٌضا حق النقض (الفٌتو) ضد أي قرار ٌقضً بإحالة ملف جرائم
الحرب المرتكبة من قبل "حكومة النظام" للمحاسبة بموجب الفصل السابع من مٌثاق األمم إعماال و تفعٌال لقرار
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المؤسسة السورٌة للدراسات و أبحاث الرأي العام
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research
األسلحة الكٌمٌائٌة دون إذن ،أو استخدام أي أحد لألسلحة الكٌمٌائٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة -فرض تدابٌر
بموجب الفصل السابع من مٌثاق األمم المتحدة". 0
ورغم كل ما ذكر تبقى النتائج واألدلة القانونٌة التً خلص إلٌها التقرٌر مهمة جدا ،خاصة إذا ما ُدعِ َمت بأدلة جنائٌة
أخرى وجُ ِم َعت بملف واحد حٌث ٌمكن استخدامها لتحقٌق جملة من األغراض:
أ -الضغط على المجتمع الدولً الستصدار قرار من الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ٌقضً بتشكٌل محاكم خاصة
بجرائم الحرب المرتكبة من النظام السوري أسوة بما حصل فً مناطق نزاعات أخرى.
ب -الضغط األخالقً واإلنسانً واإلعالمً على منظمات حقوق اإلنسان الدولٌة وعلى الدول الداعمة "للنظام
السوري" وخاصة روسٌا للتخلً عن دعم رموز النظام المتورطٌن بجرائم الحرب على األقل وعدم قبولهم فً أي
حل سٌاسً مستقبلً لسورٌة.

خاتمة:
رغم أن تقرٌر لجنة التحقٌق الدولٌة المستقلة المعنٌة فً سورٌة الصادر فً أول أٌلول عام  2102والمشكلة بقرار
من األمم المتحدة ،لم ٌحدد ألٌات واضحة لمحاسبة مرتكبً جرائم الحرب عامة وجرٌمة استخدام السالح الكٌماوي
ضد المدنٌٌن فً سورٌة بشكل خاص إال أ ّنه وضع الحقائق على الطاولة أمام جمٌع الدول ومنظمات المجتمع
الدولً المعن ٌة وأمام الرأي العام العالمً ،مسمٌا وألول مرة (كلجنة دولٌة مستقلة) األطراف المدانة باسمها الحقٌقً
منذ اندالع األحداث فً سورٌة عام 2100م.
هذه التسمٌة الواضحة فً التقرٌر لألطراف المدانة ربما تؤسس لرسم مالمح المرحلة القادمة من مستقبل سورٌة،
بحٌث أ ّنه لم ٌعد من المقبول لهذه األطراف المدانة أو على األقل أبرز رموزها أخالقٌا وإنسانٌا وحتى قانونٌا أي
دور فً الحل السٌاسً النهائً الذي ٌعمل علٌه فً األروقة الدولٌة سواء فً جنٌف أو أستانة.
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