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ضحايا السالح الكيماوي في 
سوريا

ما بين التجاذبات 
السياسية والقانون الدولي

قلم : د. وسام الدين العكلة

 2016 أيلول/سبتمبر  من  السادس  في 
وقبل مضي أقل من أسبوع على مناقشة 
المقدم  التقرير  الدولي  األمن  مجلس 
المشتركة  التحقيق  آلية   « فريق  من 
السوري  النظام  استخدام  أكد  الذي   «
أهداف  الكيميائية كأسلحة ضد  للمواد 
أمطرت  األقل،  على  موقعين  في  مدنية 
بحلب  السكري  حي  النظام  مروحيات 
غاز  على  تحتوي  متفجرة  ببراميل 
وجرح  باستشهاد  تسببت  السام  الكلور 
اختناق  حاالت  وحدوث  العشرات 
االستهداف  مواقع  في  المدنيين  طالت 
القوانين  بجميع  الحائط  عرض  ضاربًا 
تدعو  التي  الدولية  والجهود  واألعراف 

لمنع استخدام السالح الكيميائي.
عقد  قد  الدولي  األمن  مجلس  وكان 
جلسة خاصة في الثالثين من آب/أغسطس 
المنصرم لمناقشة التقرير الثالث المقدم 
المشتركة  التحقيق  آلية   « فريق  من 
حظر  ومنظمة  المتحدة  األمم  بين   «
بموجب  المشكلة  الكيميائية  األسلحة 
لعام   2235 رقم  األمن  مجلس  قرار 
حول  االدعاءات  في  للتحقيق   2015
استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في 
اآلن  حتى  المجلس  يستطع  ولم  سوريا 
اتخاذ أي قرار بمعاقبة المتهمين بارتكاب 

جرائم استخدام السالح الكيماوي بسبب 
في  ورد  ما  على  الروسي  االعتراض 
التقرير ونفيه مسؤولية النظام السوري 
 « اآللية   « أن  رغم  الجرائم  هذه  عن 
أشارت بوضوح إلى مسؤولية النظام عن 
استخدام الكلور كسالح في موقعين على 
األقل هما تلمنس عام 2014 وسرمين  
عام 2015، وأن ما توفر لدى » اآللية 
مسؤولية  تثبت  أدلة  من  اآلن  حتى   «
استخدم  عن  جدًا  كبيرة  بنسبة  النظام 
غاز الكلور في ستة مواقع أخرى لكنها 
أشارت إلى حاجة خبرائها لبعض الوقت 
كما  نهائية،  استنتاجات  إلى  للتوصل 
تنظيم  مسؤولية  إلى  التقرير  أشار 
غازل  استخدام  عن  اإلسالمية  الدولة 
الخردل الكبريتي ضد فصائل المعارضة 
في بلدة مارع بريف حلب عام 2015 .
من الناحية الهيكلية تتألف »اآللية » من 
رئيستها فيرجينيا غامبا من األرجنتين ، 
ويساعدها نائبان ، هما ادريان نريتــاني 
من ألبانــيا وهو مســؤول عن الشؤون 
السياسية في اللجنة ، وايرهــارد شانر 
شــؤون  عن  مسؤول  ألمانيــا  من 
التحقيق ، وبعد تشكيلها في 24 أيلول/
سبتمبر 2015 اعتمدت اآللية مكــتبين 
في نيويورك أحدهما لتوفير التحليالت 

والثاني  القانونية  والشؤون  السياسية 
ومكتب   ، والعمليات  التخطيط  لدعم 
والعلمية  الطبية  لألمور  تحقــيق 
بالعتاد  تتعلق  وتحليالت  والجنائية 
العسكري في الهاي ، باإلضافة الى مكتب 
اتصال مع النظام السوري في دمشق، في 
حين لم يكن لديها أية قناة اتصال رسمي 
اآللية  واكتفت  السورية  المعارضة  مع 
الوطني  االئتالف  مع  رسمي  غير  بلقاء 

السوري !!
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وتشمل والية  اآللية  التحقيق في الحوادث 
التي خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة 
إلى  الكيميائية  األسلحة  حظر  لمنظمة 
أنه من المرجح أن يكون قد استخدمت 
الكيميائية  المواد  من  أكثر  أو  مادة 
بلغ عدد هذه  كأسلحة في سوريا وقد 
الحوادث 29 من أصل 116 حادثة تم 
اإلبالغ عنها توزعت على محافظات حلب 
يتم  لم  أنه  يعني  وهذا  وحماه،  وإدلب 
التحقيق في الحادثة األكبر التي وقعت 
في الغوطتين الشرقية والغربية في 21 
بـــــ  المعروفة   2013 آب/أغسطس 
»مجزرة الغوطة« وراح ضحيتها أكثر 
من  أغلبهم  مدني  شخص   1500 من 
تعرض  بعد  والشيوخ  والنساء  األطفال 
للقصف  فيها  يقطنون  التي  المناطق 
بصواريخ تحمل غاز األعصاب المحظور 
الدولي،  القانون  بموجب  استخدامه 
اختيار  لعدم  تفسير  أي  يوجد  وال 
مثبتة  أنها  رغم  للتحقيق  الحادثة  هذه 
بالوقائع والدالئل الدامغة التي ال تقبل 
المطلق  اليقين  حد  إلى  وترقى  الشك 
الجريمة  هذه  وراء  النظام  وقوف  على 
لذلك  الوحيد  التفسير  وربما  البشعة، 
بتجريد  الدولي  المجتمع  اكتفاء  هو 
مقابل  الكيميائية  ترسانته  من  النظام 
دماء مئات الشهداء الذين قضوا في هذه 

المجزرة الرهيبة .
أجله  من  أنشأت  الذي  األساسي  الغرض 
هو  المشتركة«  التحقيق  آلية   «
الكيانات  أو  األشخاص  بتحديد  القيام 
قامت  التي  الحكومات  أو  الجماعات  أو 
فيها  بما   ، الكيميائية  المواد  باستخدام 
سامة  كيميائية  مادة  أي  أو  الكلور 
أخرى، كأسلحة في الجمهورية العربية 
ذلك  تنظيم  تولت  التي  أو  السورية 
فيه  شاركت  أو  رعايته  أو  االستخدام 

على نحو آخر، حيثما تقرر بعثة تقصي 
الحقائق التابعة لمنظمة حظر األسلحة 
الكيميائية أو تكون قد قررت أن المواد 
مادة  أي  أو  الكلور  فيها  بما  الكيميائية 
سامة أخرى قد استخدمت أو يحتمل أن 
تكون قد استخدمت كأسلحة في حادث 

بعينه في سوريا.
 « المشتركة  التحقيق  آلية   « بدأت 
 2015 أيلول/سبتمبر   24 في  عملها 
تغطي  تقارير  ثالثة  اآلن  حتى  وقدمت 
أنشطتها حتى 19 آب/أغسطس 2016 

حاالت  تسع  عن  معلومات  تتضمن 
)مختارة( الستخدام األسلحة الكيميائية 
كلها جرت عامي 2014 و 2015  في 
و18   11 في  حماه  بريف  كفرزيتا 
نيسان 2014، وفي تلمنس  21 نيسان 
نيسان   -30  29 والتمانعة     2014
 16 وسرمين   2014 أيار  و26-25 
 2015 آذار   16 2015  وقمين  آذار 
وبنش 24 آذار 2015 في إدلب ومارع 

في حلب بتاريخ 21 آب 2015 .
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أكثر  الفترة  هذه  اللجنة خالل  أجرت 
من  أكثر  واستلمت  مقابلة   200 من 
من  وأكثر  فوتوغرافية  صورة   950
 300 من  وأكثر  فيديو  مقطع   450
الشرعي،  الطب  تحليالت  من  صفحة 
الوثائق  من  صفحة   8500 ونحو 
والمخطوطات من عدة مصادر، وأكثر 
الصور  إلى   إضافة  ملف   3500 من 
والفيديوهات والمقاطع الصوتية وإفادات 
اآللية  فريق  وزار  الشهود،  من  الكثير 
وقدم  منها  دعوة  على  بناء  دولة   11
للحصول  أخرى  دولة   28 إلى  طلبات 

على معلومات ذات صلة بالتحقيق.
من  الهائلة  الكمية  هذه  توفر  ورغم 
اتخاذ  عملية  أن  إال  والمعطيات  الوثائق 
قرار من قبل فريق » اآللية » لم تكن 
بهذه السهولة خاصة وأن أغلب الوثائق 
والفيديوهات باللغة العربية وتحتاج إلى 
عدم  األهم  والعامل  احترافية،  ترجمة 
إلى  الوصول  من  الفريق  أعضاء  تمكن 
بسبب  لهجمات  تعرضت  التي  المواقع 
الوضع األمني، إضافة إلى أن السلطة التي 
منحها القرار 2235 لآللية غير كاملة 
على  جهة  أي  إجبار  يمكنها  ال  بحيث 
األمر  لديها  وثائق  أو  معلومات  تقديم 
الذي جعل النظام يتملص من التزاماته 
التساؤالت  من  الكثير  على  يرد  وال 
التي وجهتها »اآللية« إليه عبر مكتبها 
بحركة  تتعلق  التي  كتلك  بدمشق 
الطيران فوق مناطق معينة وفي أوقات 
الفنية  الكشوفات  من  وغيرها  محددة 
الكلور  غاز  من  بمخزوناته  الخاصة 
نحو  ومضي  السامة،  المواد  من  وغيره 
سنتين على بعض الهجمات وعدم وجود 
نظام تسلسلي للمقذوفات التي تمت فيها 
يساعد  المتفجرة  كالبراميل  الهجمات 

في معرفة محتوياتها.

التأثير  النظام  حاول  ذلك  جانب  إلى 
أعضاء  وتضليل  التحقيق  مجريات  على 
الرد  عدم  خالل  من  الدولي  الفريق 
على تساؤالته حينًا وتزويده بمعلومات 
على  التهم  إلقاء  ومحاولة  مضللة، 
حينًا  النصرة  وجبهة  المعارضة  فصائل 
الفقرة  في  التقرير  أشار  عندما  آخر 
في  واسع  بشكل  متاح  الكلور  أن   28
سوريا وأن الشركة السورية السعودية 
للكيماويات تملك مرفقًا على بعد 29 
عليه  استولت  حلب  شرق  مترًا  كيلو 
»جبهة النصرة« التابعة لتنظيم القاعدة 
يحوي  وكان   2012 آب/أغسطس  في 
400 طن من الكلور، وهناك مرفق آخر 
في دير الزور ) معمل الورق( يحتوي 

12 طنًا من الكلور سيطرت عليه جماعة 
التقرير في  معارضة حسب ما ورد في 
مطلع العام 2012. كما ادعى النظام أن 
المعارضة سيطرت على ستة مطارات في 
شمال سوريا، بينها مطار »تفتناز« في 
ادلب ومطارات منغ وكويرس والجراح 
»تفتناز«  مطار  في  وبقي  حلب  في 
صالحة   9 بينها  هليكوبتر،  طائرة   15

للطيران لنفي التهم عنه.

مجلس  أن  التكهن  يمكن  ال  أخيرًا، 
الخالفات  على  التغلب  سيستطيع  األمن 
وتضارب المصالح الدولية داخله وينجح 
األسلحة  استخدام  ملف  تحويل  في 
الكيميائية إلى المحكمة الجنائية الدولية 
ارتكابها  عن  المسؤولين  لمحاكمة 
ضد  وجرائم  حرب  جرائم  باعتبارها 
اإلنسانية وتتنافى مع الكثير من قواعد 
اإلنساني  الدولي  القانون  ومعاهدات 
المكتوب والعرفي . وكل ما يمكن توقعه 
فرض عقوبات على بعض المسؤولين في 
هذه  في  بتورطهم  يشتبه  الذين  النظام 
التحقيق  آلية   « عمل  وتمديد  الجرائم 
المشتركة » لعام آخر بعد انتهاء واليتها 
الزمنية في 23 أيلول/سبتمبر الجاري 
الذي ستتغير فيه  الحين  ، وحتى ذلك 
الشعب  دماء  ستبقى  الدولية  الظروف 
وعرضة  رخيصة  وممتلكاتهم  السوري 
بما  دوليًا  المحرمة  األسلحة  أنواع  لكل 
فيها األسلحة الكيميائية على يد ثلة من 
العقاب  من  المتفّلتين  الحرب  مجرمي 

والعدالة الجنائية.
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