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 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي واملعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصّناع القرار في  كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

ً
ورافدا

مة التي تس واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ةسوري
ّ
اند ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

نتعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات م
ّ
من وضع  ّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2015 غسطسأ /بآ18تاريخ اإلصدار 
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 هيدمت
 تحقيق ليةوالذي يؤسس آ 2235 باإلجماع مشروع قرار 2015تبنى مجلس األمن الدولي في السابع من شهر آب / أوغسطس 

عت كيماوية هجمات فيواضحة 
َ
وإذ  .اتالهجم هذه في املتورطة والجهات األشخاص ومحاسبة تحديد سورية مهمتها في َوق

في صياغة القرار واملصادقة عليه مفاجأة، فإننا نقف على تفاصيل القرار في محاولة الستنباط  ة موسكومشاركتعتبر 

 تداعياته على امللف السوري عامة، وعلى شرعية نظام األسد املعني املباشر في القرار. 

 قرار أبهداف واضحة
 عن صيغ )ال كتب القرار

ً
 ال تقبل التأويل أو اللبس، بعيدا

ً
( Constructive ambiguityغموض البناء بلغة واضحة جدا

لفقرة العاملة يعلن في ا، فهو على محتواهوبالتالي فإنه مصاغ لتحقيق أهداف واضحة، وبتوافق تام بين األمريكان والروس 

تحديد املسؤولين عن هذه األفعال )مستخدمي السالح )أي مجلس األمن( على "تصميمه عن  جالء،وبكل  ،الرابعة

 من هؤالء األشخاص، أو الكيانات، 
ً
املسؤولة عن و  ،املجموعات، أو الحكوماتأو الكيماوي(، ويعيد التأكيد على أن أيا

؛ مما "ة أخرى، تتوجب محاسبتهماستخدام املواد الكيماوية كأسلحة، بما في ذلك غاز الكلور، أو أي مادة كيماوية سميّ 

 وقد أشارت تقارير سابقة لألمم املتحدة إلى استخدام النظام غاز من القرا ياملستهدف األساس  النظام يجعل
ً
ر، خصوصا

  .الكلور السام ضد مدنيين في سورية

 مما ،وركز على التحقيق وتحديد املسؤولين املسؤولين عن الهجمات محاسبة تحديد آلياتنص القرار  تجاوز باملقابل 

أو  ،قرار الحق من مجلس األمن لتحديد كيفية املحاسبة، إما عبر إنشاء محكمة دولية خاصة باملوضوعصدار إيستدعي 

 ةاعتماد ورقة ضغط دوليعبر إحالة امللف إلى محكمة الجنايات الدولية؛ وبناًء عليه، فإن القرار يبدو وكأنه أقرب إلى 

 مين عملية االنتقال السياس ي التي يطلبها الجميع.على النظام تدفعه لتقديم تنازالت معينة لتأ

 مالحظات حول اجلانب العملي من القرار

بالتعاون  من األمين العام لألمم املتحدة الفقرة العاملة الخامسة فيبصيغة األمر القانونية يطلب القرار قصير وتقني، حيث 

  20مع رئيس منظمة حظر انتشار األسلحة الكيماوية، أن يقدم ملجلس األمن وخالل 
ً
توصيات تتضمن القواعد "يوما

 وألبعد حديد،ت مهمتها، ةالكيماوياألسلحة آلية تحقيق مشتركة بين األمم املتحدة ومنظمة حظر انتشار إلنشاء املرجعية 

 في آخر شكل بأي انخرطت أو دعمت، أو نظمت، أو ارتكبت، التي الحكومات أو الكيانات، أو األشخاص، ممكن، حد

 لبيطى خر أ بطريقة". أخرى  سمّية كيماوية مواد أي أو الكلور  غاز ذلك في بما سورية، في الكيماوي  السالح استخدام

 استخدام عملية في ساعد أو غطى أو ساهَم  أو أمَر  طرف أي تحديد مهمته تكون  مشترك تحقيق فريق إنشاء القرار

، محاسبتهم بهدف( فرق  ال عسكريين أو مدنيين ضد) الكيماوية األسلحة
ً
  الحقا

ً
 ملحاسبة،ا ستتم كيف إيضاح دون  طبعا
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السيد بان كي مون أن يضع آلية كما يطلب في الفقرة العاملة السادسة من  .القرار منطوق  وفق بها، التزم قد كان وإن

  بأقص ى سرعة ممكنة.عليها و مجلس األمن مصادقة فور التحقيق موضع التنفيذ 

 "مة السوريةالحكو "آللية التحقيق التي ستشكل، ويطلب من  واسعةويعطي القرار في فقرته العاملة السابعة، صالحيات 

بالوصول إلى أي موقع أو شخص أو مواد، داخل  " يؤكد على حقهاالتعاون الكامل معها، و  وجميع األطراف في سورية

ها قناعة وكذلك عندما تكون لدي، تحقيقاتها إلنجاز الجمهورية العربية السورية تعتقد آلية التحقيق أنه من املهم لها 

، بما في ذلك املناطق الخارجة عن سيطرة مبررة مبنية على تقييمها الخاص للظروف والحقائق املعروفة في حينه

 الحكو 
ً
القدرة على التحقق من أي معلومات أو أدلة إضافية التي لم تتمكن مة السورية، وأن هذا التعاون يتضمن أيضا

 2118لجنة تقص ي الحقائق )املشكلة بالقرار 
 
، وتتصل بوالية آلية التحقيق املشتركة كما هو ( من الحصول عليها سابقا

تحقيق الوالية للوصول والتحقق من أي موقع أو شخص أو مستندات مما يعني أن لآللية ال "،5محدد في الفقرة العاملة 

عة وغير وهي والية واسأو وثائق أو أي نوع آخر من األدلة، تعتقد )وفقط بناء على اعتقادها( أنه يفيد في اتمام التحقيقات، 

 مقيدة، ومن املتوقع أن تقوم اللجنة باتباع مسارين واضحين للتحقيق، على الشكل التالي:

 ومن يعطي األوامر بتنفيذ الهجوم، الكيماوي  من يتخذ القرار باستخدام السالح، أي حديد سلسلة القيادةت ،

باشرة بأعلى يفترض أنها تتصل مو ومن يقوم بالتنفيذ؛ وهي سلسلة يفترض أن تكون معقدة بافتراض نوع السالح، 

 .في سورية سلطات القرار العسكري 

  تحديد وجود متدخلين ومشاركين في اتخاذ القرار، بما في ذلك احتمال وجود محرض ي، مما يعني التحقق من دور

شارة إلى ويجدر اإل أجهزة األمن في رصد وتقديم املعلومات التي أدت إلى اتخاذ القرار باستخدام السالح الكيماوي. 

 يمكن ذلكك .ة في حال ثبت تورطهم في اتخاذ القرارإمكانية أن تطال عملية تحديد املتدخلين عناصر غير سوري

 ضباط حتى وأ عسكريين مستشارين أو خبراء من اإليرانية العناصر إلى صلي قد املتدخلين، تحديد أن إلى اإلشارة

 انك وإن وهو النظام، داخل العسكري  القرار اتخاذ آليات ضمن تورطوا قد يكونوا أن املمكن منالذين  عاملين،

 
ً
، أمرا

ً
  يظل أنه إال مستبعدا

ً
، احتماال

ً
 القرار في الكبير اإليراني التدخل حول  املعلومات تواتر مع السيما قائما

 .الكيماوي  استخدام لحظة عام، منذ الوضوح بهذا يكن لم وإن للنظام، العسكري 

، أن تسلم كل ما بحوزتها 2118طلب القرار في الفقرة العاملة التاسعة، من لجنة تقص ي الحقائق املشكلة بموجب القرار ي

 هي امتداد لعمل لجنة تقص ي الحقائق ولكنمن معلومات إلى آلية التحقيق املشتركة؛ بمعنى أن آلية التحقيق الجديدة 

 
 
تة منذ إنشاء لجنة تقص ي الحقائق بموجب القرار النية كانت مبي   حتمال أنيشير إلى امما  .بوالية أوسع وأكثر تحديدا

لب القرار كما يط .السالح الكيماوي دون تحديد املسؤولين عن استخدامه في تأكيد استخدامالتي حصرت مهمتها و ، 2118

لجنة  ىنقلها إلتتحصل عليها"؛ وأن تفي الفقرة العاملة الثانية عشر، أن تحتفظ آلية التحقيق املشتركة "بجميع األدلة التي 

تقص ي الحقائق عبر رئيس منظمة حظر انتشار األسلحة الكيماوية؛ مما يعني إمكانية توثيق األدلة، كي يكون باإلمكان 

 استخدامها، في أية عملية محاسبة قضائية الحقة.
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 قراءة يف اخللفيات السياسية للقرار

 عن وجود مفاوضات بهذا الصدد، كمحيث للبعض الدوائر  القرار مفاجأةشكل 
ً
ت أن التعاون الروس ي الالف ام يعلن سابقا

فعه درغبة الروس بامتالك ورقة تهديد ضد النظام، تساعدهم في ب، ويمكن تفسيره في هذا السياق يستحق التوقف عنده

كما يمكن . 2و 1موسكو  مفاوضاتي الذي نجم عن فشل حباط الروس ويبرز في هذا الصدد اإل  ،المتثال لدعوات التفاوضل

دة إلى مجلس العو لتحديد آليات املحاسبة الحاجة تفسير املوافقة الروسية بأنها مناورة سياسية محسوبة، حيث تقتض ي 

ء إدارة وبالتالي بقا استمرار إمساك موسكو بقدرتها التعطيلية في مجلس األمن، مما يعني 2235رقم  نفاد القراراألمن بعد 

 تحت السيطرةامللف ال
ً
 االحتمال .األمريكان قبل من معهم التنسيق لضرورة السياس ي خاصة وقعهمم تعزيزو  سوري دوليا

  يبقى األخير،
ً
 في وي الكيما ملف معالجة طريقة على االتفاق ضمن من عليه االتفاق تم قد كان القرار هذا بأن متمثال

 .الحقة بمرحلة أتى فقط تنفيذه وأن سورية،

 أكثر  يعطيأّما على الصعيد األمريكي 
ً
"القرار موقفا

ً
ة مع طريقة تعاملهم السابقأثارت ، حيث دارة األمريكيةلل  "أخالقيا

 زع السالحتفائها بنعدم اكمحاسبة املرتكبين، و تجتهد األخيرة في تفسير موقفها بحرصها على و لكثير من االنتقادات، اامللف 

 أن استمرار ق  .الكيماوي 
ّ

 الجو في قصف التجمعات تخدام سالحاسحدة وات النظام في استهداف املدنيين وتصاعد إال

املعارضة له، يضع جّدية مجلس األمن الدولي موقع الشك والريبة. إذ أن تحديد مسؤولية استخدام السالح الكيماوي، مع 

 على دمشق، لن يعيد ثقة الشعب السوري في املجتمع الدولي. وال يزال السؤال 
ً
اعتبار كمونه الكبير في الضغط سياسيا

الشعب السوري منذ بدء الثورة "متى ستتحمل الدول الكبيرة مسؤوليتها في لجم جنون النظام" رسم املشروع الذي يردده 

 له. 100أمريكا وروسيا، فيما يبدو أن مجزرة دوما األخيرة التي أوقعت أكثر من اإلجابة عند 
ً
 كافيا

ً
 شهيد جوابا
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