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اإلنسان مصدرًا أساسيًا في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن 
حصيلة الضحايا في سوريا.

الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان ترحب بدعوة 
منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية محاسبة األفراد 
المسؤولين عن استخدام 
األسلحة الكيميائية بمن 
فيهم من أعطوا األوامر

كان يتوجب على المجلس التنفيذي 

لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية تقديم 

توصيات إلى مجلس األمن وعدم إعطاء 

النظام السوري مهلة 90 يوم

بــيــــــان

أواًل: النظــام الســوري تجــاوز بمراحل مســتوى عــدم االمتثال إلى 
د والمدروس: مســتوى التخطيط واالســتخدام المتكرر والمتعمَّ

اخلميــس 9/ متــوز/ 2020 اعتمــَد اجمللــس التنفيــذي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قــراراً بعــد مناقشــة التقريــر األول لفريــق 
ــد فيــه اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة  التحقيــق وحتديــد املســؤولية التابــع ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، الــذي أكَّ

الكيميائيــة يف مدينــة اللطامنــة بريــف محــاة ثالثــة مــرات، اثنتــان منهــا عــر اســتخدام غــاز الســارين. 

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/media-centre/news/2020/07/opcw-executive-council-adopts-decision-addressing-possession-and-use
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ــد علــى فشــله التــام يف اإلعــالن عــن  علــى الرغــم مــن أن القــرار قــد أدان اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة، وأكَّ
أســلحته الكيميائيــة وتدمريهــا، إال أنــه -أي القــرار- جلــأ إىل الفقــرة 36 مــن املــادة الثامنــة مــن اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 
وقــرر إعطــاء النظــام الســوري مهلــة 90 يــوم لتصحيــح الوضــع، وطلــب منــه اإلعــالن عــن اإلجــراءات الــي مت مبوجبهــا تطويــر 

وإنتــاج األســلحة الكيميائيــة، والتصريــح عــن كافــة األســلحة الــي ميتلكهــا، وحــلِّ مجيــع القضــااي العالقــة. 

لكــن الفقــرة 36 مــن املــادة الثامنــة تتحــدث عــن األوضــاع الــي يكــون فيهــا شــكوك أو أوجــه قلــق، وحــاالت عــدم االمتثــال، وحنــن 
نعتقــد يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن النظــام الســوري قــد جتــاوز مبراحــل مســتوى الشــكوك وحــاالت عــدم االمتثــال، 
ــد ومــدروس، وجيــب علــى كافــة الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حظــر اســتخدام  ويســتخدم األســلحة الكيميائيــة بشــكل متعمَّ

األســلحة الكيميائيــة واجمللــس التنفيــذي، وصنــاع القــرار حــول العــامل أن تتذكــر نقطــة غايــة يف األمهيــة وهــي:

“يف 4/ كانــون الثــاين/ 2016 كانــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قــد أعلنــت أن آخــر مــادة مــن األســلحة الكيميائيــة 
الســورية )75 أســطوانة مــن فلوريــد اهليدروجــن( قــد مت تدمريهــا، وهجمــات اللطامنــة الكيميائيــة قــد وقعــت بعــد هــذا التاريــخ 
بـــ 14 شــهراً؛ ممــا ُيشــكِّل دليــاًل جديــداً علــى مــدى التضليــل واخلــداع الــذي مارســه النظــام الســوري علــى اجملتمــع الــدويل وعلــى 

منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة مبــا فيهــا اجمللــس التنفيــذي”.

ثانيــًا: ترحيــب بالتأكيــد علــى قضيــة المحاســبة وعــدم إفــالت 
ــة مــن العقــاب: المســؤولين عــن اســتخدام األســلحة الكيميائي

ــد القــرار الصــادر عــن اجمللــس التنفيــذي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة علــى وجــوب مســاءلة األفــراد املســؤولن عــن  أكَّ
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي، مبــن فيهــم القيــادات املســؤولن عــن إعطــاء األوامــر.

إنَّ النظام الســوري نظام تواتليتاري ال يتصور أن يصدر منه تنفيذ ألوامر أبســط بكثري من اســتخدام األســلحة الكيميائية دون 
أوامــر مباشــرة مــن القيــادات العليــا مبــن فيهــا القيــادة العامــة للجيــش والقــوات املســلحة، كمــا أن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة 
يتطلــب اشــراك عــدة مؤسســات يف النظــام الســوري معــاً مــن أجــل جنــاح اهلجمــات ودقــة تنفيذهــا، ويف مقدمتهــا مؤسســات 
اجليــش واالســتخبارات ووكالــة تصنيــع األســلحة الكيميائيــة، وإن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي أصبــح منهجيــاً وواســع 
ــت وســائل اإلعــالم احملليــة، والعربيــة والدوليــة،  النطــاق وُيشــكِّل جرائــم ضــد اإلنســانية، كمــا ُيشــكِّل جرائــم حــرب، وقــد ضجَّ
وصفحــات التواصــل االجتماعــي الســورية، عنــد الكثــري مــن حــوادث اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي، وهــذا يعــي 

اســتحالة إنــكار املعرفــة أو عــدم الســماع بذلــك مــن قبــل قيــادات النظــام الســوري.

https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althamnt-almnzmt
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN24A32T
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN24A32T
https://www.opcw.org/media-centre/news/2016/01/destruction-declared-syrian-chemical-weapons-completed


الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ترحب بدعوة منظمة حظر األسلحة 3
الكيميائية محاسبة األفراد المسؤولين عن استخدام األسلحة الكيميائية 

بمن فيهم من أعطوا األوامر

 وحنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نســتند علــى تعريفــات قواعــد القانــون العــريف اإلنســاين يف حتميــل القــادة واألشــخاص 
األرفع مقاماً مســؤولية جرائم احلرب الي يرتكبها مرؤوســوهم بناء على أوامرهم )القاعدة 152(، أو إذا علموا، أو كان بوســعهم 
معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون ابرتــكاب مثــل هــذه اجلرائــم ومل يتخــذوا كل التدابــري الالزمــة واملعقولــة 
الــي ختوهلــا هلــم ســلطتهم ملنــع ارتكاهبــا أو ملعاقبــة األشــخاص املســؤولن عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه اجلرائــم )القاعــدة 153(، 
ــع النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة عناصــر هــذه املســؤولية لتشــمل اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية، الــي ترتكــب وقــت  ويوسِّ
الســلم أو احلــرب، وجرائــم احلــرب، كمــا حيمــل القانــون القــادة العســكرين ابإلضافــة إىل كبــار املســؤولن، مبــن فيهــم املدنيــون 
املســؤولية عــن ذلــك )املــادة 25 و28 مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(، كمــا أن املقاتلــن يتحملــون املســؤولية 
حــى وإن كانــوا ينفــذون أوامــر مــن هــو أعلــى منهــم رتبــة، وال يكفــي القــول أبن املقاتــل كان يتصــرف مبوجــب أوامــر صــادرة عــن 
جهــات عليــا، فمرتكبــوا جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية مســؤولون جنائيــاً علــى املســتوى الشــخصي عــن أفعاهلــم، كمــا ينــصُّ 
النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة علــى: “أن حقيقــة ارتــكاب جرميــة، تقــع ضمــن ســلطة احملكمــة، مــن قبــل شــخص 
تنفيــذاً ألمــر حكومــة أو مصــدر أعلــى، عســكرايً كان أم مدنيــاً، لــن تعفــي ذلــك الشــخص مــن املســؤولية اجلنائيــة”، ومــع أهنــا قــد 
تعتر من األسباب املخففة للعقوبة لكنها ال تعفي مرتكب اجلرمية من مسؤوليته، وقد حذَّرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
مــراراً عــر التقاريــر والبيــاانت مــن ضــرورة االمتنــاع عــن تنفيــذ أيــة أفعــال تصــبُّ يف ارتــكاب جرائــم حــرب أو ضــد اإلنســانية، بــل 
إن القانــون الــدويل نــصَّ علــى أنــه حــى اإلكــراه علــى ارتــكاب جرائــم احلــرب أو اجلرائــم ضــد اإلنســانية أو اإلابدة ال يصبــح مقبــواًل 
كأســلوب دفــاع إال يف األوضــاع الشــديدة حيــث ال يتوفــر أي خيــار ســوى القتــل أو التعــرض للقتــل )احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 

املختصــة بيوغوســالفيا الســابقة، قضيــة إردميوفيتــش، 5 آذار/ مــارس 1998، فقــرة 17(. 

ثالثــًا: توصيــات إلــى المجلــس التنفيــذي التفاقية حظر األســلحة 
الكيميائية:

كان علــى اجمللــس التنفيــذي اســتناداً إىل اتريــخ النظــام الســوري األســود يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وتقاريــر آليــة 	 
التحقيــق املشــركة ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة واألمــم املتحــدة، والتقريــر األخــري لفريــق التحقيــق وحتديــد املســؤولية 
اللجــوء مباشــرة إىل املــادة الثانيــة عشــرة مــن االتفاقيــة وتعليــق حقــوق ســوراي وامتيازاهتــا، والطلــب مــن كافــة الــدول األطــراف 
اختــاذ تدابــري مجاعيــة ضــد النظــام الســوري، وتقــدمي توصيــات واضحــة وجديــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة واألمــن العــام 

وجملــس األمــن الــدويل.
جيــب نقــل املســؤولية بشــكل ســريع إىل جملــس األمــن والطلــب منــه التدخــل وفقــاً للفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة 	 

علــى اعتبــار اســتخدام دولــة عضــو ألســلحة الدمــار الشــامل يفــرض أن ُيشــكِّل هتديــداً جــدايً لألمــن والســلم الدوليــن.

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjug/en/erd-tsj980305e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjug/en/erd-tsj980305e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjug/en/erd-tsj980305e.pdf
https://www.opcw.org/ar/atfaqyt-hzr-alaslht-alkymayyt/mwad-alatfaqyt/almadt-althanyt-shrt-altdabyr-alramyt-aly-tshyh-wd-ma
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يف حــال فشــل جملــس األمــن وعجــزه عــن اختــاذ قــرار، جيــب نقــل املســؤولية إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، ويف حــال 	 
فشــلها تنتقــل املســؤولية إىل اجملتمــع الــدويل ويف مقدمتــه دول العــامل احلضاريــة، الدميقراطيــة، وحقــوق اإلنســان.

العمــل بشــكل أكــر علــى قضيــة حماســبة كافــة املتورطــن يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف النظــام الســوري مبــا يف ذلــك 	 
القيــادات العليــا، وحنــن يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لدينــا ضمــن قاعــدة البيــاانت اخلاصــة ابملتورطــن يف ارتــكاب 
االنتهــاكات بيــاانت عــن عــدد كبــري ممــن ســامهوا يف اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وســوف نقــوم وفقــاً لالتفاقيــة املوقَّعــة مــع 

فريــق التحقيــق وحتديــد املســؤولية ابلتنســيق مــن أجــل مزيــد مــن التعــاون يف هــذا اإلطــار.
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