الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران2011/
وهي منظمة مستقلة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من قبل
األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

الثالاثء  15أيلول 2015

ملاذا التتم حماكمة اجملرمني يف سوراي؟
ُتيم يف هذه األايم الذكرى السنوية الثانية لثاين أكرب هجوم ابألسلحة الكيميائية يف العصر احلديث ،حيث ثبت لدينا ولدى منظمات
دولية مثل هيومان رايتس ووتش ،أن النظام السوري هو من شن اهلجوم على غوطيت دمشق ،يف  /21آب ،2013 /خلف هذا اهلجوم
مقتل  1127شخصاً يف يوم واحد ،بينهم  201سيدة ،و 107أطفال (قرابة ربع الضحااي نساء وأطفال) ،كما أصيب ما اليقل
عن  9500شخص ،من بني الـ  1127شخصاً ،قُتل يف معضمية الشام الواقعة يف الغوطة الغربية  64شخصاً ،بينهم  4نساء و10
أطفال ،مسجلون لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابالسم والصور وبقية التفاصيل ،وهذه تعترب أكرب جمزرة من حيث عدد الضحااي
واملصابني ،وأيضاً من حيث البشاعة فقد قتل األهايل خنقاً بدون دماء.
يف ظل هذه اجملزرة حتديداً يتكرر السؤال ملاذا مل يتم حىت اآلن حماسبة اجملرمني يف سوراي؟ ،يف احلقيقة ومن الناحية القانونية فهذه اجملزرة
حتمل جرميتني :األوىل هي أهنا ترقى جلرمية ضد اإلنسانية عرب عمليات القتل ،ألن القتل مارسه النظام السوري منذ عام  2011بشكل
منهجي وواسع النطاق ،وذلك حبسب املادة السابعة من قانون روما األساسي ،واجلرمية الثانية هي أهنا ترقى جلرمية حرب ،لكون السالح
املستخدم سالح حمرم دولياً حىت ضمن احلروب ،وذلك حبسب املادة الثامنة من قانون روما األساسي ،وقانون روما األساسي هو املرجعية
للمحكمة اجلنائية الدولية ،اليت تعترب خمتصة مبثل هذا النوع من اجلرائم ،فمن غري املعقول يف ظل النظام الشمويل السوري احلايل أن
تتم حماكمة اجملرمني يف القضاء احمللي الغري مستقل ،الذي يتبع فعلياً لسلطة أجهزة األمن ،فال يوجد حالياً سوى خيار احملكمة اجلنائية
الدولية ،وهنا تربز العقبة األساسية ،كون النظام السوري غري مصادق على ميثاق هذه احملكمة ،وابلتايل فال تعترب خمولة إلصدار أي
حكم قضائي حبقه ،إال إذا طلب جملس األمن ذلك من احملكمة ،هنا تصبح احملكمة اجلنائية الدولية خمتصة ،لكن جملس األمن منذ
آذار 2011/وحىت اآلن وبسبب أربعة فيتو روسي _ صيين مينع بشكل صارخ إحقاق العدالة ،على الرغم من أن مشاريع القرارات
اليت قدمت نصت على حماسبة مجيع األطراف املتورطة وليس فقط النظام السوري ،لكن روسيا والصني رفضتا ذلك بشكل قطعي ،هذا
يرسل رسالة للنظام السوري أوالً أن يبقى مراتحاً عندما تقلق األمم املتحدة ،وأن يضحك من اخلطوط احلمراء ،بل أن يُهني ويسخر
من قرارات جملس األمن نفسه.
بكل أتكيد هناك خيارات أخرى غري احملكمة اجلنائية الدولية لكنها تعود بنا جمدداً إىل جملس األمن الذي يتحكم مبصري شعوب وبلدان
العامل بشكل غري عادل وغري مسؤول ،على سبيل املثال إبمكان جملس األمن إصدار قرار تشكيل حمكمة خاصة على غرار حمكميت
يوغسالفيا يف العام  ،1993وراوندا يف العام  ،1994ألن اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب من شأهنا هتديد السلم واألمن الدوليني،
وهو ما ميارس يومياً حبق الشعب السوري ،وهذه احملاكم الدولية اخلاصة يكون كل قضاهتا من دول غري الدولة اليت ارتكبت فيها اجلرائم
الدولية ،وتكون مرجعيتها القانون اإلنساين الدويل.
هناك خيارات خارج جملس األمن مثل اللجوء إىل االحتاد من أجل السلم ،وذلك وفقاً للقرار املؤرخ يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب
 1950بشأن “االحتاد من أجل السالم ،وميكن للجمعية العامة أن تنظر يف األمر هبدف رفع توصيات إىل األعضاء الختاذ تدابري
مجاعية لصون السلم واألمن الدوليني أواستعادهتما ،لكنه مل يُطبق فعلياً إال ثالث مرات ،وهو حباجة إىل جدية عدد كبري من الدول
وتشكيل حتالف من أجل إجناح ذلك.
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أخرياً هناك االختصاص العاملي للمحاكم الوطنية ،حيث يوجد عدد من السوريني حيملون جنسيات متعددة ،من املمكن اللجوء
حملاكم بعض الدول اليت أتخذ ابلوالية العاملية لقضائها مثل سويسرا وإسبانيا وغريها ،لكن معظم هذه الدول أصبحت قوانينها
تشرتط وجود املتهمني على أراضيها إلمكانية رفع الدعوى.
يبقى يف هذا اجملال اإلشارة إىل أن هناك ثالثة قرارات صدرت بشأن استخدام النظام السوري للغازات السامة ،اثنان منها يهددان
ابستخدام الفصل السابع يف حال حصول أي انتهاك ،األول قرار جملس األمن رقم  2118الصادر يف  /27أيلول 2013 /يف الفقرة
 21منه ينص بشكل واضح على إنه:
(يف حالة عدم االمتثال هلذا القرار ،مبا يشمل نقل األسلحة الكيميائية دون إذن ،أو استخدام أي أحد لألسلحة الكيميائية يف اجلمهورية
العربية السورية ،أن يفرض تدابري مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة).
كما قرر( :أن استخدام األسلحة الكيميائية أينما كان يُشكل هتديداً للسالم واألمن الدوليني).
والثاين قرار جملس األمن رقم  2209الصادر يوم اجلمعة  /6آذار ،2015 /وحنن نؤكد أن النظام السوري قام خبرق القرارين فقد سجلت
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن  125خرقاً للقرار  2118من بينها  56خرقاً للقرار  ،2209دون أي إدانة جدية على
األقل ،حنن مل نصل بعد إىل مستوى حماسبة اجملرمني.
أما القرار األخري  2235فقد طلب من جلنة نزع األسلحة الكيميائية حتديد اجملرمني ،وكأن جملس األمن ال يعلم ماهيتهم؟
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