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   :ملخص تنفيذي 
لحديث عن مبدأ الوالية القضائية العالمية وبيان الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا المبدأ ل  هذه الدراسةتهدف  

وفي مكافحة اإلفالت من    ، في سوريا  الخطيرة   معاقبة مرتكبي الجرائممالحقة و كنظام قانوني عالمي في  
اللجوء إلى ال عدالة الدولية العقاب، وإنما هي أيضًا فرصة مهمة إلخبار السوريات والسوريين بأن أبواب 

إلنصاف   خطوة  للتقدم  الدولية  العدالة  أليات  من  متاح  هو  مما  االفادة  بإمكانهم  بل  تمامًا،  مغلقة  ليست 
الضحايا سواء في محاسبة مرتكبي الجرائم ومحاصرتهم في أوكارهم، أو في تضييق المالذات األمنة التي  

المسار القضائي المتاح أمامهم من خالل التقدم    لدعم هذا؛ ولدعوتهم  يمكن أن يفكر المجرمون باللجوء إليها
بما لديهم من معلومات وأدلة إلى الجهات القضائية المعنية في الدول التي يتواجدون فيها، وعدم التردد أبدًا  
مرتكبي   مالحقة  على  أوروبا  في  العاملة  السورية  الحقوقية  والمراكز  المنظمات  مع  والتواصل  باالتصال 

ة لحقوق االنسان في سوريا. ألن السكوت عن مالحقة كل من أجرم بحق أبناء الشعب االنتهاكات الخطير 
السوري، هو شكل من أشكال التواطؤ والخيانة لحقوق االنسان ولحق ِّ الناجين من الضحايا، وجميع من قتل 

م زنازين  التعذيب، وأيضًا لحق ِّ عشرات اآلالف من المعتقالت والمعتقلين الذين مازالوا محتجزين في جحي
األسد والميلشيات المسل حة، والسكوت أيضًا ُيعطي رسالة خاطئة تشجع المجرمين على مواصلة إجرامهم، 

ر المجتمع الدولي من مسؤولياته في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا ومحاسبتهم.   ويحر 

قواعد القانون الدولي اإلنساني التي  وبيان   العالمية"،توضيح مبدأ "الوالية القضائية    على  هذه الدراسة  وتعمل
العدالة   ها،تحكم تطبيق  آليات  اعتبارها جزءًا مهمًا من  إلى  الدولي  المجتمع  دعت  التي  المبررات  وكذلك 

  ، هالصعوبات التي تعترض تطبيقالدولية، وتتناول الدراسة شروط ممارسة مبدأ الوالية القضائية العالمية و 
التي  العق  والسيما  اليومالقضايا    تواجهبات  بها  تنظر  بالجرائم  التي  المتعلقة  األوروبية    الخطيرة   المحاكم 

سوري في  وكذلكالمرتكبة  لمواجهة    ا،  األوربية  الدول  اتبعتها  التي  لحقوق  اإلجراءات  الخطيرة  االنتهاكات 
 .لعالمية العوامل التي تساعد على ممارسة الوالية القضائية ا تبينو  . االنسان في العالم

كما تستعرض الدراسة الدول التي تأخذ بمبدأ الوالية القضائية، وكيفية اللجوء إليها والشروط التي يجب  
األساس القانوني الذي اعتمدته السلطات القضائية في أوروبا  توفرها لممارسة هذه األلية، وتوضح أيضًا  

 . في سورية ص الجرائم المرتكبةبخصو ُقدمت أمام المحاكم االوروبية للنظر في القضايا التي 

مدى أهمية ممارسة الوالية القضائية العالمية في مالحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة    وتبين الدراسة
في سورية وتحقيق ولو جزء بسيط من العدالة للضحايا من السوريات والسوريين، كما تبين الدراسة الدور 
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بالمحاسبة وفي مقدمها المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية، الذي تقوم المنظمات السورية المهتمة 
أن يلعبه الناجيات والناجين الضحايا والشهود في إنجاح المالحقات والمحاكمات   الدور الذي ُيمكن  وبيان

 الجارية بحق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد اإلنسانية في سوريا. 

الدر  ُتختتم  العاملة في مجال مالحقة ومحاسبة  وأخيرًا،  المنظمات السورية  إلى  التوصيات  اسة بجملة من 
 مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا. 

المساهمة أواًل في    األسباب التي دفعتني الختيار الحديث عن الوالية القضائية العالمية،  ويأتي في مقدمة
في    بأهمية هذا المبدأتعريف السوريات والسوريين  ل   ري، وثانياً نشر ثقافة حقوق االنسان في المجتمع السو 

السوري  الشعب  بحق  أجرموا  اللذين  ومحاسبة  التي    ،مالحقة  الظروف  فيه   خاصة في هذه  انشاء تعذ ر 
الحرب وجرائم ضد اإل نسانية في سوريا على غرار تجربتي رواندا محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم 

السابقة والصيني  أبواب    وانسد ت   ،ويوغسالفيا  الروسي  الفيتو  بسبب  الدولية  الجنايات  إلى محكمة  اللجوء 
مساعدة ضحايا  ل  وثالثاً   .ة الشعب السوري وغياب االهتمام العالمي واألممي بمأسا  ،الداعمين لنظام األسد 

يفلتوا من العقاب   مالحقة ومحاسبة المجرمين وأال  من  قضائيًا  النسان وتمكينهم  االنتهاكات الخطيرة لحقوق ا 
تحقيق    بإمكانية   ملعلى األللتأكيد  وخامسًا وأخيرًا    على ما ارتكبوه من جرائم مهولة بحق الشعب السوري،

بية التي تسمح  في بلدان اللجوء السيما في الدول األور   وجودناولو جزء من العدالة إذا ما استثمرنا جيدًا  
تشريعاتها الوطنية بمالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بصرف النظر عن جنسية ومكان ارتكاب الجرم استنادًا  

 .لمبدأ الوالية القضائية العالمية

 

القانونية    –  الوالية القضائية العالميةكلمات مفتاحية:   للدراسات واألبحاث  السوري  المعاهدات   – المركز 
 المعتقلين.   -التعذيب  –الالجئين   –جرائم صد اإلنسانية   -جرائم الحرب –واالتفاقيات الدولية 
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 مقدمة: 
مكانًا في مسار أية عملية  تكتسي اليوم الدعوات المطالبة بضرورة أن يكون للعدالة بكل تجلياتها وإجراءاتها  

من    فقط  سياسية سورية أهمية قصوى، على اعتبار أن تحقيق العدالة بات اليوم مطلبًا هامًا وضروريًا، ليس
أجل التأكيد على سيادة القانون ومحاكمة المجرمين ومحاسبتهم أمام قضاء مستقل ونزيه وتعويض الضحايا،  

مع السوري عاني ومازال يعاني من مأساة لم يشهد التاريخ مثياًل  ألن تحقيق العدالة في مجتمع كالمجتوإنما  
لها ال من حيث األعداد الهائلة للضحايا بين قتيل وجريح ومهج ر ومختفي قسريًا في سجون النظام، وال من  

يساعد بال أدنى شك في منع وف  حيث حجم الدمار الهائل والنهب الواسع الذي طال البشر والحجر.. س
وتسهل عملية إرساء السلم ،  انتقام عشوائية قد تدمر ما تبقى من روابط انسانية في المجتمع  حدوث حاالت 

بسبب ما تعرضوا له من ويالت ال    هممن األحقاد والضغائن التي تغلغلت في نفوس  البشراألهلي، وتعافي  
 . تحتمل

أصوات ماليين السوريين المطالبة بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في  ومع استمرار المأساة السورية، ارتفعت  
أو إنشاء محكمة دولية خاصة، إال أن تجاهل وعجز المجتمع الدولي   سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية

وهذا ما أعطى مؤشرًا واضحًا  ذلك،    تحقيق   دون   والموقف الروسي والصيني الداعم لنظام األسد قد حاال 
على ارتكاب جرائم أكثر وأشد بشاعة، األمر الذي ، كما شجع اآلخرين  للمجرمين في أن يمعنوا في إجرامهم

 مع جوهر المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان.تمامًا يتناقض 

أبواب المحاكم الوطنية في  البحث عن منفذ، فكان أن طرقوا    إال  أمامنا  ، لم يكنلمالمؤ أمام هذا الواقع    
التي تسمح تشريعاتها ومحاكمها بمالحقة المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة  الدول  تحديدًا  و وربية  ألالدول ا

لحقوق االنسان بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة، وتقديمهم إلى محاكمها وهو ما بات  
  ليات أحد األي، الذي يعتبر اليوم  االختصاص العالمالوالية القضائية العالمية أو مبدأ  بمبدأ    ماليو   ُيعرف

من خالل    معاقبة من ارتكبهالقانون الدولي اإلنساني،  ل  جسيمة  انتهاكات   لردع وقوع  للعدالة الدولية  األساسية
الدفاع عن  لصالح مبدأ  الوطنية،  في القوانين    المحليةفرض العقوبات الجنائية، وهو يشكل استثناء لمبدأ  

التي وردت  جرائم  ال  ارتكب   هالمشتبه بأنتوقيف ومحاكمة  ب  العالمية، وإعطاء الحق ألي قاض    المصالح والقيم
اتفاقية روما  في اتفاقيات جنيف األربعة وبروتوكوالتها، وأيضًا الجرائم التي نصت عليها المادة الثامنة من  

  األشخاص   جميع  لحماية  الدولية  واالتفاقيةللمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب،    مؤسسةال
ة  1954  لعام  الهاي  باتفاقية   الملحق  1999  لعام   الثاني   البروتوكولو  القسري   االختفاء  من   بحماية   الخاص 
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ارتكا  مسلح،  صراع  نشوب   حالة  في  الثقافية  الملكية النظر عن مكان  الجريمة وجنسية  وذلك بصرف  ب 
التي ارتكبت  الجريمة  على    دولةالال تضطلع    حين هذا المبدأ  اللجوء إلى  ويتم    ، مرتكبها أو جنسية الضحايا

  مباشرة التحقيق في االدعاءات المتعلقة بتلك االنتهاكات لاتخاذ إجراءات قانونية  في  بمسؤوليتها    أراضيها
 مرتكبيها.ومحاكمة  الجسيمة لحقوق االنسان على أراضيها

ماهية نتعرف على  سوف  الدراسة  هذه  حدود  في  فإننا  عمومًا    الوالية  مبدأ  وبالنتيجة،  وتعريفها  القضائية 
وتحديد مبررات وجودها والعقبات التي تعترضها وشروط ممارستها، أما بخصوص الحالة السورية فسوف 

نتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان في  نتعرف على الدور الذي يمكن أن تؤديه الوالية القضائية بالنسبة لال
على دور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في   بالدنا والعقبات التي تعترضها، والتعرف أيضاً 

تحريك المسار القضائي فيما يتعلق بمالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بحق الشعب السوري ومساهمته في  
الملفات والقضايا التي ُقدمت إلى السلطات القضائية في أوروبا بخصوص االنتهاكات الخطيرة لحقوق بناء 

، وما هي التحديات التي واجهتها، وكيف تعاملت الدول االوروبية مع تلك القضايا، وما االنسان في سوريا
هو األساس لقبول التحقيق فيها، وإلى أين وصلت جهود المنظمات السورية في مالحقة مرتكبي الجرائم  

   الخطيرة في سوريا.

  السورية الحقوقية  وب من المنظمات  الدور المطل  وأخيرًا نختم الدراسة بالحديث عن السياسات المقترحة حول 
لدعم عملية مالحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم    المعنية بحقوق االنسان   الدوليةالمنظمات  و   والالجئين السوريين

 الجارية اليوم في العديد من البلدان األوروبية.    
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 ماهية مبدأ الوالية القضائية العالمية   :المبحث األول
 

  باعتباره   الخطيرة الدولية  الجرائم  مرتكبي  لمعاقبة  إجرائية  آلية  بمثابة  العالمي  الجنائي  االختصاص   مبدأ  يعتبر
الجنائية،    للعدالة  استثنائي  وهو اجراء  العالمي.  البعد   ذات   اإلنسانية  والقيم  المصالح  عن  الدفاع  ركيزة  على  يقوم

  االنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان حتى   مرتكبي  الحق في مالحقة ومحاكمة  يعطي المحاكم الوطنية للدول
 ارتكبوها. التي األفعال أو بالمتهمين صلة  أي الدول لهذه يكن لم لو

لوحظ في السنوات األخيرة اهتمامًا متزايدًا بتفعيل مبدأ الوالية القضائية العالمية من قبل بعض الدول وقد   
ملين في مجال حقوق اإلنسان في العالم، وترافق هذا وكذلك من طرف المنظمات الحقوقية والباحثين والعا

االهتمام مع تصاعد وتيرة االنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان من قبل دول ومليشيات مسلحة، وقصور  
األليات القضائية الدولية وفي مقدمها "محكمة الجنايات الدولية" عن مالحقة أو محاسبة المسؤولين عن  

  وأفغانستان واليمن ولبنان وليبيا... الخ. ا هو الحال في سوريا والعراق ارتكاب تلك االنتهاكات كم

سوف يتيح مالحقة المسؤولين عن ارتكاب  الديمقراطية  إن تفعيل هذا المبدأ في التشريعات الوطنية للدول  
 تلك االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ومنع إفالتهم من العقاب. 
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 تعريف مبدأ الوالية العالمية : المطلب األول
 

يستند مبدأ الوالية القضائية العالمية إلى المفهوم القائل إن جرائم بعينها ضارة بالمصالح الدولية إلى درجة 
أن تالحق مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو    –بل يصبح لزاما عليها    –تعطي الدول الحق  

تحت طائلة الوالية    لحقوق اإلنسان تعتبر عموماً   انتهاكات خطيرة اك  جنسية الجاني أو المجني عليه. وهن 
بينها اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب. وعلى  العالمية، ومن  القضائية 

دأ بات الرغم من أن مبدأ الوالية القضائية العالمية يسري منذ فترة طويلة على تلك الجرائم، إال أن هذا المب
 (1)  في السنوات األخيرة مع تزايد عدد الدول التي تأخذ به.يتطور بسرعة 

القانون   وقد سم اه فقهاء  العقاب "  بعض  الحق في  للقضاء الذي    ،"بعالمية  القضائية  الوالية  بموجبه  تنعقد 
رق لمكان  الوطني في مالحقة وعقاب مرتكبي أنواع معينة من الجرائم يحددها التشريع الوطني، دون التط

 (2)  منهما.ارتكاب اودون اشتراط توافر ارتباط معين بين الدولة والجاني أو الضحية أو جنسية أي 

أن الوالية القضائية العالمية في واقع األمر جزء من مجموعة األدوات التي تلجأ إليها الدول للتصدي الفعال 
الخطيرة  االنتهاكات  عن  المساءلة  نحو  قدًما  والمضي  العقاب،  اإلفالت من  تسبب  التي  السائدة  للثغرات 

 ( 3)   الجارية.النزاعات المسلحة السابقة أو  للقانون الدولي اإلنساني التي ُترتَكب خارج حدود الدول، سواء في  

ينبغي عليها مقاضاة األشخاص على    –في بعض الظروف    –إنه يجوز للمحكمة الوطنية أو    وتعني أيضًا،
الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون الدولي مثل الجرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم الحرب، أو اإلبادة 

 
إنشاء   - للجمعية العامة لألمم المتحدة من جدول األعمال  56  الدورة - مفوضة األمم المتحدة لحقوق االنسان  نماري روبنسو -  1

 9صفحة    164، البند  2001/ 4/12 - محكمة الجنايات الدولية

 53  ، صفحة2018، الجزائر،  للطباعة والنشر أحمد وافي، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ومبدأ السيادة، دار هومة -  -2

للجنة الدولية للصليب األحمر الدولي  ل كريستوفر هارالند"، نائب المراقب الدائم لدى األمم المتحدة والمستشار القانوني -3

https://www.icrc.org/ar/document/universal-jurisdiction-key-tool-ensuring-serious-violations-ihl-

are-prevented-investigated 
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تحدث هذه الجرائم استنادًا إلى المبدأ القائل إنها تلحق ضررًا بالمجتمع الدولي   أينما  –الجماعية، أو التعذيب  
 (4)  لحمايته.ز لكل دولة أن تتحرك بمفردها اجاأو النظام الدولي نفسه الذي 

  مبدأ الوالية القضائية العالمية   ورد تعريف  واالت حاد األوروبي  وفي تقرير الخبراء الصادر عن االت حاد األفريقي
ُيزَعم أنَّها ارُتكَِّبت ضمن أراضي دولة   تأكيٌد من دولة  ما على اختصاصها القضائي في شأن جرائمأنها: "ب

من دولة أخرى، حيث ال ُتشك ِّل الجريمة المزعومة    أخرى على يد مواطنين من دولة أخرى ضد  مواطنين
التي للدولة  الحيوية  للمصالح  مباشًرا  القضائية  تهديًدا  الوالية  د  القضائية  تؤك  الوالية  ترقى  أخرى،  بعبارة   .

المتمث لة في    العالمية إلى مطالبة الدولة بمالحقة التقليدية  أيًّا من الروابط  الجرائم في ظروف ال تتضمَّن 
 (5) "الشخصية السلبية أو المبدأ الحمائي في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. اإلقليمية أو الجنسية أو

لقاضي الجنائي الوطني الحق والسلطة في ا  يمنح، في أي دولة تقره،ضائية العالمية  إذًا فمبدأ الوالية الق
من جرائم القانون الدولي االتفاقي أو العرفي بصرف    ةممارسة واليته القضائية ضد متهم بارتكاب جريم

النظام  النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم أو جنسية الضحايا، وهو بهذا المعنى يخرج عن مفهوم  
القضائي الدولي التقليدي الذي لم يعد يستجيب بصورة فع الة لمواجهة تزايد وتيرة االنتهاكات الخطيرة لحقوق  

بات اليوم يشكل اختصاصًا قضائيًا إضافيًا في نظام الردع الدولي، وعاماًل مهمًا في تكريس قد  و   .االنسان
 السيادة الدولية في مكافحة الجرائم الخطيرة.

 

 

 

 

 

 
-https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/international و الدولية أمنستي آليات العدالة الدولية منظمة العف -4

justice / 

-https://reliefweb.int/report/sudan/auتقرير خبراء االتحاد اإلفريقي ومجلس أوربا حول الوالية القضائية العالمية  -  5

eu-technical-ad-hoc-expert-group-principle-universal-jurisdiction-report 
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 نشأة مبدأ الوالية القضائية العالمية وتطوره : المطلب الثاني

 

النمسا أول دولة في العالم  كانت  في العصور القديمة كما هو معروف اليوم، و هذا المبدأ  لم يكن معروفًا  
العالمية القضائية  الوالية  تشريعاتها على  في  عام  ،  نصت  ذلك  الدول 1803وكان  من  عدد  تبعتها  ثم   ،

... وقد نص القانون الجنائي  1885، األرجنتين في  1878، المجر في عام  1868مارينو عام  األخرى سان  
على أن اختصاص القاضي النمساوي يشمل جميع الجرائم التي يرتكبها األجانب في    1803النمساوي لعام  

 (6)  الخارج.

فرصة هامة لبحث التعاون الدولي حول محاربة تجارة الرقيق والقرصنة،    1815وشكل انعقاد مؤتمر فيينا عام  
النظر عن جنسيتهم،  بالرقيق والقرصنة بصرف  وأقر حق كل دولة في محاكمة مرتكبي جريمة االتجار 

تالي يمكن للدولة مالحقة تلك  واستثنى جرائم القتل والتعذيب والحرب بحجة أنها تقع داخل إقليم الدولة وبال
 الجرائم بواسطة قوانينها الوطنية استنادًا للصالحية االقليمية. 

كما كان لمحاكمات نورمبرغ بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية تأثيرًا كبيرًا على تشريع القانون الدولي العام، 
أرست تلك المحاكمات مبادئ هامة    كما  الدولي،حيث شكلت بداية عهد جديد في التشريع القانوني والتعاون  

وكذلك في اللجنة التي كلفتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ميثاق األمم المتحدة.    صداها فيانعكس  
لصياغة مبادئ عن محاكمات نورمبرغ، وقد استخلصت اللجنة سبع مبادئ سميت "مبادئ نورمبرغ"،   1947

 (7) الدولي.مة للقانون التي اعتبرت منذ ذلك الحين مبادئ ملز 

 مبادئ نورمبرغ: 
 أي شخص يرتكب جريمة بموجب القانون الدولي يكون مسؤوال جنائيا عنها. •

حتى إذا كان القانون الوطني ال يهدد بفرض عقوبة على جريمة بموجب القانون الدولي، فإن مرتكبها   •
 يعاقب بموجب القانون الدولي.

 الحكومات مسؤولون أيًضا عن الجرائم التي ارتكبوها بموجب القانون الدولي.رؤساء الدول وأعضاء   •
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إن التصرف بناًء على أوامر أعلى ال يعفي من المسؤولية بموجب القانون الدولي، شريطة أن يكون   •
 الجاني قد تصرف بشكل مختلف.

 يحق ألي شخص متهم بارتكاب جريمة دولية محاكمة عادلة. •

 على الجرائم التالية:  يعاقب القانون الدولي •

 أ( الجرائم ضد السلم 

 ب( جرائم الحرب 

 ج( الجرائم ضد اإلنسانية.

 (8) الدولي. كما يعتبر التواطؤ في ارتكاب الجرائم المذكورة جريمة بموجب القانون  •

على ضرورة تبني    التي أكدت صدرت العديد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية    وبعد محاكمات نورمبرغ
مبدأ الصالحية العالمية في التشريعات الوطنية ويأتي في مقدم تلك االتفاقيات اتفاقية منع جريمة اإلبادة  

فاقية  وات  1977البروتوكول اإلضافي األول لعام  و   1949  واتفاقيات جنيف األربعة  1948الجماعية لعام  
 ....الخ1984 مناهضة التعذيب 

  ومع تزايد وتيرة االنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان جرت العديد من المحاكمات على أساس الوالية القضائية
، كمحاكمُة مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان من قَِّبل محكمة إسرائيلية، وكذلك في عدد من دول العالم

ألمانيا وفرنسا وسويسرا لمحاكمة متهمين ارتكبوا جرائم في يوغسالفيا  و ا  المحاكمات التي انطلقت في بلجيك
في اسبانيا، ومحاولة محاكمة    ديكتاتور تشيلي "بينوشيه"لمحاكمة    بعدها  ورواندا، والمحاوالت التي جرت 

  رييل شارون في بلجيكا لمسؤوليته عن مجازر صبرا وشاتيال في لبنان ارئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق  
بنيهم وزير الدفاع األسبق  من  محاكمة مسؤولين أمريكيين و لمحاوالت  جرت في ألمانيا  وكذلك    1982عام  

 ومحاكمة رئيس تشاد األسبق حسين حبري في السنغال. الخ ،رامسفيلد مهندس احتالل العراق

 
-https://www.roberthjackson.org/speech-and-writing/the-influence-of-theركز روبرت جاكسون م  8

nuremberg-trial-on-international-criminal-law / 



 ودور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا  "الوالية القضائية العالمية" 

16 

 

 الدول االوربية وفي مقدمها ألمانيا والسويد والنمسا والنرويج وفرنسا إقامة   بعض وفي السنوات األخيرة شهدت  
  2020مرتكبي الجرائم الخطيرة في العراق وأفغانستان وإيران وسوريا، وفي العام  من القضايا ضد    المئات 

مدينة    في  سابقين في المخابرات السورية  وعنصر  بحق ضابط امن  في العالم  أول محاكمة  ألمانيا  انطلقت في
، كما تم توقيف طبيب بتهم قتل وتعذيب كوبلنز األلمانية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

مليشيات  جرى توقيف أحد أعضاء  مؤخرًا  ألسد. و نظام ا المعتقلين المرضى في المشافي العسكرية التابعة ل 
  في مخيم اليرموك بدمشق. لوقت حرب   بتهم ارتكاب جرائم "فلسطين حر ة" التابعة للنظام السوري 
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 الوالية القضائية العالمية  القانوني لممارسة األساس:  المطلب الثالث

 

 القانون الدولي العرفي:  :الفرع األول

 

بر العرف من أهم مصادر القانون الـدولي، وهو يتكون من مجموعة قواعد السلوك التي مورست من قبل  ت يع
لمـدة طويلـة حـتى اسـتقرت واعتقدت الدول أنها ملزمة وواجبة اإلتباع فيما بينها. ونظرًا ألهمية العرف الـدول  

تأتي  . حيث  الدولي اعتبر القانون الدولي القواعد العرفية التي استقر التعامل بها بين الدول مصدرًا أساسيًا له
، وفقًا لما ورد في النظام األساسي لمحكمة العدل (ل المصدر األو )قي المرتبة الثانية بعد المعاهدات الدولية  

 (9)  الدولية.

" في القرن السادس عشر، حيث وأول إشارة لمبدأ الوالية القضائية العالمية وردت في قوانين "جوسنتيان  
ارتكاب   مكان  لمحكمة  تبعًا  جنائيًا  قضائيًا  اختصاصًا  الرومانية  اإلمبراطورية  حكام  القوانين  تلك  منحت 
الجريمة أو محكمة مكان القاء القبض على المتهم على أساس الخطر الذي يسببه وجود المتهم في المكان.  

ال الهولندي  والفقيه  للمحامي  الفضل  القضائية  ويعود  الوالية  تحديد مالمح  في  "هوغو غروتيوس"  مشهور 
عام   ملموس  بشكل  محاكمة    1624العالمية  يجب  أنه  فيه  أعتبر  اإلنساني"، حيث  التضامن  "قانون  في 

ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي ينص عليها هذا القانون أيًا كانوا بصرف النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب 
وهذه كانت اول دعوة لتطبيق مبدأ الوالية القضائية،    (10) لدولة أخرى لمحاكمتهم ومعاقبتهم.  الجريمة أو تسليمهم

ومع مرور الزمن استقر التعامل بين الدول على تحييد المدنيين في الحروب، وحظر الهجمات العشوائية، 
 خالف ذلك.  واتخاذ االحتياطات الممكنة، والكف عن إنزال المعاناة غير الضرورية. ومعاقبة من ي 

لقد شكلت "جريمة القرصنة" في أعالي البحار كأول جريمة ُطبقت عليها الوالية القضائية العالمية منذ القرن  
السابع عشر نظرًا لما تمثله هذه الجريمة من خطورة وتهديد لمصالح الدول وعرقلة حر ية المالحة في أعالي  

لك الوقت استقر التعامل بين الدول على حق كل  ومنذ ذ   (منطقة ال تخضع لسلطة أي دولة)وهي  البحار  

 
 https://www.icj-cij.org/arمن النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية  38المادة   - 9

-https://asde.ru/ar/complaints/gugo-grocii-o-prave-voiny-gugo-grocii-gollandskiiهوغو غروتيوس  -10

yurist-i-osnovatel-uchenii-o / . 
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وجنسية   جنسيتهم  عن  النظر  بصرف  ومحاكمتهم  القراصنة  مالحقة  في  القضائية  واليتها  بممارسة  دولة 
 الضحايا وتحولت هذه الممارسة مع الزمن إلى قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي العرفي.  

اعتبارها من الجرائم التي تخضع، للمالحقة من قبل أي دولة  وتحولت جريمة "القرصنة" إلى مضرب للمثل ب
 استنادًا إلى مبادئ الوالية العالمية وتحظى بأهمية عند البحث عن منشأ مبدأ الوالية القضائية العالمية. 

القانون الدولي التعامل بها بين الدول  اإلنساني  ويحتوي  القواعد األساسية التي استقر   ، العرفي عددًا من 
ل محاكمها الوطنية    157، القاعدة رقم  العرفية  في مقدم القواعد   تي ويأ التي نصت: " للدول الحق في أن تخو 

الحرب".   جرائم  في  للنظر  العالمي  االختصاص  العرفية  صالحية  القاعد  هذه  الدول  ممارسة  كرست  وقد 
زاع مسلح دولي أو غير كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المتعلقة بجرائم الحرب، سواء ارتكبت في ن

  (11)  دولي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  527صفحة    -القواعد -المجلد األول  -القانون اإلنساني الدولي العرفي  -11

https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom 
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 المعاهدات واالتفاقيات والصكوك الدولية:  :الفرع الثاني
 

 : 1982لعام  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار -أوالا 
، وهي ملزمة لجميع الدول سواء  1958حل ت هذه االتفاقية محل اتفاقية قانون أعالي البحار الصادرة عام   

لكل دولة القبض على المتهمين بأعمال القرصنة  الحق    صد قت ام لم تصدق عليها، وقد منحت هذه االتفاقية
مستندة في ذلك إلى   محاكمتهم،في أعالي البحار أو في أي مكان أخر حتى ولو كان خارج والية الدولة و 

العرف الدولي الذي استقر منذ القرن السادس عشر على وجوب محاكمة القراصنة بصرف النظر عن مكان  
ارتكاب الجرم أو جنسية المتهمين، أي أن الدول هنا تمارس الوالية القضائية العالمية في مالحقة القراصنة  

من االتفاقية: "يجوز لكل دولة في أعالي البحار، أو   105  وهذا ما نصت عليه بوضوح المادة ومحاكمتهم. 
في أي مكان آخر خارج والية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو طائرة أخذت 
بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيها من األشخاص وتضبط ما 

      (12)  ..".ولمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من العقوبات  فيها من الممتلكات.

 : 1948كانون أول عام  اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها -ثانياا  
مصطلح اإلبادة الجماعية ال في اتفاقيات جنيف وال في البروتوكولين اإلضافيين. ولكن    يسبق أن استخدملم  

من الواضح أن كل األفعال المكونة لإلبادة الجماعية هي انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف وجرائم حرب 
)المواد   دولي  مسلح  نزاع  في  ارتكبت  ما  والمادة    130/147/ 50/51إذا  جنيف  اتفاقيات  ن  م  85من 

فعل مكو   فإن كل  وبالمثل  األول(.  بين  البروتوكول  المشتركة  الثالثة  للمادة  الجماعية هو خرق  لإلبادة  ن 
 ( 13) غير. ، إذا ارتكب في نزاع مسلح األربعة االتفاقيات 

أو الجزئي لجماعة    يالتدمير الكل  من األفعال التي تؤدي إلى  تعني اإلبادة الجماعية وفقًا لهذه االتفاقية أيًا  و 
قتل أعضاء من الجماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي  . كقومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها

الجماعة  الجماعة. إخضاع  أو    خطير بأعضاء من  المادي كليًا  بها تدميرها  يراد  عمدًا لظروف معيشية 
  ل الجماعة. أو نقل أطفال من الجماعة جزئيًا. أو فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخ

 
 file:///C:/Users/Privat/Desktop/unclos_a.pdfلبحار اتفاقية األمم المتحدة لقانون ا -  12

 آالن آشليمان" رجل القانون والمسؤول عن أنشطة الحماية باللجنة الدولية للصليب األحمر.من تصريح للسيد  -13

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5xrdr2.htm     

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5xrdr2.htm
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التدابير التشريعية الالزمة   اطبقًا لدستوره  ل دولة طرفكوألزمت االتفاقية أن تتخذ    عنوة إلى جماعة أخرى. 
لضمان إنفاذ أحكام هذه االتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي  

 عال األخرى المذكورة في المادة الثالثة.اإلبادة الجماعية أو أي من األف

ن بارتكاب اإلبادة الجماعية أو أي من األفعال  ياألشخاص المتهم  ةحاكمعلى م  المــادة السادسةونصت  
رتكب الفعل على أرضها، األخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي اُ 

  ون ذات اختصاص إزاء من يكون من األطراف المتعاقدة قد اعترف بواليتها. أو أمام محكمة جزائية دولية تك

استخدام الوالية القضائية العالمية من قبل محكمة جزائية دولية في حال إنشاء  المادة السادسة  تستبعد    ولم
القبيل. هذا  وتتعهد و   محكمة من  المجرمين،  تسليم  الجماعية جرائم سياسية على صعيد  اإلبادة  تعتبر  ال 

  (14) المفعول.األطراف المتعاقدة في مثل هذه الحاالت بتلبية طلب التسليم وفقًا لقوانينها ومعاهداتها النافذة 

 :1949نظام "االنتهاكات الجسيمة" المحدد في اتفاقيات جنيف األربع لعام  -ثالثا  

دولة تضم أكثر القواعد أهمية للحد من همجية الحروب. وتوفر الحماية   194معاهدات دولية موقعة من  هي  
لألشخاص الذين ال يشاركون في األعمال العدائية )المدنيون، وعمال الصحة، وعمال اإلغاثة( والذين توقفوا 

وتشكل   قة، وأسرى الحرب(.عن المشاركة في األعمال العدائية )الجرحى، والمرضى، وجنود السفن الغار 
عصب القانون الدولي الذي ينظم السلوك أثناء النزاعات المسلحة ويسعى إلى الحد اتفاقيات جنيف األربعة 

تدعو االتفاقيات وبروتوكوالتها إلى . و من تأثيراتها. وهي أكثر االتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق في العالم
ا لحدوث كافة االنتهاكات أو وضع حد لها، وتشمل قواعد صارمة للتصدي  اإلجراءات التي يتعين اتخاذها منعً 

لما ُيعرف بـ "االنتهاكات الخطيرة"، إذ يتعين البحث عن األشخاص المسؤولين عن "االنتهاكات الخطيرة"،  
. وتتعهد األطراف أو مكان ارتكاب الجرم  وتقديمهم إلى العدالة، أو تسليمهم، بغض النظر عن جنسيتهم

 للمحاكمة. وهذه إشارة واضحة لمبدأ الوالية العالمية القضائية.المتهمين وتقديمهم  المتعاقدة بمالحقة

  الصحة،   وموظفي   الجرحى  حماية   والمرضى  والجنود،  الجرحى،  بحماية   األولى جنيف  اتفاقية  فقد اختصت  
 (15)  الطبي. النقل ووسائل  الطبية والوحدات  الدينية  والوحدات 

 
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b087.htmlجامعة منيسوتا مكتبة حقوق االنسان  -14

اإلنترنيت    -15 على  الدولي  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  -https://www.icrc.org/ar/doc/war-and  - موقع 

law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm   

https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm


 ودور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا  "الوالية القضائية العالمية" 

21 

 

أما    الجرحى، والمرضى والجنود الناجين من الحرب البحرية.  بحماية  اتفاقية جنيف الثانيةبينما اختصت  
بظروف احتجاز أسرى الحرب واماكنهم، ومواردهم المالية، واإلعانات التي  فاهتمت    اتفاقية جنيف الثالثة

لمدنيين، بما  احماية  ب اتفاقية جنيف الرابعةضدهم. وأخيرًا اهتمت  يتسلمونها، واإلجراءات القضائية المتخذة  
 في ذلك في األراضي المحتلة. 

أحكامًا حول حماية ضحايا النزاعات    ، وتضمن1977أما بالنسبة للبروتوكول اإلضافي األول فقد صدر عام  
الدولية المسلحة، بينما اختص البرتوكول اإلضافي الثاني بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية المنصوص  

 ( 16) عليها في اتفاقيات جنيف األربعة.

مصغرة  وهي بمثابة اتفاقية    1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام    3والبد من اإلشارة هنا إلى المادة  
استثناء    زال يجو ضمن االتفاقيات األربعة تضم القواعد األساسية التفاقيات جنيف في صيغة مكثفة التي  

 (17)  سورية.أي من أحكامها، وتطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية. كما هو حال النزاع القائم في 

 
   من اتفاقية جنيف األولى: "  49نصت المادة 

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو  

 المبينة في المادة التالية.  االتفاقية، يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه 

أياً كانت    محاكمه، وبتقديمهم إلى    باقترافها، تهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر  يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة الم 

أنه يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى    تشريعه،وطبقاً ألحكام    ذلك،إذا فضل    أيضاً،جنسيتهم. وله  

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع    ص. الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخا

وينتفع المتهمون في جميع األحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع    أحكام هذه االتفاقية بخالف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية. 

المؤرخة    الحرب،بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى    وما  105الحر ال تقل مالءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة  

 . 1949آب/أغسطس  12في  

تتخذ األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة    - 1من البروتوكول األول: "    80المصدر السابق، نصت المادة    -16

تصدر األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع    - 2لبروتوكول".  اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى االتفاقيات وهذا "ا

 .األوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام االتفاقيات وهذا "البروتوكول"، وتشرف على تنفيذها

يسري هذا  "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف  ن البروتوكول الثاني: "المادة األولى مونصت  

المادة  =دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها علي جميع المنازعات المسلحة التي ال تشملها    1949المبرمة في  آب/أغسطس  

، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  1949آب/أغسطس    12قودة في  لحق "البروتوكول" اإلضافي إلي اتفاقيات جنيف المعماألولي من ال

لحق "البروتوكول" األول والتي تدور علي إقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة  مالدولية المسلحة ال

من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات  منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخري وتمارس تحت قيادة مسؤولة علي جزء من إقليمه  

ال هذا  تنفيذ  وتستطيع  ومنسقة،  متواصلة  "البروتوكول"  معسكرية  االطالع  لحق  من  الرابط    لمزيد  على 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b095.html 

-https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customaryاللجنة الدولية للصليب األحمر المصدر السابق    -17

law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm   
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 : 1954الملحق باتفاقية الهاي لعام  1999البروتوكول الثاني لعام  -رابعاا 
البروتوكول التزامًا على الدول األطراف بضرورة فرض شكل من أشكال الوالية القضائية العالمية هذا  تضمن  

في محاكمها فيما يتعلق باالنتهاكات الخطيرة للقواعد المنصوص عليها في هذه االتفاقية وهي: )الهجوم 
ى الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية واستهدافها أو استخدامها في األعمال العسكرية وسرقتها ونهبها  عل

من البرتوكول  التي تفرض على كل دولة طرف   15فهم من نص المادة  واختالسها أو تخريبها( وهذا ما يُ 
لجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية  ان تتخذ التدابير التشريعية الالزمة إلنشاء واليتها القضائية على ا

المحمية بموجب هذه االتفاقية، وألزمت كل طرف بأن يعتمد من التدابير ما يلزم العتبار الجرائم المنصوص  
عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم األطراف  

ادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية  بمبادئ القانون العام ومب
مباشر. كما   بشكل  الجنائي  الفعل  ارتكبوا  الذين  أولئك  غير  إلى أشخاص  من    17المادة    ألزمت الفردية 

لثقافية  التي يوجد على أراضيها الشخص المتهم بالهجوم الممتلكات ا  في االتفاقية   البرتوكول الدولة الطرف
وفي حال لم تفعل   ،المحمية واستهدافها أو تدميرها أو استخدمها في دعم األعمال العسكرية أن تقوم تسليمه

دون أي استثناء كان ودون تأخير ال مبرر له، ان تعرض قضية المتهم على سلطاته المختصة    ،وجب عليها
انطباقها، وفقًا للقواعد ذات الصلة من لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو في حالة  

 (18)  الدولي.القانون 

 اتفاقية مناهضة الفصل العنصري: -خامساا 
، ودخلت حيذ 1973تشرين الثاني    30اعتمدت هذه االتفاقية من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في  

اتخاذ جميع  ، وقد تعهدت الدول الموقعة عليها في المادة الرابعة منها  1976تموز عام    18التنفيذ في  
اب جريمة الفصل العنصري  التدابير التشريعية وغير التشريعية الالزمة لقمع أو ردع أي تشجيع علي ارتك

اتخاذ تدابير  ، و األخرى المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة األشخاص المرتكبين لهذه الجريمة  وسياسات العزل
تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقا لواليتها القضائية بمالحقة ومحاكمة ومعاقبة األشخاص المسؤولين  

انية من هذه االتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤالء من  عن ارتكاب األفعال المعرفة في المادة الث
 رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخري أو كانوا بال جنسية. 
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في المادة الثانية من هذه   ذكورةن بارتكاب األفعال المي المتهم  منها على جواز محاكمة  5المادة  ونصت   
  على االتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في االتفاقية يمكن أن تكون لها والية  

هؤالء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات والية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول األعضاء  
انية اللجوء الى الوالية القضائية العالمية وهذا ما يفهم من نص  واالتفاقية لم تستبعد إمك  التي قبلت واليتها.

  تقع   المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع،المادة الخامسة، وأيضًا ما نصت عليه المادة الثالثة من أن  
ي ترتكب  األفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة الت  "على

 (19)"فيها األعمال أو في إقليم دولة أخري 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  -سادساا 
 المهينة.

لم يقف القانون الدولي صامتًا أمام تزايد حاالت التعذيب في العالم، حيث بدأ يحد  ويقي د من سيادة الدولة  
ضيها في الجرائم الخطيرة النتهاكات حقوق االنسان ومنها قضايا التعذيب حيث لم يعد بإمكان الدول  على أرا

التشريعية والقضائية   المطلقة في ممارسة اختصاصاتها  الوطنية وإنها صاحبة الصالحية  بالسيادة  التذرع 
لسيادتها المعترف بها  والتنفيذية على جميع الحاالت التي تحدث في داخل حدودها الوطنية التي تخضع  

 دوليًا.

 وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وهكذا أصبح مرتكب جريمة التعذيب  
يشكل إلى جانب جريمة القرصنة وتجارة الرقيق هدفًا لقمع عالمي طبقًا للقانون الدولي العرفي ومن بعده  

حقة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم أو على األقل متابعتهم من طرف القانون الدولي االتفاقي، ويجب مال
أية دولة كانت بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المرتكبين أو الضحايا. وطبقًا لذلك يحق  
للسلطات القضائية في أية دولة في العالم النظر في قضايا التعذيب والحكم فيها ليس بصفتها الوطنية، بل  

 (20) نها أصبحت جهازًا من أجهزة الردع العالمي.أل
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   وهو ما أكدته
األول    المهينة كانون  توقيعها في  تم  القضائية  1984التي  الوالية  مبدأ  المذكورة  االتفاقية  ، حيث كر ست 

كل دولة طرف ما يلزم من    منا شددت فيها على أن تتخذ   5العالمية بالنسبة لجريمة التعذيب في المادة  
لواليتها القضائية أو على  اقليم يخضع    أيقامة واليتها القضائية عند ارتكاب هذه الجرائم في  إل  ت اإلجراءا

الدول. الجريمة من    كون عندما يو   ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك  تلك    مواطنيمرتكب 
المادة    يمناسبًا. وفاعتبرت تلك الدولة ذلك    الدولة، إذاتلك   مواطنيعليه من    المجني عندما يكون  ، و الدولة

م من االجراءات إلقامة واليتها القضائية على هذه  بالمثل ما يلز ان تتخذ    طرف  كل دولةفرضت على    3
اقليم يخضع لوالياتها القضائية    أيفي    الجرائم في الحاالت التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً 

والية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون    منها نصت على عدم استثناء أي  3. وفي البند  وال تقوم بتسليمة
أن تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع  الداخلي، و 

  .القضائياقليم يخضع الختصاصها  أيأعمال التعذيب في 

كانت، سواء أكانت   أياً استثنائية    ظروف  بأيةالتذرع  وشددت االتفاقية في المادة الثانية منها على عدم جواز  
ية حالة من حاالت الطوارئ أأو    داخليهذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي  

ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة  وأنه    العامة االخرى كمبرر للتعذيب 
  .عامة كمبرر للتعذيب 

جرائم  واليتها القضائية على    إلقامة  ت اإلجراءاما يلزم من  قية من األطراف المتعاقدة اتخاذ  وطلبت االتفا
تها القضائية  الياقليم يخضع لو   أيفي    التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً   التعذيب في الحاالت 

  ية قضائية جنائية تمارس وفقاً وال   أيال تستثنى هذه االتفاقية  ، و ية دولة من الدولأوال تقوم بتسليمة إلى  
المادة  للقانون   "  7الداخلي. وهذا ما نصت عليه  أ  التي يوجد في االقليم    منها فقرة  الدولة الطرف  تقوم 

في الحاالت   4من الجرائم المنصوص عليها في المادة    أليعى ارتكابه  الخاضع لواليتها القضائية شخص يد  
لم تقم    للمحاكمة، إذالى سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص ، بعرض القضية ع5التي تتوخاها المادة 

 (21)  .". أي إما المحاكمة أو التسليمبتسليمه
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 :2006االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري لعام  -سابعاا 
تشكل اليوم حاالت االختفاء القسري مشكلة خطيرة في جميع مناطق العالم من سوريا إلى اليمن، ومن العراق  
ليبيا إلى أفغانستان...الخ، ووصلت أعداد المختفين قسريا فقط في سوريا إلى أرقام   إلى بنغالدش. ومن 

ئة ألف مختفية ومختفي من بينهم  مهولة، وبحسب الشبكة السورية لحقوق االنسان فقد تجاوزت األرقام الما
لدى تنظيم داعش وجبهة النصرة والجيش الوطني وقوات   15000في سجون األسد وحوالي    85000حوالي  
 (22)  الديمقراطية.سوريا 

ويعاني أهالي األشخاص المختفين من اضطرابات نفسية، نتيجة عدم معرفة ما إذا كان ابنهم أو ابنتهم أو  
أمهم أو أباهم ال يزالون على قيد الحياة، وال يعرفون مكان احتجازه أو كيف تتم معاملته. وقد يؤدي البحث 

يش ذوو المختفين في ألم االنتظار  عنه إلى تعريض األسرة بأكملها لخطر كبير. وفي كثير من األحيان يع
 من جراء عدم معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيعودون إليهم يومًا ما. 

ويتعرض المختفون والمختفيات قسرًا ألبشع أنواع االنتهاكات كالتعذيب والعنف الجنسي والقتل، فال قانون 
ن و مجرد و صاف القانونية،  االنالتواصل و الوصول إلى سبل    ومحرومون منيحميهم في أماكن احتجازهم،  

 تمامًا من اية إمكانية للدفاع عن أنفسهم. 

فعليًا  اختفى وغيب    هو انساناالختفاء القسري    يةضح، و اإلخفاء يعد دائمًا جريمة بموجب القانون الدولي
أو على أحد الحواجز األمنية، من    من الشارع أو من منزلهحيث يتم اعتقاله    ،بعيدًا عن أحبائه ومجتمعه

، أو يرفضون الكشف عن  وهؤالء ينكرون اعتقاله  الدولة )أو أي شخص يعمل بموافقة الدولة(   يمسؤولبل  ق
  عاملة في في بعض األحيان، عناصر مسلحة غير  ،  اإلخفاءاالعتقال و   يقوم بعمليات   كما   ،مكان وجوده

  .لحةجماعات المعارضة المسالميليشيات المقاتلة إلى جانب النظام السوري و  لدولة، مثلا
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  2020حتى آب/    2011شخصاً ال يزالون قيد االختفاء القسري منذ آذار/  99479يقل عن   وجاء في تقرير الشبكة السورية: " أال

  8648سيدة، و  4982طفالً و  1738لدى قوات النظام السوري بينهم 84371على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم

سيدة   27طفالً و   11بينهم  2007التقرير مسؤولية إخفاء سيدة، فيما أسند   225طفالً و  319شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم

سيدة ال يزالون قيد االختفاء القسري لدى المعارضة   446طفالً و  238شخصاً بينهم  2397إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أن  

 . "قوات سوريا الديمقراطية سيدة ال يزالون قيد االختفاء القسري لدى   87طفالً و  93شخصاً بينهم   2056المسلحة/ الجيش الوطني، و 
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الكشف  و   ،تهدف االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري إلى منع االختفاء القسري 
ومنحهم    كشف تفاصيل ما جرى والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائالتهم،عبر  عن الحقيقة  

المناسب. و  هذه  التعويض  أقوى  تعتبر  واحدة من  األمم االتفاقية  اعتمدتها  التي  اإلنسان  معاهدات حقوق 
خالف الجرائم األخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب؛ فإن االختفاء القسري  ، خاصة وأنه وبالمتحدة

 .2010االتفاقية حيز التنفيذ في عام  هذه لم يكن يحظره صك عالمي ملزم قانونًا قبل دخول 

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من  "  أنه:  اء القسري االختفمن اتفاقية    2وقد عر فت المادة  
ية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون  أشكال الحرمان من الحر  

بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير 
وشددت االتفاقية في المادة األولى منها    ."في أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون الشخص المخت

التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق    على عدم جواز أي شخص لالختفاء القسري، وعدم جواز
حالة استثناء    األمر بحالة حرب أو التهديد باندالع حرب، أو بانعدام االستقرار السياسي الداخلي، أو بأية

بفرض   االتفاقية مبدأ الوالية القضائية العالميةمنها كر ست    10وفي المادة    أخرى، لتبرير االختفاء القسري.
كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل  "على    االلتزام

ألخرى الالزمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد  احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية ا 
فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا االحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع  
الدولة الطرف المعنية، وال يجوز أن تستمر إال للمدة الالزمة لكفالة حضوره أثناء المالحقات الجنائية أو  

من هذه  1على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة و  -2 . "التقديم أو التسليمإجراءات 
المادة أن تجري فورا تحقيقا أوليا أو تحقيقات عادية إلثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول األطراف األخرى  

من هذه المادة، وال   1موجب أحكام الفقرة  بالتدابير التي اتخذتها ب  9من المادة    1المشار إليها في الفقرة  
التي تبرره، وبنتائج تحقيقها األولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت   سيما االحتجاز والظروف
 (23) ."تنوي ممارسة اختصاصها
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 االتفاقيات والصكوك الدولية لمكافحة ومنع األعمال اإلرهابية:  -ثامنا  

على وضع صكوك دولية لمنع األعمال اإلرهابية، حيث بلغ عددها   1963منذ العام المجتمع الدولي دأب 
بشأن الجرائم وبعض األفعال   1963صكًا واتفاقية. منها ما يتعلق بالطيران المدني، )اتفاقية عام    19  يحوال

عام   الهاي  واتفاقية  الطائرات،  متن  على  المرتكبة  االستيال  1970األخرى  على  لقمع  المشروع  غير  ء 
لقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني،    1971الطائرات، واتفاقية مونتريال عام  

لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي،   1988وبروتوكول عام  
  2010هة ضد سالمة الطيران المدني، واتفاقية عام  والمكمل التفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموج

المكمل التفاقية قمع   2010لقمع األعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وبروتوكول  
لتعديل االتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض األفعال    2014االستيالء غير المشروع على الطائرات، وبروتوكول  

 طائرات.(.  المرتكبة على متن ال

 1973صكوكًا بشأن حماية الموظفين الدوليين، وخطف الرهائن )اتفاقية عام  وضع المجتمع الدولي  كما  
أخذ  بشأن  والمعاقبة عليها، وصك  دولية  الخاضعين لحماية  المرتكبة ضد األشخاص  الجرائم  منع  بشأن 

الرهائن  لمناهضة أخذ  الدولية  النووية،  كما وض   (.1979لعام    الرهائن االتفاقية  بالمواد  تتعلق  ع صكوكًا 
التفاقية الحماية المادية للمواد    2005وتعديالت عام    1980)اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام  

 لقمع أعمال اإلرهاب النووي.(. 2005النووية، واالتفاقية الدولية لعام 

األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة  لقمع    1988وكذلك فيما يتعلق المالحة البحرية، )اتفاقية عام  
التفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة    2005المالحة البحرية، وبروتوكول  

عام   وبروتوكول  الثابتة    2005البحرية،  المنصات  سالمة  ضد  الموجهة  المشروعة  غير  األعمال  لقمع 
لتمييز المتفجرات    1991وكًا بالمواد المتفجرة، )اتفاقية عام  وكذلك وضع صك  الموجودة على الجرف القاري.(

وأخيرًا االتفاقية    لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل،(.  1997البالستيكية بغرض كشفها، واالتفاقية الدولية لعام  
 (24) اإلرهاب. لقمع تمويل  1999الدولية لعام 

  1971واتفاقية مونتريال للعام   ١٩٧٠فاقية الهاي لعام  تلك االتفاقيات والصكوك والسيما ات  أن  والمالحظ هنا  
لقة   وجميع االتفاقيات المعنية بمكافحة الجرائم اإلرهابية ألزمت الدول المتعاقدة بأن تقدم على األقل  قضايا متع 

 
الصكوك الدولية المعنية بمكافحة اإلرهاب موقع األمم المتحدة   -24

https://www.un.org/counterterrorism/ar/international-legal-instruments 
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بالجرائم ذات الصلة إلى سلطاتها القضائية. وكما هو الحال في اتفاقية األمم الم تحدة لمناهضة التعذيب،  
يخضع مثل هذا االلتزام لشرط أن يتم العثور على الم تهم على أراضي الدولة الطرف وأ ال تقوم هذا الدولة  
الطرف بتسليمه. وباإلضافة إلى ذلك، يسمح االلتزام للمدعي العام في ممارسة صالحيات تقديرية، إذا كان  

إن الدول األطراف  فب لألمم المتحدة  يملك مثل هذه الصالحيات. ومع ذلك، خالفًا التفاقية مناهضة التعذي
بما في ذلك الدولة اإلقليمية ليست ملزمة با تخاذ أي إجراءات قضائية حتى لو كان قد تم اإلدالء بمزاعم  

لة على أن الجرائم المحظورة بموجب االتفاقيات قد ارتكبت.   خطيرة أو تقديم أد 

 :العالميةمبادئ برينستون حول الوالية القضائية  -اا تاسع
قدمت البعثتين الدائمتين لدولتي كندا وهولندا في األمم المتحدة رسالة   2001تشرين الثاني عام    27بتاريخ  

شفوية إلى األمين العام لألمم المتحدة طلبا فيها تعميم مبادئ "برينستون" المتعلقة بالوالية القضائية العالمية  
 المتحدة.  على الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم

الهيئات   توجيه  مساعدة  هو  المبادئ  من  الغرض  أن  رسالتهما  في  والهولندية  الكندية  البعثتين  وأوضحت 
التشريعية الوطنية التي تحاول سن تشريعات تنفيذية؛ ومساعدة القضاة الذين يتعين عليهم تفسير الوالية  

اتخاذ  في  أو  المحلي  القانون  تطبيق  معرض  في  العالمية  ومساعدة   القضائية  بالتسليم؛  المتعلقة  القرارات 
الحكومات التي يتحتم عليها البت في مسألة المالحقة أو التسليم أو المساعدة بأي شكل آخر في تعزيز  
الجرائم   بتقديم مرتكبي  المهتمين  المدني  المجتمع  العاملين في  الدولية؛ ومساعدة جميع  الجنائية  المساءلة 

 الدولية الخطيرة إلى المحاكم.

وقد رحبت في حينها مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان "ماري روبنسون" بهذه المبادئ، واعتبرت 
في تطوير وتوضيح مبادئ برينستون المتعلقة    إيجابياً   أن نشر مبادئ برينستون على نطاق واسع سيلعب دوراً 

 بالوالية القضائية العالمية. 

من علماء القانون وحقوقيون بارزون من مختلف دول العالم    25لي  ومبادئ برينستون هي حصيلة عمل لحوا
كان من بينهم البروفيسور محمد شريف بسيوني والدكتورة ليلى السادات والقاضي جورج أبي صعب، اجتمعوا  
على مدى عام كامل في جامعة برينستون في الواليات المتحدة األمريكية للبحث في مسألة الوالية القضائية  



 ودور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا  "الوالية القضائية العالمية" 

29 

 

وفيما يلي    مواصلة تطوير القانون الدولي، وتطبيق القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية  بهدف  يةالعالم
 ( 25) مبادئ برينستون األربع عشرة.

 

 األركان األساسية للوالية العالمية القضائية      -المبدأ األول   

إلى طبيعة    قضائية جنائية تستند حصراً ألغراض هذه المبادئ، تعتبر الوالية القضائية العالمية والية   -1
الجريمة، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه أو جنسية الفاعل المتهم أو المدان أو جنسية  

 المجني عليه أو أي صلة أخرى بالدولة التي تمارس هذه الوالية القضائية. 

دولة من   عادي في أيبل أي جهاز قضائي مختص و قيجوز ممارسة الوالية القضائية العالمية من   -2
الخطيرة المحددة في المبدأ    أجل محاكمة الشخص المتهم حسب األصول المرعية بارتكاب الجرائم

 أمام تلك الهيئة القضائية.  شريطة أن يكون الشخص حاضراً  (،1)2

شخص متهم أو    يجوز للدولة أن تستند إلى الوالية القضائية العالمية كأساس لتقديم طلب تسليم -3
أن    (، شريطة1) 2المحددة في المبدأ    رتكاب إحدى الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدوليمدان با

، وأن يحاكم الشخص المطلوب  الشخص مذنباً   الوجاهة بكون تكون الدولة قد أقامت قضية ظاهرة  
ات والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان في سياق اإلجراء  للقواعد   تسليمه أو يعاقب وفقاً 

 القانونية الجنائية. 

أو استنادهما إلى   القضائية، لدى ممارستهما للوالية القضائية العالمية  وأجهزتهايتعين على الدولة   -4
العالمية كأساس لطلب التسليم، أن تتقيد بأصول المحاكمات الدولية، بما فيها،   الوالية القضائية 

على المنطوية  القواعد  الحصر،  ال  المثال  سبيل  احقو   على  أو  المتهم  واستقامة  لمجق  عليه،  ني 
ونزاهة   واستقالل  القانونية،  بعد اإلجراءات  فيما  إليها  يشار  المحاكمات  )  الجهاز  الدولية بأصول 

 القضائي(. 

 
 The Princeton Principles on Universal Jurisdiction 28(2001) جامعة برينتسون 25

http://hrlibrary.umn.edu/instree/princeton.html 
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والتزاما  -5 لحقوقها  ووفقا  نية  بحسن  العالمية  القضائية  الوالية  تمارس  أن  للدولة  بموجب    اتهينبغي 
 القانون الدولي. 

 الدولي القانون  م الخطيرة بموجب الجرائ -2المبدأ 

  ، االسترقاق  (2، )( القرصنة١)ألغراض هذه المبادئ، تشمل الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي:    -  ١
 ( التعذيب. ٧)  ،( اإلبادة الجماعية٦)  ،اإلنسانيةضد  ( الجرائم  ٥)  ،( الجرائم ضد السالم٤)( جرائم الحرب  ٣)

الوالية القضائية    ال يمس تطبيق  ١القضائية العالمية على الجرائم المبينة في الفقرة  أن تطبيق الوالية    -  ٢
 العالمية على الجرائم األخرى بموجب القانون الدولي.

 وطني  تشريع االعتماد على الوالية القضائية العالمية في حال عدم وجود -3المبدأ  

يجوز لألجهزة القضائية    1بند   ٢المحددة في المبدأ    فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي 
ا الوطنية ال تنص صراحة على  تهكانت تشريعا   الوطنية أن تعتمد على الوالية القضائية العالمية حتى وإن

 ذلك. 

 االلتزام بدعم المساءلة -4المبدأ 

األشخاص   أو تسليم  أن تمتثل لجميع االلتزامات الدولية المنطبقة على: مالحقة   على الدولةينبغي    -  ١
للعملية وفقا  الدولي  القانون  بارتكاب جرائم بموجب  المدانين  أو  تتفق مع أصول   المتهمين  التي  القانونية 

في تلك الجرائم أو تالحقها قضائيا بجميع الوسائل    المحاكمات الدولية، وتزويد الدول األخرى التي تحقق 
والقضائية، واتخاذ أية تدابير أخرى ضرورية ومالئمة تتماشى مع القواعد    المتاحة من المساعدة اإلدارية

 الدولية. والمعايير

القضائية،  -  ٢ المالحقة  وألغراض  العالمية،  القضائية  للوالية  ممارستها  لدى  للدولة،  تطلب   يجوز  أن 
قدمة الطلب  تتصرف الدولة م  المساعدة القضائية من أجل الحصول على أدلة من دولة أخرى، شريطة أن

 المحاكمات الدولية. ستخدم األدلة المتوخاة وفقا ألصولتُ  بحسن نية وأن
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 الحصانات   -5المبدأ  
فإن المنصب الرسمي للشخص   2فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي المحددة في المبدأ  

هذا الشخص من المسؤولية    يال يعف،  الً مسؤو   حكومياً   موظفاً   المتهم سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو كان
 العقوبة عنه.  الجنائية وال يخفف

 قوانين التقادم الُمْسِقطْ   -6المبد 

الجرائم الخطيرة بموجب القانون    ال تنطبق قوانين التقادم المسقط أو أي شكل آخر من أشكال التقادم على
 .2الدولي المحددة في المبدأ 

 العفو    إعالنات -7المبدأ 

الخطيرة بموجب    ال تتفق إعالنات العفو، بصفة عامة، مع التزامات الدولة بتوفير المساءلة عن الجرائم  -  ١
 .٢القانون الدولي المحددة في المبدأ 

ممارسة الوالية    مع االلتزامات القانونية والدولية للدولة الضامنة  ال يمنع إصدار إعالنات عفو ال تتفق -  ٢
 .2المحددة في المبدأ  القضائية العالمية فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي

 مسالة تنازع االختصاصات الوطنية  -8المبدأ   

تلك الدولة إلى تثبيت واليتها على    تسعىعندما يكون لدولة واحدة أو أكثر والية قضائية على شخص ما أو  
تحتجز الشخص أي أساس تستند إليه لتثبيت الوالية عليه سوى    ذلك الشخص، وإذا لم يكن لدى الدولة التي

  ا القضائية، لدى البت في مسألة المالحقة أو التسليم، أن تبني تهتلك الدولة أو أجهز   مبدأ العالمية، فعلى
 للمعايير التالية:   قرارها على المحصلة الكلية

)ج( صلة  ،  )ب( مكان ارتكاب الجريمة،  )أ( االلتزامات الناشئة عن المعاهدات المتعددة األطراف أو الثنائية
ني عليه بالدولة مقدمة الطلب لمج)د( صلة ا،  الجنسية  المتهم بارتكاب الفعل بالدولة مقدمة الطلب من ناحية

الفعل، أو الجريمة،   )ه( أي صلة أخرى تربط بين الدولة مقدمة الطلب والمتهم بارتكاب الجنسية،  من ناحية  
حسن النية لديها    )و( احتمال المالحقة القضائية فعليا في الدولة مقدمة الطلب، وتوفرعليه،  ني  لمجأو ا

، مقدمة الطلب   اهة في اإلجراءات القانونية المتبعة في الدولةنز نصاف وال)ز( توفُّر اإل،  وفعالية هيئة االدعاء
 )ط( مصالح العدالة.،  الطلب  )ح( مالءمة المكان لألطراف والشهود وتوافر األدلة في الدولة مقدمة
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    عدم جواز المحاكمة عن الجريمة مرتين/ المحاكمة واالستهداف لها على ذات الجرم مرتين. -9المبدأ 

عدم    ا القضائية، لدى ممارسة الوالية القضائية العالمية، أن تكفل تهي للدولة أو أجهز ينبغ -１
أو عقوبات متعددة عن    تخذت بحقه إجراءات قانونية جنائية إلى إجراءات اتعريض الشخص الذي  

إجراءات  بحقه سابقا  اتخذت  إذا  ذاته  الجنائي  المساءلة،    السلوك  إجراءات  أو غيرها من  قانونية 
وال تدخل في نطاق هذا المبدأ اإلجراءات الصورية أو   ية ووفقا للقواعد والمعايير الدولية.بحسن ن 

 إدانة أو غيرها من إجراءات المساءلة األخرى.  العقوبات التافهة الناشئة عن 

على    ينبغي للدولة أن تعترف بصحة لجوء دولة أخرى إلى ممارسة الوالية القضائية العالمية  -２
أو مختصة أو هيئة    ف بالحكم النهائي الذي تصدره هيئة قضائية وطنية عادية نحو سليم وأن تعتر 

 الدولية. قضائية دولية مختصة تمارس هذه الوالية وفقا ألصول المحاكمات 

يحق للشخص الذي حاكمته أو أدانته دولة مارست الوالية القضائية العالمية على الجرائم   -３
بالمكانة القانونية التي    ويتمتع هذا الشخص   ،2الخطيرة بموجب القانون الدولي المحددة في المبدأ  

ا تهذا  جواز المحاكمة عن الجريمة  تؤهله بأن يدفع أمام أي هيئة قضائية وطنية أو دولية بمبدأ عدم
 تتخذ بحقه.  مرتين لالعتراض على أي إجراءات جنائية أخرى 

 التسليم   أسباب رفض  -10المبدأ 

الوالية    ا القضائية أن ترفض النظر في طلب التسليم استنادا إلىتهيجوز للدولة أو ألجهز  -１
األرجح على  سيواجه  تسليمه  المطلوب  الشخص  كان  إذا  العالمية  أو    القضائية  اإلعدام  عقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو    سيتعرض إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
على األرجح، إلى إجراءات قانونية صورية تنتهك    إذا كان سيتعرض الشخص المطلوب تسليمه،

 ا تأكيدات مرضية تثبت عكس ذلك.نهوال تقدم بشأ  فيها أصول المحاكمات الدولية

الدولي   لتي ترفض التسليم على أساس هذا المبدأ أن تالحق، إذا كان القانون يجوز للدولة ا -２
الدولي من الجرائم المحددة   يسمح لها بذلك، الشخص المتهم بارتكاب جريمة خطيرة بموجب القانون 

المبدأ   الشخص ،  2في  هذا  تسلم  أن  دولة    أو  يمكنإلى  إلى    ثالثة  تعريضه  دون  فيها  مالحقته 
 . ١المخاطر المشار إليها في الفقرة  
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    اعتماد التشريع الوطني -11المبدأ 

القضائية العالمية وإنفاذ    عند االقتضاء، تشريعات وطنية تمك ِّنها من ممارسة الوالية  ينبغي للدولة أن تسن
  هذه المبادئ.

 مية في صلب المعاهدات التي تعقد في المستقبل إدراج مبدا الوالية القضائية العال -12المبدأ 

تعقدها في المستقبل   ينبغي للدول أن تدرج أحكاما تتعلق بالوالية القضائية العالمية في جميع المعاهدات التي
بموجب القانون الدولي المحددة في    وفي البروتوكوالت الملحقة بالمعاهدات القائمة والمعنية بالجرائم الخطيرة

 .2 المبدأ

 العالمية  تعزيز المساءلة والوالية  -13المبدأ 

 المبادئ.  ينبغي لألجهزة القضائية الوطنية أن تفسر القانون الوطني على نحو يتفق مع هذه -１

  الجرائم  ليس في هذه المبادئ ما يفسر على أنه يقيد حقوق والتزامات الدولة بمنع ارتكاب  -２
 بموجب القانون الدولي. ابهل القانونية المعترف  بموجب القانون الدولي أو المعاقبة عليها بالوسائ

  ا تقيد استمرار تطوير الوالية القضائية العالمية فينهال ينبغي تفسير هذه المبادئ على أ  -３
 القانون الدولي.

  تسوية المنازعات   -14المبدأ  

ا  تهمنازعا  مع القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، بتسوية  ينبغي للدول أن تقوم، تمشياً  -１
العالمية بجميع الوسائل المتاحة لتسوية  بالطرق   الناشئة عن ممارسة الوالية القضائية  المنازعات 

 السلمية وبخاصة عن طريق رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية. 

القضائية    تي تسعى إلى ممارسة الواليةع، ال يجوز للدولة النزا ريثما يتم البت في موضوع ال -２
احتجاز ذلك الشخص    العالمية أن تحتجز الشخص المتهم وال يجوز لها أن تطلب إلى دولة ثالثة

معقولة أخرى لكفالة مثول ذلك الشخص  ما لم يكن هناك احتمال معقول بفراره وال توجد أي وسائل
 سعى إلى ممارسة واليتها القضائية.للدولة التي ت في اية المطاف أمام األجهزة القضائية
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 مبدأ الوالية القضائية العالمية  اعتمادمبررات : المطلب الرابع
 

الوالية  مبدأ  لوحظ على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، اهتمامًا عالميًا ملحوظًا في ممارسة وتطبيق  
القضائية العالمية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية والتعذيب، وقد  

ماليين الالجئين إلى أوروبا والعالم، حيث تزايد هذا االهتمام في السنوات األخيرة مع تدفق مئات اآلالف و 
بدأنا نسمع عن محاكمات لمتهمين من دول كسوريا والعراق وأفغانستان وإيران بجرائم حرب وضد اإلنسانية  

 في عدد من الدول االوربية والسيما في ألمانيا والسويد والنرويج والنمسا وفرنسا وسويسرا وهولندا. 

بل له ما    ،لم يأت من فراغباالعتماد على مبدأ الوالية القضائية العالمي  ايد  ويبدو أن هذا االهتمام المتز 
 ، ويأتي في مقدم تلك المبررات:يبرره

، ويصفها  لضحايا الجرائم الدولية إمكانية الوصول إلى العدالةتوفر  الوالية القضائية العالمية  أن   -1
من اللجوء إليها بهدف االنتصاف  يمة  ضحايا الجرائم الدولية الجسالبعض بأنها "شبكة أمان" تمك ن  

بوضوح   ذلك  ويبرز  الجرائم.  تلك  مرتكبي  إليها  كون  يعندما  ومعاقبة  ينتمي  التي  الدولة  قضاء 
أو تكون سلطات تلك الدولة على المالحقة،    غير قادرلشروط العدالة أو النزاهة، أو    الضحايا يفتقر

من خالل  سبل تحقيق العدالة  تلمس  ل   لضحايايدفع اما  ، وهذا  ليست راغبة في إجراء تحقيق فع ال
، كما هو حال الضحايا اليوم في العراق  يأخذ قضائها باالختصاص العالمي  في دولالبحث عنها  

 .  وسوريا على سبيل المثال

إن ممارسة مبدأ الوالية القضائية العالمية يساعد على تقليص المالذات األمنة التي يفكر باللجوء  -2
يسهم في إلغاء حق   إليها مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة. الخ. كما

منح قضاء ويكفل عدم بقاء الجاني دون عقاب من خالل  تلك الجرائم،  اللجوء للمتهمين بارتكاب  
الجنائية الدولية الخاصة   محكمةلل ، وقد سبقالدولة التي يتواجد على إقليمها مكنة مالحقته وعقابه

كركن مادي  ب يالطابع اآلمر لحظر التعذ   بين " أن ربطت جايورنز يف" ةي يوغسالفيا السابقة في قضب
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 م ي ومعاقبة أو تسل  بعةومتا  قيوحق كل دولة في التحق  ةيأو اإلبادة الجماع  ةيضد اإلنسان  جريمةلل
 ( 26)  إقليمها.على  بالتعذيب المتواجدين  ني األشخاص المتهم

الجرائم التي تمس وتضر    واإلنساني تفترض قمع المصالح المشتركة للدول والتضامن االجتماعي   -3
احترامها،  على  العمل  في  مشتركة  مصلحة  لها  التي  الدول  تمارس  عندما  فالدولة    بمصالح 

عن مصالح  أيضًا  تدافع  بل  ،  لوحدها وحسب   االختصاص العالمي فهي ال تدافع عن مصالحها
إنما    ،ية بهذا المعنىوالوالية القضائية العالم.  عونًا لهاجزءًا منها و باعتبارها    ككل  الجماعة الدولية

وهو واجب كل دولة واإلنساني بين الدول،  د فكرة المصالح المشتركة والتضامن االجتماعي  تجس  
 (27)  دولية.أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم 

حماية االنسانية من  و ية  حماية مصالح دولل أداة قانونية لقمع ومحاربة جرائم دولية خطيرة،  يشكل    -4
العالمي، جرائم ال تمس مصلحة دولة واحدة بل هي تصدم الضمير  أي أنها  خطر تلك الجرائم،  

ليست جرائم ذات طبيعة داخلية ففي حقيقتها هي جرائم ذات طبيعة عالمية متعارف عليها    وهي
في القانون الدولي بأنها تشكل انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي االنساني وتتجاوز مصلحة دولة 

 (28) واحدة. 

لغاء حق اللجوء يكفل عدم اتاحة )الملجأ االمن( للمسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم، ويسهم في إ -5
لهم، وينمي اإلحساس بالخطر الذي يحدثه تواجدهم على إقليم دولة معنية دون عقاب، وكذلك هو  
إقليمها مكنة   يتواجد على  يكفل عدم بقاء الجاني دون عقاب من خالل منح قضاء الدولة التي 

 ه الجرائم. مالحقته وعقابه، ولكل دولة الحق في المتابعة الجنائية ومعاقبة مرتكبي مثل هذ 

قصور اآلليات الدولية ذات الطابع ، نتيجة الوالية القضائية العالمية تسد فجوة اإلفالت من العقاب  -6
الدولية الجنائية  المحكمة  او  الخاصة  الجنائية  كالمحاكم  محدودة حيث    ،الجنائي"  فعاليتها  بقيت 

ظرها، فاختصاص هذه  ألسباب تتعلق بالنطاق الزمني أو النطاق الموضوعي للجرائم المختصة بن

 
سفيان، االختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية، أطروحة   دخالفي  -26

 228صفحة  2014لنيل شهادة   الدكتوراه في العلوم، الجزائر جامعة مولود معمري، تيزي وزو  

 / https://www.icc-cpi.intمن ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -27

   459الطبعة األولى ترجمة مكتبة صادر ناشرون صفحة   -القانون الجنائي الدولي  -أنطونيو كسايزي  -28
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منية معينة وأشخاص معينين وجرائم على سبيل الحصر، ز محدودًا بفترة    المحاكم يبقى اختصاصاً 
واليتها،    لباالنضمام اليها وقبو   توقف على إرادة الدولفإنه ي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية    وأما

د بأثر رجعي ليشمل مالحقة  وحتى ولو قبلت دولة ما باالنضمام فإن اختصاص المحكمة ال ينعق
الجرائم المرتكبة على إقليم هذه الدولة قبل انضمامها مما يفسح المجال امام بقاء تلك الجرائم دون  

ومن هنا تأتي أهمية اللجوء إلى مبدأ الوالية القضائية العالمية لسد تلك الثغرات ومعالجتها    عقاب،
 نسان ومنع اإلفالت من العقاب.الجسيمة لحقوق اال  بما يسمح بمالحقة االنتهاكات 
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 شروط ممارسة مبدأ الوالية القضائية العالمية : المطلب الخامس
 

إن محاكمة المتهم أو تسليمه استنادًا لمبدأ الوالية القضائية العالمية يتطلب توفر العديد من الشروط يأتي   
في مقدمها، وجود فعل جرمي واضح وصريح له، ونص قانوني يجر م هذا الفعل، وإجراءات جزائية تسمح  

ة لمحاسبتهم ومعاقبتهم في حال بالبحث عن المتهمين والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم للمحكمة المختص
 . مُثبتت إدانته

   ارتكاب فعل أو أفعال جرمية: -أوال

ال يكفي ارتكاب جريمة بحد ذاتها، بل البد أن تكون الجريمة المرتكبة من النوع الخطير أو تمثل انتهاكًا  
اإلنسانية والتعذيب جسيمًا وخطيرًا لحقوق االنسان، كجريمة القرصنة، أو إحدى جرائم الحرب أو الجرائم ضد  

الجرائم تتميز بالطابع االستثنائي والخطير بسبب مداها وبعدها العالمي    واالبادة الجماعية على اعتبار تلك
ما    فال يمكن ألحد أن ينكر مثالً   يشكل خطرًا على مصالح الدول والمجتمع الدولي عمومًا،  هان ارتكابوا

لجريمة اإلبادة وجرائم التعذيب وجرائم الحرب من اثار وخيمة على اإلنسانية جمعاء. وتقوم هذه الجرائم على  
أساس مساس السلوك االجرامي بمصلحة دولية تهدد السلم واألمن الدوليين وبالقيم المشتركة للجماعة الدولية  

 واحدة كما في حالة الجرائم المرتكبة في سورية. باعتباره يهز الضمير اإلنساني ونتائجه تتجاوز حدود دولة

القانون الدولي العرفي وفي   الفعل أو السلوك الجرمي في قواعد  كما ال يكفي أن يكون منصوصًا على 
االتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية وحسب، بل ال بد من اإلقرار الدولي بأن ذلك الفعل والسلوك يشكل  

القانون الدو  لي، والنص على حظر ممارسته ومتابعة ومالحقة ومحاكمة من يرتكبه ومعاقبته  جريمة في 
بصرف النظر عن مكان ارتكاب الفعل الجرمي وجنسية الجاني أو الضحية، وفي حال عدم القدرة على  

 المحاكمة وجب التسليم إلى دولة أخرى تطالب بمحاكمته.   

 :المعنية لدولةراضي اأعلى موجوداا المتهم يجب أن يكون  -ثانياا 

وهذا يعني    تشترط معظم دول العالم تواجد المتهم على أراضيها لممارسة االختصاص القضائي العالمي، 
  وبالعودة إلى .  للمتهم في حال عدم تواجده على أراضيها  محاكمة غيابية إجراء  فكرة  أن تلك الدول تستبعد  
ت على وجوب البحث    نجد أنهم لم تذكر شيئًا من هذا  1949اتفاقيات جنيف لسنة   عن  القبيل، بل هي نص 
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المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني من اجل توقيفهم وإحالتهم على محاكم الدولة 
  ة" البحث" الوارد  كلمةأو تسليمهم إلى دولة أخرى إذا ما رأت دولة مكان القبض عليهم ذلك، مما يعني أن 

اتفاقيات جنيف   في داخل الدولة أو خارجها. ومن المعروف لى جهل بمكان تواجد المتهم  نطوي عتفي 
تحديد مكانه  ل  هذا المتهم  البحث والتحري عن  متهم بارتكاب جريمة دولية يتطلب أوالً أي  محاكمة    قضائيًا إن

أن كلمة" بحث    يعنيوهذا  القضاء المختص،    للمحاكمة أمام  حالتهإ  والتحقيق معه ثم  ألجل القبض عليه
ممارسة االختصاصات القضائية األولية حتى في غياب المتهم عن    تفيد بإمكانية  الوارد في اتفاقية جنيف

وهو ما  كالبحث والتحر ي عن المتهم والتحقيق في الجريمة وصواًل إلى إصدار مذكرة التوقيف،  إقليم الدولة،
مذكرات توقيف غيابية بحق اللواء جميل  دولتين  أصدر القضاء في الفي ألمانيا وفرنسا حيث    جرى فعالً 

أعمال    العسكري الرتكابهمحسن وعلي مملوك والعميد عبد السالم محمود رئيس فرع التحقيق في مطار المزة  
 التعذيب والتواطؤ في حاالت االختفاء القسري وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب.

يجوز محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة وفقًا للوالية    إذا كان ال  ويمكننا أن نستنتج مما تقدم، إنه
مباشرة   المعنية  الدولة  المختصة في  السلطات  بالمقابل  يمنع  ال  أن هذا  / غير  العالمية غيابيًا  القضائية 

 ( 29)   إجراءات التحري والبحث وحتى إصدار مذكرات توقيف ليصار الى توقيف المتهم ومحاكمته حضوريًا.

  عدم تسليم المتهم: -ثالثاا 

ها محاكمة المتهم أو تسليمه  يضاال ينعقد االختصاص الداخلي إال في حالة رفض الدولة التي يتواجد على أر 
 . او إلى محكمة جنائية دولية معنية بمحاكمتهإلى أية دولة أخرى 

دولية وفي مقدمها اتفاقيات  إما التسليم أو المحاكمة وهو مبدأ نصت عليه العديد من المعاهدات واالتفاقيات ال
من اتفاقية جنيف الرابعة حيث    146، وهذا ما يبدو واضحًا في نص المادة  1949جنيف األربعة لعام  

" على:  منها  الثانية  الفقرة    المخالفات   هذه  مثل  باقتراف   المتهمين  بمالحقة  متعاقد   طرف  كل  يلتزمنصت 
ل  إذ   أيضًا،  وله  جنسيتهم.ت  انمحاكمه أيًا ك  إلى  وبتقديمهم  باقترافها،   باألمر  أو  الجسيمة   وطبقاً   ذلك،ا فض 

 
 موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر مصدر سابق  -  29
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أم    المذكور  الطرف  لدى  فراتتو ت  مادام  لمحاكمته  آخر  معني  متعاقد   طرف  إلى  يسلمهم  أن  تشريعه،  ألحكام
 (30) ص.األشخا هؤالء ضد  كافية اتهام دلةال أ

ليس أمام الدولة التي يتواجد على أراضيها المتهم إال محاكمته أو تسليمه لدولة أخرى معنية. وحتى في   
حال عدم قدرة الدولة على محاكمة المتهم المتواجد على أراضيها، فعليها أن تلتزم بتسليمه إلى دولة أخرى 

في حالة إثارة إشكال عند تنازع    حالً   وهذا الشرط يعد  راغبة أو معنية بمحاكمته أو تسليمه لمحكمة دولية،  
  يوجد المتهم على إقليمها ومتابع أمام قضائها بموجب االختصاص   االختصاصات القضائية بين الدول التي

لم تتمكن  وإذا  بموجب اختصاصات قضائية دولية أخرى،    وبين الدولة التي تكون مختصة  الدولي  الجنائي 
عليها أن تلتزم بتسليمه إلى الدولة  وجب    ،أمام محاكمهامحاكمته  من    الدولة التي يوجد المتهم على إقليمها

التعاون  مدى    تبرزهنا  و    الراغبة في محاكمته أو إلى المحكمة الجنائية الدولية. في تسليم  الدولي  أهمية 
 من العقاب.  الجاني حتى ال يفلت وذلك  المتهم إلى دولة أخرى تتوفر فيها إمكانية المحاكمة واألدلة

 : ازدواجية التجريم -عاً راب

هو أن    ها بعض الدول في تشريعاتها الوطنيةتضعالتي    العالمي  الجنائي  االختصاص   من شروط انعقاد 
يكون الفعل أو الجرم معاقبًا عليه بنص القانون التي يتواجد على أرضها المتهم والمطالبة بتسليمه، وبنفس  

أيضًا في تشريعات الدولة طالبة التسليم. وهذا االشتراط ليس إال  الوقت يجب أن يكون الجرم معاقبًا عليه  
تطبيق حرفي لمبدأ معروف في القانون الجنائي الدولي وكذلك في التشريعات الوطنية " ال جريمة وال عقوبة  

تجريم الفعل    بالتسليم  يجب أن يتضمن تشريع الدولة طالبة التسليم والدولة المطالبة  إال بنص قانوني"، أي
 . محل التسليم كشرط للتسليم
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 التي تعترض تطبيق مبدأ الوالية القضائية العالميةوالعوائق الصعوبات :  المطلب السادس
 

على الرغم من أن العديد من أهم االتفاقيات والمعاهدات الدولية قد أقر ت حق الدول في متابعة ومحاكمة  
أن الكثير من دول من  مرتكبي الجرائم الخطيرة واالنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان، وعلى الرغم أيضًا  

اك، إال أن االعتراف العالمي بهذا المبدأ العالم قد أقرت في تشريعاتها مبدأ الوالية القضائية بهذا الشكل أو ذ 
 . والقبول بتطبيقه حالت دونه صعوبات وعوائق سياسية وتقنية ومادية، سنأتي عليها تباعًا في السطور التالية

 

   سياسيةالالصعوبات : الفرع األول
     غياب اإلرادة السياسية للدولة: -1

كثيرًا ما نلحظ مثل هذا األمر في الدول التي يكون فيها استقالل السلطة القضائية فيها عاجزًا ضعيفًا أو   
خطيرة   دولية  جرائم  بارتكاب  المتهمين  كتسليم  دولية  بمسائل  المرتبطة  القرارات  تكون  ما  وغالبًا  معدومًا، 

تهم التي  الحاكمة  للسلطة  السياسية  اإلرادة  برأي وموقف  السلطة مرهونة  فيها  بما  السلطات  ين على كل 
القضائية، ويظهر ذلك بوضوح عند غياب النص في القانون الجزائي الوطني فيما يتعلق بطريقة ممارسة  
الوالية القضائية العالمية في بعض الحاالت التي يتوجب تطبيقها وهذا األمر ينطبق على الدولة التي يحمل  

ها تسليم المتهم الذي يتواجد على أراضيها، حيث يخضع الموقف هنا  المتهم جنسيتها والدولة المطلوب من
برمته للقرار الصادر عن السلطة السياسية. والممارسة على ارض الواقع تظهر أن الدول غالبًا ما ترفض 

وأبرز مثال على  تسليم المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة، ونادرًا ما تقوم باالستجابة لطلبات التسليم.  
لك رفض حكومة البارغواي تسليم الطبيب جوزيف منجيل المتهم بارتكاب جرائم حرب إلى ألمانيا التي  ذ 

إال أن البارغواي كانت تتحجج دائمًا بعدم معرفة مكان تواجده   1962تقدمت بحوالي عشر طلبات منذ العام  
 ( 31)  على أراضيها.

يم اإلنسانية ومصداقية نظام ردع الجرائم  القباختصار، إن التدخل في عمل القضاء ال يسيء فقط إلى  
،  ، وإنما يؤدي أيضًا إلى توسيع دائرة اإلفالت من العقاب الدولية األشد خطورة وتحقيق فكرة العدالة العالمية

 
فيتز، وهو المتهم بالمسؤولية عن قتل عشرات اآلالف من اليهود  جوزيف منجيل شغل منصب كبير أطباء معسكر اعتقال أوش -31

-https://www.jta.org/archive/report-that-paraguay-has-begun-a-thoroughخالل الحرب العالمية الثانية. 
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  تنفيذ القرارات القضائية التلكؤ في  مبدأ الوالية القضائية العالمية و   عن ممارسةالدول    تقاعسوبالتالي فإن  
األمر الذي  التي تحول دون تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية على المستوى الداخلي،    العوائق  أخطرمن    يعدُّ 

 . وتيرة الجرائم الدولية الخطيرة سيرفع في النهاية من

 بشأن تنفيذ األحكام الدولية المتعلقة بالوالية القضائية العالمية:    سلوك بعض الدول  -2

هرب من اعتماد الوالية القضائية العالمية في تشريعاتها الداخلية، كأن  هناك وجوه اعتمدتها بعض الدول للت
تعمد مثاًل إلى عدم نشر االتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية للدولة ألن النشر هو إجراء دستوري لسريان  

والمعاهدا تتحفظ عل   ت االتفاقيات  أو  الدول  ترفض بعض  أو  الوطنية،  التشريعات  ى  الدولية في منظومة 
تطبيق الوالية القضائية العالمية كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية بحجة أن اإلجراءات القضائية  
لهذا المبدأ تفتقر للوضوح في المعايير والقواعد المناسبة لتحديد نوع الجرائم المقصود تطبيق العدالة في حق 

 (32) مرتكبيها استنادًا لهذا المبدأ.

 التهديدات والضغوطات:        -3

تتعرض الدول والسيما الدول الضعيفة منها إلى ضغوطات وتهديدات إذا ما قررت مثاًل إصدار قوانين تتيح  
الوالية   لمبدأ  استنادًا  القوانين  تلك  بتطبيق  وبدأت  دولية  جريمة  بارتكاب  متهمين  محاكمة  أو  مالحقة  لها 

  2003ه الحالة الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها بلجيكا في العام القضائية العالمية. وأبرز مثال على هذ 
من طرف الواليات المتحدة األمريكية بسبب الدعاوي التي تم تقديمها أمام المحاكم الجنائية البلجيكية ضد 

  ةمسؤولين أمريكيين بمن فيهم الرئيس األسبق جورج بوش بسبب مسؤوليتهم عن استخدام القنابل العنقودي
، وقد هددت أمريكا حينها  1991مدني عراقي أثناء قصف بغداد في عام  400مدنيين، وقتل أكثر من  ضد ال

بلسان وزير خارجيتها كولن بأول ووزير دفاعها رامسفيلد بسحب مقر حلف األطلسي من بلجيكا بحجة أن  
ت األمريكية إلى بلجيكا لم تعد أمنة. وفي النهاية اضطرت الحكومة البلجيكية أمام الضغوطات والتهديدا

تعديل قوانينها المتعلقة بالوالية القضائية العالمية وقصرها فقط على حالة كون المتهم أو الضحية من رعاياها  
أو أن الجرم وقع على أراضيها، وهذا ما أعتبر تراجعًا وضربة للجهود الداعية إلى ضرورة توسيع نطاق  

 
   ودي في اللجنة القانونية لألمم المتحدة أثناء مناقشة مبدأ الوالية القضائية العالمية. كلمة الوفد السع  -صحيفة مكة السعودية    -32
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عندما ترفض يحدث  واألمر نفسه     (33) ت الوطنية لدى الدول.  تطبيق الوالية القضائية العالمية في التشريعيا
تسليم أحد   يحمل المتهم جنسيتها أو الدولة المطلوب منها تسليم المتهم بارتكاب جريمة دولية خطيرة دولة  

المتهمين إلى محكمة دولية أو إلى دولة قوية تطالب بتسليمه. كما حصل مع ليبيا في عهد القذافي في  
بلدة لوكربي في اسكوتلندا، وقد  حادثة تفجير   اتهمت أميركا اثنين من  طائرة ركاب مدنية أمريكية  فوق 

سكتلندا  امسؤولي الحكومة الليبية وطالبت بتسليمهما للمحاكمة خارج ليبيا بعد أن أصدر قاضي التحقيق في  
القذافي رفض هذا  ، إال أن  1991تشرين الثاني    13بالقبض عليهما في    وهيئة المحلفين األميركية أمراً 

االتهام مؤكدًا انه لن يسلم المشتبه بهما ابدًا، وبعد هذا الرفض الليبي استصدرت الواليات المتحدة األمريكية  
عام   مطلع  في  األمن  مجلس  من  ب   1992قرارين  ليبيا  اليطالبان  الشخصين  وتسليمهما    متهميناعتقال 

ة، ودفع تعويضات ألهالي الضحايا، والتعاون في  تحمل المسؤولية عن الحادثبسكتلندا، و اللمحاكمة في  
اإلرهاب. مكافحة  في  والمساعدة  مجلس    التحقيقات،  لقراري  االمتثال  قاطعًا  رفضًا  رفض  القذافي  أن  إال 

من قبل الدول الغربية ولم يرفع الحصار إال    حصار اقتصادي وسياسي خانقاألمن، ما عر ض ليبيا إلى  
 ( 34) .1998لمتهمين صيف  بعد موافقة ليبيا على تسليم ا 

 القضائية:الحصانة  -4

تشكل الحصانة القضائية الممنوحة لرؤساء ومسؤولي الدول من وزراء ودبلوماسيين عائقًا أمام مالحقتهم  
القانون   يتناقض ومبادئ ومقاصد  اثناء قيامهم بمهامهم الرسمية، األمر الذي  عن الجرائم التي يرتكبونها 

لتي عرفتها القوانين الدولية بجميع  الجرائم الدولية الخطيرة، إال أن التطورات افي  الدولي الجنائي، خاصة  
بمساءلة رؤساء الدول ومسؤوليها في بعض الحاالت  فروعها وخاصة القانون الدولي اإلنساني قد سمحت  

الحصانة  ولم تعد    .عن االنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان التي يرتكبونها خالل توليهم مهامهم الوظيفية
مثلما كان  عائقًا أمام مباشرة المالحقات والمحاكمات الجنائية    تشكل  القضائية المعترف بها لكبار المسؤولين

 .1945األمر قبل عام  

 
   . 2014االردن عمان،  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، - المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية - مونيه  بن بو عبد هللا  -33

   60صفحة 

 https://www.bbc.com/arabic/world-55347501 عربي / BBC Newsموقع  -34
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  ١٩٤٥ات فاق لندن الموق ع في الثامن من آب /أغسطس من العام  في هذا المجال بدأت مع  تحول  ال نقطة  و   
اعتبار المنصب    عدم  على منه    ٧الماد ة  ، حيث نص قانون انشائها في  الذي أنشئت بموجبه محكمة نورمبرغ

الرسمي الذي يشغله الم تهمون، سواء أكانوا رؤساء الدول أو مسؤولين رسميين، كذريعة تصلح إلعفائهم من  
قالت محكمة نورمبرغ: "إن مبدأ القانون الدولي الذي يحمي العقوبة.  وفي هذا الصدد  أو لتخفيف  المسؤولية  

ممثلي دولة ما في ظل  ظروف معينة، ال يمكن تطبيقه على األفعال المحكوم عليها بأنها أعمااًل إجرامية  
صبهم الرسمية لإلفالت من  بموجب القانون الدولي. وإن مرتكبي هذه األعمال ال يمكنهم االحتماء وراء منا

  (35)."العقاب بحسب اإلجراءات المناسبة

فيما    ١٩٩٩آذار/مارس    ٢٤الصادر في  البريطاني بقراره  مجلس اللوردات    وفي قضية "بينوشيه" اعتبر  
لق بأي من كبار موظفي الدول، أن الحصانة الوظيفية ال يمكن أن تبرر ارتكاب الجرائم الدولية. وعلى  يتع 

هج سارت غرفة االستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة في قضية "بالشكيتش، ذات الن
في قضية توقيف وزير الدفاع الجزائري أيضًا  و   (36)  ليبيريا. وكذلك محكمة سيراليون، في قضية "تايلور" رئيس  

ية قرارها بأن الم تهم ال يستطيع  ، بررت المحكمة االتحادية السويسر 2012األسبق خالد نزار في سويسرا عام  
 عهده. أن يد عي الحصانة عن أفعال يزعم أنها تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ارتكبت في خالل  

(37 ) 

تلجأ بعض الدول إلى فرض حصانات قضائية لرعاياها، كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية عام    وقد 
عندما فرضت على مجلس األمن الدولي اتخاذ قرار يمنح الحصانة قضائية من المالحقة للمشاركين    2003

ظام روما األساسي  من مواطني الدول التي لم تصادق على ن  عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدةفي  
 (38) للمحكمة الجنائية الدولية من المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية وتم تمديد القرار لعام أخر.

الرؤساء السابقين وأفراد عائالتهم  نفسه و   منح فيهقانونًا  وقع  عندما    2020  العام   وكما فعل الرئيس الروسي بوتين
، ويمنح القانون  مما يشكل  حصانة مدى الحياة بمجرد مغادرتهم منصبهم،   سابقة على صعيد القانون الدولي 

 
 https://stringfixer.com/ar/International_Law_Commission  مصدر سابق  لجنة القانون الدولي  -35

 578  مصدر سابق صفحة -القانون الجنائي الدولي  –أنطونيو كاسيزي  -36

 https://www.maghress.com/alittihad/155820مغرس محرك بحث اخباري  -  37

 https://news.un.org/ar/story/2003/06/8972 موقع األمم المتحدة على االنترنيت -38
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الجديد الرئيس الذي يغادر منصبه حصانة كاملة مدى الحياة، يحظر بموجبها مالحقته قضائيا أو إداريا أو  
ى مسؤولية جنائية أو إدارية، أو احتجازه، أو اعتقاله، أو استجوابه، أو  ماليا، أي إنه »ال يمكن تقديمه إل

القيام بأي عمليات تفتيش في أماكن المعيشة والمكاتب التي يشغلها والمركبات ووسائل االتصاالت والوثائق  
 واألمتعة والمراسالت، كما ال يمكن أن يخضع ألي عملية تفتيش جسدي«.

للحصانة التي يمتلكها الرئيس أثناء تأدية مهامه، ما يعني أنها توسع بشكل    وتعد هذه االمتيازات مطابقة 
كبير بعض االمتيازات التي كان الرئيس في السابق يحصل عليها إذا غادر مقعده الرئاسي. ولفتت وسائل 
إعالم روسية أمس، إلى أن نص القانون حمل عبارات صريحة ومباشرة، ال يمكن تأويلها، ليس فقط بمنع 

حاسبة الرئيس على أي أخطاء ارتكبت خالل فترة رئاسته، بل وتحصينه سلفا من أي مخالفات قد ترتكب  م
بعد مغادرة المنصب. بهذا المعنى فإن الرئيس السابق لن يتحمل أي مسؤولية قانونية عن ارتكاب المخالفات  

لالئحة طويلة وضعتها الصحافة    اإلدارية، وكذلك الجرائم الجنائية البسيطة أو المتوسطة، والتي تشمل وفقا
ويبدو    الروسية الضرب أو حتى التسبب في الوفاة بسبب اإلهمال نتيجة حادث سير أو دفاعا عن النفس. 

القانون هو حماية بوتين وحاشيته من المحاكمة خصوصًا المحاكم األوروبي ة، بتهمة   أن الهدف من هذا 
رنا بالحصانة التي منحها لنفسه ديكتاتور تشيلي قبل نهاية  . وهذا القانون يذكتعذيب المعارضين أو تسميمهم

 (39)  حكمه.

استبعاد المتابعة الجزائية ضد مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بمناسبة  باختصار، إن  
استناداً  على  وظائفهم  الجنائية،    أداء  القضائية  الحصانة  قدرة  إلى  من  الوطنيةيحد   على    المحاكم 

يفتح المجال كما و   ، ويهدر حق الضحايا في محاسبة المجرمين،مبدأ الوالية القضائية العالميةتطبيق  
  أو الحاكم متمتعاً   الرئيس يكون  وتظهر جليًا خطورة الحصانة القضائية عندما    .لإلفالت من العقاب 

ة الجزائية مادام يشغل  بعهدة رئاسية غير محددة المدة، ففي هذه الحالة سيبقى في منأى عن المالحق
هذا المنصب الذي منحت له الحصانة ألجله، إلى جانب إمكانية بقاء المسؤولين األخرين في الدولة 
دون عقاب أو مالحقة في حال ارتكابهم لجريمة إلى ما بعد انتهاء مهامهم طالما أن هذا الرئيس 

 مازال حاكمًا. 
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 الصعوبات التقنية : الفرع الثاني
الصعوبات التقنية التي تعيق تطبيق مبدأ الوالية القضائية عدم وجود نظام قانوني جنائي    يأتي في مقدمة

وتطبيقات عملية قضائية موحدة لممارسة الوالية القضائية العلمية    دولي موحد يحتوي على نصوص قانونية
وصو  المحاكمة  وإجراءات  فيها  التحقيق  إلى  الشكوى  تقديم  بدءًا من  المستويات  كافة  إلى إصدار  على  اًل 

 األحكام وتنفيذ العقوبات المحكوم بها، حيث تختلف بين دولة وأخرى. 

 :                                           في مواقف الدول تجاه ممارسة الوالية القضائية العالمية  تعدد واختالف -1

على الرغم من أن االتفاقيات الدولية والسيما اتفاقيات جنيف األربعة واتفاقية مناهضة التعذيب قد ألزمت  
أيًا مرتكبي  بمالحقة  األطراف المتعاقدة   باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه،  المخالفات الجسيمة أو باألمر 

م مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور  سلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهأو أن تكانت جنسيتهم.  
اتخاذ التدابير لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع ، كما ألزمتها بأدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص 

كل  ونجد مثل هذا االلتزام في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي نصت على أن    (40) االتفاقية.أحكام هذه  
ال يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص ، و وعليهم تنفيذها بحسن نية  معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها

ولكن الممارسة على أرض الواقع تختلف كثيرًا عن    (41)المعاهدة.قانونه الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ  
االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية وتكشف عن اختالفات كبيرة بين الدول في طريقة تعاطيها مع مبدأ 

ت من  وسع  قد  نجد دول مثل ألمانيا والسويد والنرويج    الوالية القضائية العالمية في تشريعاتها الوطنية. فمثالً 
طبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية في تشريعاتها الوطنية، ودول أخرى كبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا  نطاق ت
وسويسرا  وفرنسا صعب    والنمسا  شروطًا  ووضعت  تطبيقه،  نطاقه  من  ضيقت  مالحقة  قد  إمكانية  من  ت 

كما نجد اختالفًا وتباينًا واضحًا    .لم تهتم بهذا األمر أبداً   بينها أغلبية الدول العربية  المتهمين. بينما دول أخرى 
في مواقف الدول تجاه تطبيق هذا المبدأ، فبعض الدول أدخلت مبدأ الوالية القضائية العالمية في قانونها  
الوطني، بينما لم تفعل ذلك دول أخرى، كما نجد أن بعض الدول طبقته فيما يتعلق بمجموعة واسعة من  

بيقه بجرائم محددة  كجريمة اإلبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الجرائم ، في حين حصرت دول أخرى تط
اإلنسانية، وإضافة لذلك فإن موقف بعض الدول يشكك في تطبيق المبدأ واحتمالية إساءة استعماله ألغراض 

 
 موقع الصليب األحمر الدولي مصدر سابق من اتفاقية جنيف الرابعة  49المادة   40

   مصدر سابق  -موقع جامعة منيسوتا - من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  27و  26المادتين   41
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سياسية مثاًل، بخالف دول أخرى ترى أن هذا المبدأ يشكل ركيزة شديدة األهمية لمنع اإلفالت من العقاب، 
ف االختالف عند هذا الحد، بل ونجده في اإلجراءات المتبعة في مباشرة الدعوى، حيث نجد دول ولم يق

تسمح للضحايا بمباشرة إجراءات الدعوى بأنفسهم، ودول أخرى تحصر إقامة الدعوى بالنيابة العامة وتمنحها  
العقوبة التي يجب صالحيات واسعة في تقرير تحريك الدعوى العامة أو ال، وكذلك االختالف في مقدار  

 فرضها على مرتكبي الجرم في القضية الواحدة بين دولة وأخرى.

تعدد واختالف في إلى  أيضًا  أدى    في طريقة التعاطي مع مبدأ الوالية القضائية قد االختالف  التعدد و إن هذا  
العدالة العالمية    تراجع أداء  ىإل  أيضاً   أدى دولة وأخرى، كما  بين    حتى في القضية الواحدة  االجتهاد القضائي

ستغله مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة في اإلفالت من العقاب.  الذي ااألمر    في مكافحة اإلفالت من العقاب،
إدراج التشريعات الوطنية للقواعد الموضوعية الواردة في االتفاقيات الدولية المتعلقة  ومن هنا تأتي أهمية  

العالمية    كشرط الزماإلنسان    قوق المنتهكة لح  الخطيرة  باألفعال اإلجرامية القضائية  الوالية  لممارسة مبدأ 
 السلطات القضائية الوطنية. 

                       مسألة االثبات والمساعدة القضائية:صعوبة  -2

والقضائية، حيث تجتمع مجمل عناصر وأدلة   األمنيةجمع األدلة ومباشرة التحقيقات  في  صعوبة  ال  وتتمثل
وجد في الدعوى أي عنصر من عناصر الجريمة إال وجود  ياالثبات في دولة مكان ارتكاب الجريمة، وال  

المتهم أو الضحية على أراضي الدولة، مما يصعب على جهة االدعاء أو النيابة العامة مباشرة إجراءات 
قدر  كاف  من األدلة المادية، وفي هذه الحالة ستضطر النيابة العامة  المتابعة الجزائية في حال عدم توفر  

ومن األمثلة على ذلك القرار الصادر عن القضاء   لة.إلى وقف النظر في القضية وحفظها لعدم توفر األد 
بعدم قيام واليته القضائية للنظر في قضية ثالث رؤساء   2000كانون األول من العام    13اإلسباني في  

ابقين وخمسة من األعوان اتهموا بارتكاب جرائم التعذيب واإلبادة الجماعية واإلرهاب بسبب عدم توفر  دول س
 ( 42)  بها.أدلة مادية على ارتكابهم الجرائم المدعى 

 مبدأ تقادم الجريمة بمرور الزمن:           -3

 
   185مصدر سابق صفحة   دخالفي سفيان -42
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ن دولة وأخرى، فبعض هو مبدأ معروف ومعمول به في معظم الدول، مع اختالف في تحديد مدة التقادم بي 
الدول حددتها بمرور عشر سنوات وبعضها األخر بعشرين سنة لبعض الجرائم، ودول أخرى اشترطت عدم  

، وذلك العتبارات وجيهة منها أن األدلة  إذا لم يتم تنفيذه بعد مرور عدد معين من السنوات جواز تنفيذ الحكم  
يل على ارتكابها، كما يصعب العثور على الشهود على ارتكاب الجرم قد تضيع أو ُتتلف مع مرور زمن طو 

المفترض على الجرم، يضاف إليها عامل أخر يتعلق بموقف الضحايا الذين تفتر حماستهم في محاكمة  
ال يجوز أن تبقى الخصومة قائمة مدى الحياة ألن ذلك يعد  إخالاًل لمبدأ  كما أنه   الجناة مع مرور السنوات 
 واستقرار المعامالت.  استقرار المراكز القانونية

لكن، هل قاعدة مرور الزمن أو التقادم تنطبق على كل الجرائم بما فيها الجرائم الدولية الخطيرة كجرائم  
الحرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة؟  في الواقع أن العديد من دول العالم تطبق هذه القاعدة على  

على جريمة التعذيب واالبادة الجماعية  عامًا    30بعض الجرائم الدولية كما في كولومبيا حيث اشترطت مرور  
سنة إذا   30سنة لجريمة اإلرهاب الجنحوية، و   20وحاالت االختفاء القسري، وفي فرنسا اشترطت مرور  

سكسونية ال يفرض التقادم    -كانت جنائية، وفي ألمانيا ال يسري التقادم في جريمة القتل. وفي الدول االنغلو
 على الجرائم الدولية الخطيرة..

وبالرغم من مرور أكثر من خمسين عامًا على صدور اتفاقية عدم مرور الزمن على جرائم الحرب والجرائم  
، إال أن عددًا قلياًل من الدول صدق إليها، ونص النظام األساسي للمحكمة  1968ضد اإلنسانية الصادرة  

مرور الزمن. وكانت محكمة  الجنائية الدولية على أن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ال تخضع ل
البلدان األمريكية اعتبرت إن تطبيق نظام مرور الزمن على المخالفات الفظيعة لحقوق االنسان يتعارض مع 

   (43)  المعايير غير القابلة لالنتقاص التي تشكل القواعد الدولية في مجال حوق االنسان.

 العفو:          -4

تشريعات   إصدار  إلى  وانقسامات  داخلية  ونزاعات  أهلية  حروب  من  عانت  التي  الدول  من  العديد  لجأت 
وقوانين تتضمن عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة، وبررت تلك الدول إصدارها لقوانين العفو بأنها تساهم في  

حروب واالضطرابات وتساعد على  تضميد الجراح وتخفف من الكراهية واألحقاد التي خلفتها تلك النزاعات وال
إرساء السلم األهلي في المجتمع وتسهل تحقيق عملية المصالحة الوطنية. إال أن التجربة العملية في العديد 
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من دول العالم أثبتت عجز قوانين العفو في عملية تعافي الجروح وإخماد مشاعر االستياء والكراهية التي  
الخطيرة منها، إذا سرعان ما تطفو تلك المشاعر على السطح مجددًا سببتها تلك الجرائم وخاصة الجرائم  

وأحيانًا تكون أكثر حدة وعنفًا من السابق، وأبرز مثال على ما جرى ويجري في لبنان بعد اتفاق الطائف،  
  المسلحة   أعضاء الميليشيات قادة و التي ارتكبها  والجرائم  عن جميع األفعال    1991حيث تم إصدار عفو عام  

، وافسح قانون العفو المجال ألمراء الحرب وزعماء ئم االغتصاب والقتل والتعذيب واالختفاء القسري راكج
تطبيق   سه ل منالعفو    الميلشيات في أن يصبحوا نوابًا ووزراء ورؤساء دولة وحكومات. صحيح إن قانون 

ُيرسي السالم األهلي وال أن  الذي تم فيه إعالن انتهاء الحرب األهلية، إال أنه لم يستطع ان    اتفاق الطائف
يضمد الجراح وال نسيان الجرائم التي ارتكبت خالل الحرب األهلية، وما يؤكد ذلك هو الوضع المأساوي  

 الذي يعيشه لبنان من انقسامات طائفية ومذهبية بين مختلف أطياف الشعب اللبناني. 

المخالفات الجسيمة التفاقية جنيف األربعة    إن إصدار عفو عن الجرائم الدولية الخطيرة يمثل انتهاكًا لنظام
القانون الدولي العرفي المستمدة قواعد من العادات   انتهاكًا لقواعد  والبرتوكول اإلضافي األول، كما يمثل 

في   الدولية المرعية والمعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر استعماله، والذي دل ت عليه الممارسات الدولية
تدابير معينة  بجواز  غير الدولية على السواء،  و الدولية    النزاعات المسلحة أثناء من قبل الدول  اتخاذ  في 

كالعفو مثاًل، لكن في نفس الوقت فرضت   الحرب وأعقابها بهدف التشجيع على المصالحة وإحالل السالم
ارُتكبت على يد مواطنيها  التحقيق في جرائم الحرب التي يزعم أنها  إجراء    القواعد العرفية على الدول واجب 

ال يجوز للدول وهذا يعني أنه    أو قواتها المسلحة، أو على أراضيها، ومحاكمة المشتبه بهم عند االقتضاء.
منح العفو العام لمرتكبي جرائم الحرب التي من بينها القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، ومهاجمة المدنيين، 

وعلى هذا النحو استقر التعامل في القانون   في أثناء نزاع مسلح.  ومجموعة أخرى من الجرائم إذا ارُتكبت 
تسعى السلطات الحاكمة، عند انتهاء األعمال  منه التي نصت: " 159الدولي اإلنساني العرفي في القاعدة 

لألشخاص  أو  دولي،  غير  مسلح  نزاع  في  شاركوا  الذين  لألشخاص  ممكن  عفو  أوسع  لمنح  العدائية، 
أو  المحرومين من حريت المتهمين  أو  بهم  المشتبه  باستثناء األشخاص  المسلح،  بالنزاع  تتعلق  هم ألسباب 

 (44) حرب". المحكوم عليهم في جرائم 
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والجرائم   الحرب مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة كجرائم  العفو العام إلى تمكين  قوانين  هدف  تينبغي أال  إذًا،  
هيئات حقوق  وعلى هذا أكدت    ن المعاقبة على أفعالهم.من اإلفالت مضد اإلنسانية واالبادة الجماعية  

العفو ال يتماشى مع واجب الدول في التحقيق في الجرائم المدرجة بمقتضى القانون الدولي    على أن    اإلنسان
وفي ذات االتجاه ذهبت لجنة وفي انتهاكات الحقوق التي ال يمكن المساس بها في قانون حقوق اإلنسان،  

في قضية "رودريغر" ضد االرغواي فيما يتعلق بجريمة    20األمم المتحدة في تعليقها رقم  حقوق االنسان في  
الدولة  التزامات  مع  يتعارض  االنسان  لحقوق  الجسيمة  المخالفات  عن  العفو  أن  اعتبرت  حيث  التعذيب، 

نصت    من النظام األساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون قد   10وكانت المادة    (45)الطرف بموجب الميثاق.
على "أن العفو الممنوح عن الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة ال يجوز أن يكون عائقًا امام  

من نظامها األساسي على أن    29المقاضاة.، وفي نفس السياق أكدت المحكمة الجنائية الدولية في المادة  
 (46). "كامهال تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيًا كانت أح"

 عدم جواز مالحقة الشخص مرة ثانية على نفس الفعل الجرمي:   مبدأ  -5

أال يعاقب الشخص    تقتضي  العدالةأن  ا والدولية. إذ  نهمبدأ راسخ في النظم القضائية الوطنية مهو   
الشخص مرة ثانية بنفس الموضوع  على  يعني أنه ال يمكن رفع الدعوى  هذا  عن ذات الفعل مرتين، و 

وبالصفة واألسباب ذاتها التي سبق أن صدر بها حكم. وهذا ما أكدت عليه الفقرة السابعة من المادة 
: "ال يجوز تعريض أحد 1966في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام    21

ب أدين  أن  سبق  جريمة  على  للعقاب  أو  للمحاكمة  للقانون  مجددًا  وفقا  نهائي  بحكم  منها  برئ  أو  ها 
  (47) ولإلجراءات الجنائية في كل بلد." 

، السيما لجهة توصيف الفعل  تعتريه بعض الصعوبات إال أن تطبيق هذا المبدأ على الصعيد الدولي  
الذي   الواحد  تو  قد  الجرمي  فقد يحدث أن  أكثر من وصف،  الجرمي في يحمل  الفعل  صف دولة ما 

أنه  على  لداخلية على أنه جريمة قتل عادية، ونفس الفعل يجري توصيفه من قبل محاكم دولية  قوانينها ا
إلى إمكانية محاكمة الشخص   ت المحكمة الجنائية الدوليةأشار وفي هذا الصدد  ضد اإلنسانية،    ةجريم
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ساسي  من نظام روما األ  20ضمن شروط معينة يجب توفرها، فالمادة  ولكن  مرة ثانية على ذات الفعل  
للمحكمة الجنائية الدولية اشترطت للعمل بقاعدة عدم جواز محاكمة نفس الشخص مرة أخرى عن ذات 

وكم بها ذلك الشخص أمام المحكمة األخرى قد ُاتخذت لغرض حماية تكون اإلجراءات التي حُ   الجرم، أال  
لم تجرِّ بصورة    أو  ،الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

أو جرت في   ،تتسم باالستقالل أو النزاهة وفقًا ألصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي
 (48) هذه الظروف على نحو ال يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
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 الصعوبات المادية :  الفرع الثالث
الموارد  يشكل   والبشرية حاجزاً نقص  المادية  به  واإلمكانيات  يستهان  والمحاكمة أمام    ال  بالمالحقة    السير 

 الدولة في الحالة التي تكون فيها    ويظهر هذا األمر بوضوح  ،لمبدأ الوالية القضائية العالمية  استناداً القضائية  
أن نظامها القضائي ضعيف  أو    والقبض عليه  المتهم  ال تملك اإلمكانيات الالزمة لرصد تحركات و   فقيرة مادياً 

وغير مستقل وال تتوفر فيه الكوادر البشرية وال البنية التحتية الالزمة. يضاف إليها الصعوبات المتعلقة بجمع  
األدلة لجريمة وقعت في خارج الدولة المقامة فيها الدعوى، والتي تزداد صعوبة إذا كانت تلك الدولة تعارض  

يجب أن ننسى أيضًا الصعوبات المتمثلة في اختالف اللغة كما هو الحال في  إقامة مثل هذه الدعاوي. وال  
المحاكمات الجارية في ألمانيا لمتهمين لغة بعضهم العربية وأخرين يتحدثون األفغانية أو الفارسية، والحال 

لك من  نفسه ينطبق على لغة المدعين والشهود وصعوبة التواصل بينهم وبين القضاة األلمان وما يتطلبه ذ 
 موارد مالية لتوفير مترجمين خالل مرحلة التحقيق والمحاكمة التي قد تمتد لسنوات. 

مالحقة    في  الدولية  والتزاماتها  بواجباتها  القيام  من  والمحاكمة  بالمتابعة  المعنية  الدولة  تستطيع  وحتى 
 ا: المجرمين ومحاكمتهم البد من توافر لديها مجموعة من الشروط التي يأتي في مقدمه

 وجود نظام قضائي مستقل قادر على ضمان قيام محاكمة عادلة وصارمة للمتهمين.  -1

 وجود قضاة مستقلين ونزيهين وأكف اء.  -2

 وجود بنية تحتية مالئمة من أبنية وتجهيزات قادرة ومالئمة إلجراء مثل هكذا محاكمات.  -3

 ايا. وجود موظفين كفوئين ويتمتعون بخبرات كافية للتعامل مع مثل هذا القض -4

توفر موارد مالية مناسبة، ألن مثل هذه المحاكمات المستندة إلى مبدأ الوالية القضائية والمتعلقة   -5
بارتكاب جرائم دولية تحتاج بال أدنى شك من دولة االدعاء إلى تأمين موارد مالية كبيرة لتغطية  

وأدوات الجريمة تكاليف نقل المدعين من الضحايا وكذلك الشهود وكل ما يتعلق بوثائق الدعوى  
 وتخصيص مكان الحتجاز المتهم وما يتطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات أمنية لتأمين المحاكمة...الخ   

صرف  يعتبر من أهم األسباب والعوامل التي تدفع الكثير من الدول إلى    كافية  إن عدم توفر موارد مالية  
القيام بالتزاماتها الدولية في متابعة المجرمين ومحاكمتهم على أراضيها وما قد يتطلبه ذلك من   النظر عن

إنفاق جزء كبير من مواردها المالية الضعيفة التي هي أولى بصرفها على مواطنيها بداًل من أن تصرفها  
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ضية محاكمة ديكتاتور  مع السنغال في ق   ث ها مباشرة وقد ال تهم سكانها. وهذا ما حد على قضية ال تعني
إجراء  على  قادرة  غير  بأنها  السنغال  حكومة  صر حت  حيث  أراضيها،  على  المتواجد  حبري  حسين  تشاد 
محاكمته بسبب عدم قدرتها على توفير المبالغ الضرورية الالزمة إلجراء المحاكمة دون مساعدة الجماعة  

 الدولية. 

مذكرة توقيف دولية بحق "حبري" استنادًا لشكوى    2000وجدير بالذكر أن القضاء البلجيكي أصدر في عام  
و  تشادي،  أصل  من  بلجيكيان  مواطنان  ألجل  قدمها  حبري"  "حسين  لتسليمها  السنغال  الى  بطلب  تقدمت 

 الهاي  في  الدولية  العدل  محاكمته في بلجيكا إال أن السنغال رفضت، فتقدمت بلجيكا بشكوى إلى محكمة
  ١والفقرة    ٦من المادة    ٢الدولية بموجب الفقرة    التزاماتهاوال تزال تنتهك    أن السنغال انتهكت اعتبرت فيها  

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو    ٧من المادة  
بسبب أعمال    " بري ححسين  "ضد    يةالمهينة وقواعد أخرى من قواعد القانون الدولي لعدم تحريك الدعوى الجنائ 

تعتبر على الخصوص بمثابة جرائم تعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجريمة اإلبادة الجماعية  
من ذلك بتسليمه إلى بلجيكا ألغراض    فيها، أو لعدم قيامها بدالً   أو متواطئاً   دعى أنه ارتكبها أو كان شريكاً يُ 

بأنه يجب على جمهورية السنغال  لدولية باإلجماع: "وصدر قرار محكمة العدل ا تحريك تلك الدعوى الجنائية،  
بري على سلطاتها المختصة بغية محاكمته، في  ححسين    أن تقوم، دون مزيد من التأخير، بعرض قضية

 (49)."حالة عدم تسليمه

وبعدها أعلنت السنغال موافقتها على محاكمة" حسين حبري، وادخلت إصالحات تشريعية وأجرت تعديالت  
العالمية في محاكمها  القضائية  الوالية  لها بتطبيق مبدأ  يتعلق    دستورية سمحت  بالتحقيق في قضايا  فيما 

حتى لو ارتكبت في الماضي وخارج    التعذيب،اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وأعمال  
 (50) السنغالية. األراضي 

قرر تشكيل محكمة خاصة افريقية لمحاكمة "حبري" في السنغال كما وتدخل االتحاد اإلفريقي في القضية، و 
حكمًا بالسجن المؤبد على حسين حبري الرتكابه    2016وقدم الدعم المالي لهذه المحكمة، التي أصدرت عام  

 
 https://www.icj-cij.org/arمنشور على موقع المحكمة  - 52صفحة  - 2012و  2011تقرير محكمة العدلية الدولية    49

 https://www.hrw.org/legacy/french/themes/habre.htmمحاكمة حسين حبري على الرابط   50
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توفي "حبري"    2021آب    24. وفي  وخطف وإعدام  ،وجرائم اغتصاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب،  
   ( 51) انقضاء ثماني سنوات على سجنه.في السجن بعد 

القانونية   العالمية في المنظومة  ويستخلص مما سبق أن الغاية الحقيقية من إدراج مبدأ الوالية القضائية 
في مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب ضد منتهكي حقوق اإلنسان األساسية وقواعد   الوطنية تكمن أساساً 

ورغم اإلنساني،  الدولي  والمحاكمات   القانون  والمتابعات  العالمية  القضائية  الوالية  بمبدأ  الدولي  االعتراف 
فإن المبدأ يجد صعوبة في تطبيقه في العديد من الحاالت    ،العديد من المحاكم الوطنية  تهاالجزائية التي باشر 

يفها تلك المفاهيم  وتوظنتيجة اصطدامه بعدة مفاهيم قانونية كالمركز القانوني للفرد والمصالح الضيقة للدول،  
لتكريس الطابع التقليدي للقانون الدولي على حساب الوفاء بالتزامها بحماية حقوق اإلنسان من االنتهاكات  
التي تفتك بها في مختلف بقاع العالم وتحقيق العدالة على مستوى عالمي بعيدا عن إرادة الدول ومصالحها 

 السياسية واالقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يدع  -51 الشهود على جرائم حسين حبري  التي تسرد  سبق أن  سليمان غوينغوينغ،  ي  يذكر أن أحد  الملفات،  دفن في حديقته مئات 

تفاصيل الرجال والنساء الذين تعرضوا للتعذيب والقتل بأيدي رجال إدارة التوثيق واألمن المروعة في سجون النظام السرية. وعملت  

تصفية آالف األشخاص بغض النظر عن ديانتهم أو  هذه الملفات على كشف أسرار نظام مهووس بالشك، شديد التراتبية، ودموي، قام ب 

على االنترنيت.    في فرنسا". من مقال منشور على موقع الفدرالية الدولية لحقوق االنسان  عرقهم أو عمرهم، لمجرد االحتفاظ بالسلطة

https://www.fidh.org/ar 
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 التسليم أو المحاكمة بمبدأالصعوبات المرتبطة بتطبيق : الفرع الرابع

 

الذي طرحه بصيغة    1625أول ظهور لمبدأ التسليم أو المحاكمة كان على يد الفقيه "هوغو غروتيوس" عام  
مختلفة "إما التسليم أو المعاقبة"، وحسب غروتيوس على الدولة التي يوجد على أراضيها المجرم أن تعاقبه  

تحقيقات بشأن ارتكابه الجرم في حال رفضت تسليمه، وهو ما يتعارض مع مبدأ المحاكمة دون إجراء أية  
العادلة المعمول به اليوم، إال أنه ومع مرور الزمن لم يبق هذا المبدأ على حاله كما طرحه "غروتيوس"، بل 

نات للمتهم اثناء  أي أنه منح ضما  ،تطور ليصبح "مبدأ التسليم أو المحاكمة"، فاستبدل العقاب بالمحاكمة
لة"، وبات مبدأ التسليم أو المحاكمة يشكل اليوم  د ا عالمحاكمة بما ينسجم والمبدأ السائد اليوم "المحاكمة ال

 ( 52)  حجر الزاوية في منع اإلفالت من العقاب ضد المجرمين. 

ا فضاًل عن  هذ غير أن هذا المبدأ تعترضه صعوبات وعوائق كثيرة الى حد تعطيل تطبيق أحد االلتزامين.  
محل ترحيب في الدولة التي يوجد على ارضها المتهم فيتعطل بذلك المبدأ ليس    "المحاكمة"  االلتزام الثاني

كله. وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الممارسات القضائية على المستويين الدولي والداخلي. اسهمت بشكل 
ني العرفي الذي أوجب على الدول أن تبذل ما  كبير في بلورة هذا المبدأ كقاعدة في القانون الدولي االنسا

تسهيل التحقيق في جرائم الحرب ومحاكمة المشتبه  لإلى الحد الممكن،  في مجال التعاون بينهما  بوسعها  
منه أنه "يجب على الدول أن تحقق في جرائم الحرب التي يزعم ارتكابها من قبل    158بهم، ونصت القاعدة  

أو على أراضيها، ومحاكمة المشتبه بهم، عند االقتضاء. ويجب أن تحقق  مواطنيها أو قواتها المسلحة،  
 ( 53)أيضًا في جرائم الحرب األخرى الداخلة ضمن اختصاصها، ومحاكمة المشتبه بهم عند االقتضاء".

المحاكمة أو    ما خص لكن ما يؤخذ على مبدأ التسليم أو المحاكمة أنه لم يتضمن أي التزام قطعي سواء في
التسليم، فااللتزام بالمحاكمة المفروض على الدولة التي يوجد على أراضيها المتهم أو االلتزام بتسليمه في  

 حال عدم محاكمته هما التزامين اختياريين، فهي ليست ملزمة بأي منهما.  

لوالية القضائية العالمية، ما يهمنا هنا من مبدأ التسليم أو المحاكمة هو كيفية تطبيقه أثناء ممارسة مبدأ ا
ما يفيد بأولوية التسليم  ب حيث لم نعثر في االتفاقيات الدولية التي نصت على مبدأ الوالية القضائية العالمية 

 
 . 2008جنيف   - التقرير الثالث -الدورة الستون –لجنة القانون الدولي  -52
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ihl/ara/docs/v1_rul_rule158 



 ودور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا  "الوالية القضائية العالمية" 

55 

 

أو المحاكمة، وإنما صيغ هذا المبدأ على أساس ترك حرية االختيار للدولة التي تقبض على المتهم بين أن  
ذا نصت المادة السابعة من اتفاقية الهاي حول اختطاف الطائرات عام  تقوم بتسليمه أو محاكمته، وعلى ه

: "على كل الدول المتعاقدة اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل اقامة اختصاصها بنظر الجريمة في  1970
ا  إلى دولة معنية بممارسة اختصاصه  8حال تواجد المتهم بارتكابها على اقليمها، ولم تقم بتسليمه طبقًا للمادة  

    (54)طبقًا لالتفاقية".

ومع ذلك، فإن الكثير من الدول ال تلتزم بتطبيق هذا المبدأ، وتضع شروطًا لتطبيقه خاصة لجهة تسليم  
المتهم إلى دولة أخرى، كأن ترفض تسليم مواطنيها لمحاكمته في دولة أخرى كما حصل مع ليبيا عندما  

أو تشترط الدولة المطلوب  ، رة األمريكية فوق اسكتلندارفضت تسليم مواطنيها المتهمين بقضية اسقاط الطائ 
قوانين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب منها التسليم، وبناء على  بحسب  منها التسليم أن يكون الفعل مجر ما  

قاعدة التجريم المزدوج تستطيع الدولة المطلوب منها التسليم رفض تسليم المتهم إذا كان قانونها الداخلي ال 
عملية ميونخ التي  ل المخطط الرئيسيتسليم  ت رفضعندما   م الفعل موضوع التسليم، وهو ما فعلته فرنسار  يج

إلى إسرائيل، حيث بررت فرنسا رفضها طلب التسليم     1972قتل فيها رياضيين إسرائيليين في أيلول عام  
بها   قام  التي  العقوبات     1972عام    مخطط عملية ميونخحينها بأن األفعال  قانون  تكن مجر مة في  لم 

 (55)جانب في الخارج.الفرنسي الذي خال من أية إشارة  إلى الجرائم المرتكبة من أ

كما سبق البيان    ،إليهاقضية الرئيس التشادي األسبق "حسين حبري" الذي لجأ  فعلت السنغال في  وكذلك  
ارتكبت خارج األراضي السنغالية، كما رفضت  إليه  حيث رفضت محاكمته بحجة ان الجرائم المنسوبة    سابًقا،

لمحاكمته وفقًا لمبدأ الوالية القضائية العالمية، علمًا ان  تسليمه إلى بلجيكا التي طالبت السنغال بتسلميه لها  
تسهيل  لال تحتج حكومة السنغال بحصانته و   حتى  عن المتهم "حبري"  الحكومة التشادية رفعت الحصانة

الحكومة السنغالية عادت وقررت محاكمة "حبري" بعد أن أدخلت إال أن  ،  أيضاً   تسليمه للقضاء البلجيكي
 . سمح بإجراء هذه المحاكمة على أراضيهاتعديالت دستورية ت
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 العالمية  العوامل التي تساعد على تطبيق مبدأ الوالية القضائية: المطلب السابع
 

تجاوز تلك الصعوبات والعوائق، ويأتي في   التي تساعد على  العوامل  نتحدث عن أهم  المطلب  في هذا 
  مقدمتها:   

إحدى أهم الثغرات التي يستفيد منها  يشكل  عدم استقالل القضاء  إن    :قضاء مستقل وحياديوجود   -أ
أي تأثير مادي أو   عن  لذلك يجب أن يكون القضاء مستقالً المجرمون في اإلفالت من العقاب.  

عمله. وإن استقالل القضاء يشكل اليوم  معنوي أو تدخل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة في  
أي  الديمقراطية من  ويحمي الممارسة    أحد المرتكزات التي يتأسس عليها مبدأ الفصل بين السلطات،

قه. فال معنى ألي وحقو   اإلنسان  حريات احترام    انحراف، كما أن استقالل القضاء يشكل ضمانة
نظام ديمقراطي بدون سلطة قضائية مستقلة، فالنظام الديمقراطي حتى يضمن استمراريته يحتاج  

قضاء مستقل قادر على التعاطي مع مختلف القضايا والملفات بجرأة ونزاهة وموضوعية، بعيدًا  إلى  
وضوعية وبيئة  شروط مإلى توفر  القضاء  يحتاج  مثلما    ة تدخالت من السلطات األخرى،عن أي

بعيدًا عن  في تحقيق العدالة في المجتمع  سليمة مبنية على الممارسة الديمقراطية تعزز من مكانته 
لن يكون هناك أي فصل بين    واحترام تنفيذ قراراتها  فبدون استقالل السلطة القضائية  .تدخل  أي

 و ممارسة الديمقراطية. أ  وإحقاقه  السلطات، وبدون هذا الفصل لن يكون هناك ضمان لسيادة القانون 

 مةيوجود متهم بارتكاب جر إن    :رةيالخط  ةيالدول في مجال قمع الجرائم الدول  نيالتعاون القضائي ب -ب 
 يوجد ال    أو  ه،يدولة أخرى ال تملك اإلمكانات الالزمة لرصد تحركاته والقبض عل  ميعلى إقل  ةيدول

مبدأ    تطبيق   جعلللمتهم في حالة القبض عليه يمحاكمة عادلة    ضمني نظام قضائي مستقل    لديها
التعاون القضائي بين مختلف األجهزة  أمرًا صعبا، ومن هنا تأتي أهمية    الوالية القضائية العالمية

جهودها   وتنسيق  للدول  المتهمينألجل  القضائية  على  الخناق  دولية   تضييق  جرائم    بارتكاب 
ن  دولي لقمع الجرائم الدولية يتطلب من كل دولة اوإن التعاون ال ومحاصرتهم لغاية القبض عليهم.

ع نطاق   االنتهاكات الجسيمة  ليشمل قائمة  في تشريعاتها الوطنية  الوالية القضائية العالمية  تطبيق  ُتوس 
في اتفاقيات جنيف األربعة وبرتوكوالتها وكذلك في نظام روما   المدرجةلحقوق االنسان والسيما تلك  

ضرورة االلتحاق بالنظام األساسي  كما يتطلب من كل الدول    .  ة الدوليةاألساسي للمحكمة الجنائي
 . حقوق اإلنسانالمعنية ب معاهدات اللميثاق روما وكل 
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إليه مهمة القيام بالتحقيقات االبتدائية    وهو الجهاز التنفيذي الذي توكلدولي:  وجود جهاز شرطة   - ج
 دولي.  التنسيق الما يستفيد الجناة من نقص األدلة وعدم وجود  إذ غالباً ، الالزمة وجمع األدلة
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 سوابق قضائية في ممارسة مبدأ الوالية القضائية العالمية : المطلب الثامن
 

 قضية ديكتاتور تشيلي الجنرال "أوغيستو بينوشيه": -اوالا 
البريطانية لندن القبض على ديكتاتور تشيلي  ألقت الشرطة في العاصمة  1998تشرين األول  16في ليلة 

"أوغيستو بينوشيه"، بناًء على مذكرة قضائية من القضاء اإلسباني بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة جرائم  
   .عاماً   17لحقوق اإلنسان في تشيلي خالل فترة حكمه التي دامت 

لم تبدأ مع مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء االسباني، بل بدأت منذ استولى بنوشيه على    قضية بينوشيه
، حين شرع نشطاء حقوق اإلنسان في رصد وتوثيق االنتهاكات الواسعة لحقوق  1973الحكم في تشيلي عام  

، والتي شكلت  ري االنسان التي ارتكبها بنوشيه ضد الشعب التشيلي كالتعذيب والقتل العمد واالختفاء القس
أساسًا للمالحقات القضائية التي تقدم بها الضحايا في تشيلي ضد المسؤولين عن تلك االنتهاكات بعد أن  

عام  تنازل   في  الحكم  بعد  1990بنوشيه عن  منتخب  لرئيس  أم ن،  للجيش على      أن  قائًدا  ببقائه  نفسه 
 لنهاية لحكم الديكتاتورية في تشيلي. كانت هذه بداية او بعضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة. احتفاظه  و 

، رفع محامو ضحايا القمع العسكري في تشيلي، دعاوى جنائية في إسبانيا ضد الجنرال  1996في عام  ف
بينوشيه على أساس مبدأ الوالية القضائية العالمية، وبدأ القضاء اإلسباني يحقق في االدعاءات المقدمة إليه 

 إلنسان في تشيلي. حول االنتهاكات الجسيمة لحقوق ا

الجنرال أوغستو بينوشيه    " قرارًا اتهم فيهبالتاسار غارثون "القاضي اإلسباني  أصدر    1998أكتوبر    10  وفي
خالل فترة حكمه في تشيلي، وأصدر مذكرة توقيف دولية بحقه. وبعد ستة  بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان  

ه المتواجد في لندن بناء على  يعن توقيف الجنرال بينوش أعلنت وسائل اإلعالم والصحافة في بريطانيا    أيام
  بعدها تقدمت اسبانيا إلى بريطانيا بطلب رسمي لتسليمها بنوشيه.  إال ،  طلب القاضي االسباني "غارثون"

توقيفه بحجة أنه يتمتع بالحصانة من االعتقال والتسليم لبلد آخر باعتباره    قراربنوشيه طعن في  محامي  
حيث اعتبر  الطعن،    أعلى محكمة في بريطانيابوصفه    مجلس اللوردات البريطانيورفض  .  رئيس دولة سابقاً 

أن رئيس الدولة السابق يتمتع بالحصانة فيما يتعلق باألفعال التي يقوم بها في إطار ما يؤديه من وظائف  
ليست  ، فإنها  اإلنسانية  جرائم دولية مثل التعذيب والجرائم ضد الرتكابه    وأما بالنسبة باعتباره رئيسًا للدولة،  

مجلس اللوردات أنه "ليس من حق بينوشيه أن يطالب    اعتبر  ثان    من "وظائف" رئيس الدولة. وفي قرار  
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بالحصانة من المحاكمة فيما يتعلق بالتعذيب طالما أن بريطانيا وتشيلي قد صادقتا على "اتفاقية مناهضة  
وبعد ذلك صدر عن القضاء البريطاني قرارًا يتيح تسليم بينوشيه    (56)   ".التعذيب" الصادرة عن األمم المتحدة

التعذيب. الرتكاب  والتآمر  التعذيب  ارتكاب  بتهم  لمحاكمته  إسبانيا  إلى     إلى  تسليمه  يتم  لم  النهاية  وفي 
  بحجة أنه لم يعد يتمتع باألهلية العقلية الالزمة لمحاكمته   2000اسبانيا، بل تم اإلفراج عنه في اذار عام  

 بعد الكشف الطبي عليه. 

  26عند هذا الحد، فبعد عودة " بونشيه" إلى تشيلي فتحت محكمة استئناف سانتياغو في    لم تنتهالقضية  
إجراءات رفع الحصانة عن بينوشيه باالستماع إلى تقرير عن التحقيقات القضائية في    2000نيسان عام  

محكمة االستئناف في سانتياغو رفع الحصانة  ، قررت  2000حزيران    5.  وفي  1973"قافلة الموت" عام  
عن أوغستو بينوشيه كعضو في مجلس الشيوخ. وبدأت محاكمته إال أن تدهور حالته الصحية حال دون  

 2006توفي في كانون األول   أن استمرار محاكمته إلى

ن، في أن يتمكنوا  توقيف ديكتاتور تشيلي باب األمل أمام ضحايا االنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسا لقد فتح  
ضحايا   من  أخرى  قضية جنائية  رفع  تم  عامين  وبعد  الخارج.  في  المحاكمة  إلى  عذبوهم  من  إحالة  من 
  ديكتاتور تشاد "حسين حبري" الالجئ في السنغال أمام المحاكم البلجيكية وسنأتي بالتفصيل عليها الحقًا. 

قوق االنسان من االسبان القاء القبض  وعقب توقيف "بنوشيه" وصف ممثلون لعائالت ضحايا انتهاكات ح 
على بينوشيه بأنه نبأ طيب بالنسبة لهم، حيث يتهمونه بأنه المسؤول عن قتل مواطنين أبسان في تشيلي  

فيرجينيا شوبي" المتخصصة في حقوق االنسان بمنظمة  "التشيلية  الناشطة  . واعلنت  1983و   1973فيما بين  
وانه درس بالغ األهمية،    ،للطغاة االخرين  لتشيلي السابق يشكل انذاراً العفو الدولية ان توقيف الديكتاتور ا

ودعت الحكومة التشيلية الى التعاون مع الذين طلبوا توقيف بينوشيه والمساعدة على القاء الضوء على  
 (57) حكمه.عامًا من  17مصير االشخاص الذين قتلوا او اختفوا خالل فترة  

 
-https://www.hrw.org/legacy/arabic/hr-global/list/tsxt/pinoعلى االنترنيت  هيومن وتش رايتس موقع   -56

1.html 
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ت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق االنسان الى تجاوز خيبة االمل  سع  وبعد اإلفراج عن " بينوشيه" 
محاكم ألعدم  على  أكدت  حيث  حتمياً ته،  يعد  لم  العقاب  من  االفالت  والحاضر   ن  الماضي  في  للطغاة 

 فظائع. صغيرًا اليوم للذين يرتكبون   أصبح والمستقبل. وان العالم 

باختصار، شكل إصدار القضاء اإلسباني مذكرة توقيف بحق ديكتاتور تشيلي، ومن ثم توقيفه في بريطانيا  
لحوالي العام حدثًا فريدًا في العالم وقدم مساهمة كبيرة للقضاء الدولي بعد محاكمات نورمبرغ للقادة النازيين  

 ( 58)  شاد.ت. وفتح الطريق أمام محاكمة حسين حبري ديكتاتور 1946و  1945في 

 قضية ديكتاتور تشاد "حسين حبري":  -ثانيا  

التشاديين المقيمين بتشاد برفع شكوى مصحوبة    ايقام بعض الضحا  2005كانون الثاني من العام    25بتاريخ  
  بادعاء مدني ضد" الرئيس السابق لتشاد "حسين حبري" أمام قاضي التحقيق في العاصمة "داكار" استناداً 

المتهم بارتكاب أعمال    مها يإقل  لىع تواجد يالتي تلزم الدولة التي   1984لسنة   ب يمناهضة التعذ   ةيإلى اتفاق 
 .مهيتعذيب، إما بمحاكمته أو تسل

  بحجة قاضي الذي نظر في الشكوى عن عدم اختصاص القانون السنغالي للنظر في هذه القضية،  ال  أعلن
قت صاص النظر بالجرائم المرتكبة خارج السنغال، وصد  القانون السنغالي لم يمنح المحاكم السنغالية اخت أن  

لقضاء  أمام اشكوى    تقديمإلى  محكمة النقض السنغالية قرار قاضي التحقيق. هذا األمر دفع بعض الضحايا  
البلجيكي الذي يسمح بممارسة مبدأ الوالية القضائية العالمية لمحاكمته بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم  

 . من الحرية تعذيب وحرمان

حبري"،   2005أيلول    19وبتاريخ    "حسين  المتهم  على  بالقبض  دولية  مذكرة  البلجيكي  القضاء  اصدر 
تسليم إلى السنغال لتسليمها حسين حبري، إال أن السنغال رفضت تسليمه    ات وقدمت ألجل ذلك عدة طلب

لدولية في الهاي اتهمت فيها  إلى بلجيكا، األمر الذي دفع  بلجيكا إلى تقديم شكوى إلى محكمة العدل ا
من اتفاقية مناهضة   ٧من المادة   ١والفقرة  ٦من المادة  ٢السنغال بانتهاك التزاماتها الدولية بموجب الفقرة 

التعذيب وقواعد أخرى من قواعد القانون الدولي لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد "حسين حبري" بسبب  
جرائم   بمثابة  الخصوص  على  تعتبر  اإلبادة  أعمال  وجريمة  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب  وجرائم  تعذيب 

 
  موقع مركز نورمبرغ لحقوق اإلنسان على االنترنيت -58
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بداًل من ذلك بتسليمه إلى بلجيكا    امهاالجماعية ُيدعى أنه ارتكبها أو كان شريكًا أو متواطئًا فيها، أو لعدم قي
ألغراض تحريك تلك الدعوى الجنائية. وقد ردت السنغال على اتهام بلجيكا بأنها تعاني من صعوبات مالية  

تستطيع بسببها إجراء محاكمة "حبري"، وكان رد بلجيكا أنه ال يجوز االحتجاج بالصعوبات المالية أو  ال  
بري دون تأخير ح اللتزاماتها الدولية. وعليها عرض قضية حسين    اكاتهاغيرها من الصعوبات لتبرير انته

. وبعد أخذ ورد المذكور  جب تسليمها المتهم يأو إذا لم تقم بذلك،    ،على سلطاتها المختصة قصد محاكمته
  ةيع يالتشر   ات السنغال بتبني اإلجراء  امين عدم قإ"  فيه:أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا باإلجماع خلصت  

، تكون بذلك قد تأخرت في  2007الالزمة لمباشرة المتابعات على أساس االختصاص العالمي إال  في سنة  
  عد يعن هذا التأخير الذي    ةيالدول  ةيومن ثم تتحمل المسؤول  "،إعمال باقي االلتزامات الواردة في االتفاقية

غ يتعين عل  ريعماًل  تأخ   ،وقفه  هايمشروع  دون  بالقيام  المختصة    ريوذلك  القضية على سلطاتها  بإحالة 
 (59)إذا لم تقم بتسليم المتهم." ةيلمباشرة الدعوى الجزائ

ألقت السلطات السنغالية القبض على المتهم حسين حبري، وأعلنت اختصاص    2005تشرين الثاني    15  وفي
محاكمها بمحاكمته وذلك بعد استشارة نظرائها خالل قمة االتحاد اإلفريقي الذي شكل لجنة لهذا الغاية التي  

يس السابق لها على الجرائم التي  الرئ هلتشاد متابعة ومحاكمة المتهم باعتبار  مكنياعتبرت في تقرير لها أنه 
  ب يمناهضة التعذ   ةيلكل الدول اإلفريقية األطراف في اتفاق  مكنيارتكبت في عهده، وأضافت اللجنة أنه  

تقرير أصدر االتحاد اإلفريقي قرارًا خالل ال  هذامتابعة ومحاكمة  المتهم المذكور، وبناء على    1984لسنة  
القم لعام    ة انعقاد  ومحاكمة   2006االفريقية  بمتابعة  السنغال  فيه جمهورية  ض  باسم    " حسين حبري"  فو 

د بتقديم الدعم القانوني  ، وتعه  تهتشكيل محكمة افريقية خاصة لمحاكم   2012في العام    إفريقيا، كما قرر
 (60) . والمادي لهذه المحكمة

ائم مفترضة ارتكبت خالل حكمه الذي  عن جر مليون دوالر    7.4وقد رت تكاليف محاكمة "حبري" حوالي  
المحكمة أدانت    2016وفي عام    .1990كانون االول    1وحتى   1982حزيران    7استمر ثماني سنوات بين  

أعمال اغتصاب وبجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، وجرائم اغتصاب وخطف    "حسين حبري" بارتكاب جرائم 
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  في سجنه بالعاصمة داكار بعد اصابته بفيروس كرونا   ، إلى أن توفي وإعدام، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 
 (61)  .2021أب  24بتاريخ  

 قضية وزير خارجية الكونغو عبد هللا يروديا:  -ثالثاا 
أمام القضاء البلجيكي على وزير خارجية الكونغو    نالكونغوليي   ادعت مجموعة من الضحايا  2000في العام  

  11، وفي  استنادًا لمبدأ الوالية القضائية  ارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةالتحريض على  ، بتهمة  "عبد هللا يروديا"
 أصدر القضاء البلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق الوزير المذكور. ،2000نيسان عام  

لبحث مدى مشروعية أمر    محكمة العدل الدولية،إلى    بطلب تقدمت  و خارجيتها،    تسليم وزيررفضت الكونغو  
القبض الصادر عن القاضي البلجيكي ضد وزير خارجيتها والحكم بإلغائه، واستندت الكونغو في طلبها على  

 ضاء البلجيكي التفاقية تتعلق الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها وزير خارجيتها. مخالفة الق

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في القضية الذي قضى ببطالن مذكرة    2002شباط/فبراير    14  وفي  
وعللت محكمة "، وأمر بلجيكا بإلغاء المذكرة،  عبد هللا يروديا"   التوقيف الدولية بحق وزير خارجية الكونغو

تنتهك القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بمبدأ الحصانة   الدولية  التوقيف  الدولية قرارها بأن مذكرة  العدل 
المطلقة التي يتمتع بها الوزير أثناء ممارسة مهامه. وأكدت محكمة العدل الدولية على تمتع وزير الخارجية  

عال المرتكبة سواء بصفة شخصية أو رسمية وسواء  أثناء عمله بحصانة قضائية وجنائية ضد جميع األف
ارتكبت قبل وأثناء تأديته مهامه كوزير، وأضافت المحكمة  أنه ال يمكن اتخاذ  أي إجراء ضده إال بعد  
توقفه عن ممارسة مهامه كوزير، وختمت المحكمة قولها أن تمتع وزير الخارجية بحضانة قضائية أثناء 

ب واستفادته من مركزه بحصانة دائمة لما يكون قد ارتكبه من جرائم دولية،  تأدية مهامه ال يعني الالعقا
وأشارت المحكمة الى مفعول الحصانة ينتهي إما بتوقف الوزير عن عمله، أو في حال أقدمت دولته على 

     (62) رفع الحصانة عنه.

هذه الجهود توضح بجالء إن الوالية القضائية العالمية  ختاًما لعرض هذه االسبقيات تجدر اإلشارة إلى أن  
أصبحت اليوم تشكل جزءًا مهمًا من آليات العدالة الدولية التي تلجأ إليها الدول لسد الثغرات التي يستغلها  

 
-https://www.annahar.com/arabic/section/10موقع صحيفة النهار اللبنانية على اإلنترنيت  -  61

%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/24082021104220125 

-https://ar.guide-humanitarian موقع القاموس العملي للقانون اإلنساني على االنترنيت -62

law.org/content/article/5/hsn/ 
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النتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني  المجرمون لإلفالت من العقاب، والمضي قدمًا نحو المساءلة عن ا
التي ُترتَكب خارج حدود الدول، سواء في النزاعات المسلحة السابقة أو الجارية. على أمل أن تساهم هذه  

 الجهود في تطمين الضحايا والناجين والتأكيد على أن المحاسبة ليست هدفًا بعيد المنال.
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ودور المركز السوري للدراسات   مبدأ الوالية القضائية العالميةأهمية : المبحث الثاني 
 في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا واألبحاث القانونية

 

استعرضنا في المبحث األول ماهية مبدأ الوالية القضائية، نشأته وتطوره، والمبررات التي دعت المجتمع  
اآلليات القضائية الدولية، كما بي نا القواعد واألسس القانونية التي يستند إليها  الدولي إلى اعتباره من ضمن  

هذا المبدأ، وشروط ممارسته والصعوبات التي تعترض تطبيقه، واستعرضنا في نهاية المبحث بعض السوابق  
 القضائية العالمية في هذا المجال.

على أهمية مبدأ الوالية القضائية العالمية في   في المطلب األولنتعرف سوف أما في هذا )المبحث الثاني( 
وفي   .مالحقة ومحاسبة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق االنسان التي جرت وماتزال في سوريا

كما سنتعرف في  )المطلب الثاني( سنتعرف على الدول التي تأخذ بالوالية القضائية الموسعة أو المشروطة،  
بها المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية بالتعاون مع  ويقوم الجهود التي قام ( على لث )المطلب الثا

ها المركز األوروبي للحقوق الدستورية  تعدد من المنظمات الدولية والسورية المعنية بحقوق االنسان وفي مقدم
ال ألمانيا ومجموعة ملفات قيصر والمركز السوري لإلعالم وحر ية  تعبير على صعيد  وحقوق االنسان في 

مالحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية والتعذيب أمام المحاكم الوطنية في عدد من الدول 
االوربية استنادًا لمبدأ الوالية القضائية العالمية من خالل التواصل مع الضحايا والشهود، وتكوين الملفات 

، كما نستعرض في هذا المبحث أهم القضايا التي تم  القضائية وتقديمها إلى السلطات القضائية المعنية
تقديمها، وإلى أين وصلت جهود المنظمات السورية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا والتحديات 

 والعقبات التي واجهتها خالل السنوات الماضية.
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   ية مبدأ الوالية القضائية العالميةأهمّ : المطلب األول
 مالحقة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان في سوريا في  

 

  الخطيرة   االنتهاكات والجرائم  إلى تحقيق العدالة في سوريا وضرورة توثيق تتزايد الدعوات في سوريا والعالم  
من فقط  ليس    . وتكتسي تلك الدعوات أهمية خاصةومحاسبة مرتكبيها  ات والسوريينالمرتكبة بحق السوري

من أج    وإنماأجل تأكيد سيادة القانون والمحاسبة ورد المظالم إلى أهلها وتعويض الضحايا وطمأنة ذويهم،  
ل نحو مجتمع آمن وقادر على إرساء الديمقراطية، ووضع حد لألحقاد   إرساء حركة السلم األهلي والتحو 

عشوائية قد تدمر روابط المجتمع  واليأس واإلحباط واالحتقان والتطرف والعنف ومنع حدوث حاالت انتقام  
حجم المأساة التي يعانيها الشعب السوري لم يشهد لها التاريخ مثياًل سواء من حيث    خاصة وأنالسوري.  

العدد الهائل ألعداد الضحايا والمهجرين والمختفين قسريًا في سجون النظام، او من حيث حجم الدمار الهائل  
 .بشر والحجرالذي طال الوالخراب والنهب الواسع 

يته، واستمرار الموقف الروسي والصيني الداعم لنظام   ورغم كل ذلك فإن عجز المجتمع الدولي وعدم جد 
أو حتى إنشاء محكمة    محكمة الجنايات الدوليةدون احالة ملف سورية الى  األسد في مجلس األمن قد حاال  

للمجرمين في أن يمعنوا    ةواضحإشارة  ى  . وهذا ما أعط السابقة  يوغسالفياو   تي رونداخاصة على غرار محكم
وتكريس نهج اإلفالت األخرين على ارتكاب جرائم أكثر وأشد بشاعة،    المرتكبين  ، وكذلك تشجيعفي إجرامهم

 من العقاب. 

تتجلى أهم ية اللجوء إلى ممارسة مبدأ الوالية القضائية العالمية في مالحقة ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا 
 رتكبون جرائم على امتداد االراضي السورية في النقاط التالية:  ومازالوا ي

سد الثغرات يساعد على  للعدالة الدولية،  مكم ل  إجراء استثنائي    إن الوالية القضائية العالمية بوصفها -1
الة لتطبيق االختصاص العالمي، الموجودة في القانون الدولي الذي مازال يفتقر إلى وجود صيغة فع  

، فمحكمة الجنايات الدولية  المحاسبة والعقاب إلفالت من  لالتي يستفيد منها المجرمون    هذه الثغرات 
مثاًل مازالت مقيدة بإرادات الدول، السيما الدول الخمس دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض في 

يضاف إليها أن اختصاص المحكمة    مجلس األمن وهي روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وانكلترة،
وفقًا لنص   2002ى محدودًا زمنيًا بالجرائم المرتبكة ابتداء من تاريخ نفاذ قانون المحكمة في عام  يبق 
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إال إذا    2002من النظام األساسي للمحكمة، وال يحق لها البحث في أية جرائم  قبل عام    1المادة  
  2002م قبل عام وافقت الدولة المعنية على ذلك، وهذا يعني إفالت المجرمين الذين ارتكبوا جرائه 

الخاصة. ولهذا تعذر إحالة ملف من المالحقة والمحاكم. والقول نفسه ينطبق على المحاكم الدولية 
والصيني   الروسي  الفيتو  وقف  حيث  الدولية،  الجنايات  محكمة  إلى  سوريا  في  المرتكبة  الجرائم 

 بالمرصاد ألية محاولة تكشف وتدين الجرائم التي يرتكبها النظام السوري.

الجسيمة لحقوق    -2 العالمية ألي دولة مالحقة ومحاسبة مرتكبي االنتهاكات  القضائية  الوالية  تتيح 
االنسان في حال كانت الدولة المعنية عاجزة أو غير راغبة في مالحقة المجرمين ومحاسبتهم. وهو  

ا النظام في  ما يبدو عليه الحال اليوم بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل نظام األسد، حيث يؤكد هذ 
استقطاب  في  أيضًا  وإنما  السوري،  الشعب  بحق  إجرامه  مواصلة  في  تماديه  فقط  ليس  يوم  كل 
المجرمين المالحقين دوليًا وتأمين الحماية لهم كما فعل مع عمه المجرم رفعت األسد الذي فر  هاربًا 

حقيقات حول دوره خشية أن يتم سجنه في فرنسا أو توقيفه من قبل القضاء السويسري الذي يجري ت
 . 1980في المجازر التي ارتكبها مع شقيقه حافظ األسد في مدينة حماه عام  

على الرغم من أن المالحقات والمحاكمات الجارية في أوروبا مازالت محدودة، إال إنها مع ذلك     -3
لتحقيق جزء من  منحت   المضيفة لالجئين فرصة كبيرة  الدول  توفر محاكم  بعض األمل في أن 

  الة في ظل غياب أية حلول أخرى.العد 

لُتذك ر بالعواقب التي تنتظر كل من يتجاهل    القضايا المرفوعة في عدد من الدول األوروبيةجاءت   -4
مفادها أنهم سُيحاسبون    في تلك الجرائمواجباته تجاه القانون الدولي، وترسل إشارة إلى المتورطين  

لتفادي المحاسبة أو يفكرون باللجوء إليها فرار إليها  على أعمالهم، وأن عدد األماكن التي ُيمكنهم ال
 . باتت في تراجع ملحوظ

إن مالحقة ومحاكمة المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان في سوريا يحول بينهم أي  -5
 مستقبل سوريا. في لهم دور 

في الدول االوربية بشأن الجرائم المرتكبة  التحقيقات التي تجريها السلطات الشرطية والقضائية  تشكل   -6
المحافظة على األدلة وحفظها في مكان أمن والتي يمكن استخدامها في  في سوريا دورًا مهمًا في  
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حاكم  أو الم  محكمة الجنايات الدولية أو محكمة دولية خاصةأمام  ، سواء  أية محاكمات مستقبلية
 .المحلية

خطوة هامة للقطع مع مناخ اإلفالت من العقاب في سوريا،  تشكل  الوالية القضائية العالمية    ممارسة -7
أن تحقيق العدالة في الجرائم الدولية الخطيرة جزء ال ُيمكن تجاهله في أي محادثات على  تؤكد  كما  

 . سالم محتملة، وعنصر أساسي في أي خطة انتقال مستقبلية في سورية

وأخيرًا، إن اللجوء إلى خيار الوالية القضائية العالمية ال يحتاج إلى إحالة من مجلس األمن، إنما   -8
األمر يعود للقضاء الوطني في كل دولة وإلى طبيعة التشريعات والقوانين الخاصة بتلك الدولة، 

 ومدى استجابتها وقدرتها على مالحقة تلك االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان.  
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 اختالف في تطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية:: المطلب الثاني
 

على الرغم من اعتراف غالبية دول العالم بقواعد القانون الدولي واإلنساني والقانون الدولي والشرعية الدولية 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي  لحقوق االنسان، وعلى الرغم من أن غالبية دول العالم قد وقعت على  

  1945بما فيها اتفاقيات جنيف األربعة لعام    جر مت االنتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة لحقوق االنسان
بالبحث عن  التي نصت على مبدأ الوالية القضائية العالمية وفرضت التزامًا واضحًا على الدول األطراف  

ارتكب أنهم  ُيزعم  الذين  انتهاكات جسيمة  األشخاص  أمام محاكمها  هموتقديملحقوق االنسان  وا  ،  للمحاكمة 
الجريمة. الجنسية ومكان ارتكاب  النظر عن  التزامها  إال أن    بغض  لم تحترم توقيعها وبقي  الدول  معظم 

لذلك ظهر اختالف كبير في تطبيق مبدأ الوالية القضائية    ومزاجها السياسي،وأخضعته لتقديرها  محدودًا  
 ويمكن تصنيف تطبيق الدول لمبدأ الوالية القضائية العالمية في شكلين أساسين:  بين دولة وأخرى. ية العالم

: وهو الشكل األكثر انتشارًا بين الدول، حيث تفرض الوالية القضائية العالمية المشروطة  -الشكل األول
العامل المشترك بين تلك   كون الدول شرطًا أو شروطًا لممارسة الوالية القضائية العالمية، حيث يكون  ي

أن يحمل الضحية أو  وتشمل الشروط مثاًل    ،الشروط هو حضور الجاني المزعوم في إقليم دولة المحاكمة
، أو يجب أن يكون الجرم معاقبًا عليه لدى دولة المحاكمة ودولة مكان ارتكاب  المدعي جنسية الدولة نفسها 

ة أو دولة الجنسية، وضرورة الحصول على طلب محدد أو  الجرم، ومنع تسليم المجرم إلى دولة المحاكم
 موافقة من سلطة معينة حسب األصول. 

الثاني العالمية    -الشكل  القضائية  بممارسة جملة من  الوالية  انتشارًا، ويسمح  الشاملة: وهو الشكل األقل 
في اقليم دولة  اإلجراءات كالبحث عن الجاني وبدء التحقيق وإصدار مذكرات توقيف دون حضور الجاني  

المحاكمة، ويطبق هذا الشكل من الوالية القضائية العالمية في ثالث دول فقط هي ألمانيا السويد النروج،  
 على الجرائم المرتكبة في الخارج من إلى طبيعة الجريمة، وتستند تلك الدول في ممارسة واليتها القضائية  

غض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، أو جنسية  ب  وليس إلى مكان تواجد المتهم بارتكاب تلك الجريمة
 (63)المتهم، أو أي صلة أخرى بدولة المحكمة.

 
نطاق تطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية    – 88البند  65الجمعية العامة لألمم المتحدة الدورة   -63

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/65/181 
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 الدول التي تأخذ بمبدأ الوالية القضائية العالمية المشروطة: -أوالا 
  يلجأ الكثير منها   حيث   من تطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية،  تشعر بالحرجكثير من دول العالم مازالت  

من خالل تعقيد مراحل الشكوى واالد عاء  سواء  بشكل مباشر أو غير مباشر    تطبيق هذا المبدأ  إلى تعطيل 
ع ممارسته، وهناك دول تشترط بمجموعة من اإلجراءات الشكلي ة التي تعقد أو تعرقل أو تمن تطبيقه  أو ربط

كون المجني عليه مثاًل يحمل جنسية الدولة المعنية بالمحاكمة وأن يكون الفعل الجرمي مجرمًا في كال أن ي
بينما ال تزال الكثير من    .، فرنسا واسبانيا وبلجيكا وبريطانيا والنمسا وكندا وتركيا.. الخكما هو حال  الدولتين

عالمية في تشريعاتها الوطنية كما هو عليه الحال  دول العالم غير مهتمة إطالقًا بممارسة الوالية القضائية ال
في معظم الدول العربية. وفي السطور التالية سوف نستعرض سريعًا نماذج تطبيق شروط ممارسة الوالية 

 القضائية العالمية في تشريعات وقوانين عدد من الدول:

 فرنسا:   -1
دمج نظام روما األساسي  ، حيث تم  الفرنسي، تم تعديل قانون اإلجراءات الجنائية  2010آب    9في  

في القوانين الفرنسية وتوسيع نطاق اختصاص المحاكم الفرنسية لتشمل اإلبادة الجماعية والجرائم  
المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت بعد ذلك التاريخ، وبالرغم من أهمية هذا التعديل،  

أبقىان  إال   الفرنسي  الجنائي  العالمية أن يكون   القانون  القضائية  الوالية  لممارسة  على اشتراطه 
المجني عليه حاماًل للجنسية الفرنسية حين وقوع الجرم عليه، أو أن يكون المتهم مقيمًا بانتظام في  

 ( 64)فرنسا.
للعدالة   ومخيبة  ناقصة  خطوة  محكمة  وفي  هناك  أنه  "مؤخرًا:    فرنسيةالنقض  الأعلنت  تكون  لن 

في   عام  محاكمة  الفرنسية  األراضي  على  اعتقل  سابق"،  سوري  مخابرات  لعنصر    2019فرنسا 
اإلنسانية". ضد  جريمة  في  "التواطؤ  تهمة  إليه  القضاء    ووجهت  أن  الفرنسية  المحكمة  واعتبرت 

لم تصدق على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الفرنسي غير مختص باعتبار أن سوريا  
(ICCوألن الجريمة )  منصوص وال معاقب عليها في القانون السوري. ولألسف   ضد اإلنسانية غير

   (65) من شأن هكذا قرار أن يشجع على اإلفالت من العقاب. 
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 اسبانيا: -2
بعد الضجة التي أحدثها قرار القاضي اإلسباني بتوقيف ديكتاتور تشيلي، وكذلك التحقيقات بالجرائم  

، قررت المحكمة الدستورية العليا في اسبانيا إجراء تعديالت  ينالمسؤولين اإلسرائيلي المنسوبة لعدد من  
الوالية   ممارسة  على  التضييق  تم  الجديدة  التعديالت  وبموجب  االسباني،  الجنائي  القانون  على 

بالنسب العالمية  ف  ة القضائية  اسبانيا.   خارج  المرتكبة  الخطيرة  الدولية  للمحاكم  للجرائم  يكون  لكي 
  ين ثبت أن الجناة المزعومين موجود ت، يجب عليها أن  الدولية الخطيرةاإلسبانية اختصاص في الجرائم  

الجنسية اإلسبانية أو أن هناك بعض الروابط ذات الصلة يحملون  ضحايا  هناك  أن  و في إسبانيا،  
العام  مع إسباني القضائية االسبانية في  للسلطات  النظر    2017ة. وقد سبق  بشكوى  أن رفضت 

تقدمت بها أمل الحاج وهي مواطنة اسبانية من أصل سورية ضد تسعة مسؤولين أمنيين لدى نظام  
 (66) األسد بحجة أنها ليست متضررة مباشرة من الجرم.

 بلجيكا: -3
لمسؤولين   العالمية  القضائية  الوالية  أساس  على  القضائية  المالحقات  من  العديد  بلجيكا  شهدت 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية كما هو الحال في مالحقة إرييل شارون    مفترضين بارتكابهم جرائم
رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق والجنرال اإلسرائيلي أموس يارون لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر 
صبرا وشاتيال، وكذلك مالحقة الرئيس األمريكي السابق جورج بوش األب والجنرال األمريكي توي  

ارتكاب جرائم حرب في حرب الخليج. إال أن التهديد األمريكي بسحب مقر  فرانكن عن دورهما في  
  2003حلف األطلسي من بلجيكا، دفع بلجيكا إلى التراجع عن تلك المالحقات. وأجرت في عام  

تعديالت على قوانينها قيدت ممارسة الوالية القضائية العالمية، حيث ال يمكن للمحاكم البلجيكية  
إذا كان الضحايا مواطنون بلجيكيون أو عاشوا  إال  ائية على الجرائم الدولية  ممارسة الوالية القض

إدخال وبموجب تل التعديالت تم  في بلجيكا لمدة ثالث سنوات على األقل وقت ارتكاب الجريمة.  
االمتناع عن إحالة الشكوى إلى قاضي التحقيق   البلجيكي يجوز للمدعي العام ، بحيث  مبدأ التبعية

ينبغ  بلجيكا  إذا كان  والتزامات  العدالة  أمام محكمة، مع مراعاة مصالح  المعينة  الشكوى  تقديم  ي 
إذا قرر المدعي العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى المناسب، يجوز لوزير  فالدولية.  

إذا قررت  و العدل، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.  
للمحاكم   يعود االختصاص لمحكمة الجنائية الدولية عدم ممارسة اختصاصها في هذه المسألة،  ا

 (67)  الشكوى.لمدعي العام الفيدرالي ليقرر كيفية متابعة ل يعود األمر مرة أخرى و البلجيكية. 
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 تركيا:  -4
بهدف منح    TCK  5237، أدخلت تركيا تعديالت على القانون الجنائي التركي رقم  2004في عام  

االختصاص القضائي للمحاكم التركية بشأن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الدولية 
. وتضمنت التعديالت إضافة تسعة أنواع من الجرائم تختص  ةوالمحكمة الجنائية ليوغوسالفيا السابق

بلد أجنبي، ويأتي في مقدمة تلك  الم حاكم التركية بالنظر بها حتى لو ارتكبت من أجانب وفي 
الجرائم )جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية والتعذيب وتجارة الرقيق واالتجار بالنساء  

 (68) لزمن.اوالتزوير وحماية البيئة واإلرهاب والقرصنة البحرية(، وهذه الجرائم ال تتقادم بمرور 
ويشترط القانون التركي لممارسة الوالية القضائية العالمية من قبل المحاكم التركية الحضور المادي 

ملف الشكوى أو الدعوى بارتكاب أي من الجرائم المذكورة    تقديم  كما يشترطللمتهمين في تركيا،  
 ( 69) عدمها.أعاله إلى وزير العدل الذي يعود له وحده قبول الشكوى ومباشرة التحقيقات من 

وتستطيع تركيا إن أرادت أن تلعب دورًا مهمًا في مالحقة مرتكبي الدولية الخطيرة في سورية نظرًا   
الجئ سوري على أراضيها من بينهم الكثير من الضحايا خاصة  لوجود أكثر من ثالثة ماليين  

ضحايا التعذيب، كما يوجد بينهم أيضًا ممن ارتكب جرائم تعذيب بحق هؤالء الالجئين أو أقاربهم.  
 وغيره من ضروب المعاملةفتركيا من الدولة الموقعة على معاهدة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب  

واستنادًا لتوقيعها وبالتالي هي ملزمة بمالحقة مرتكبي   الإنسانية أو المهينةأو العقوبة القاسية أو ال
اتفاقية  نصوص  وهذا ما تؤكد عليه    جريمة التعذيب دون الحاجة إلعمال الوالية القضائية العالمية.

على أن "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية    هامن  2المادة  فقد نصت في    ،مناهضة التعذيب 
إدارية ف إقليم يخضع الختصاصها  أو  أي  التعذيب في  أعمال  لمنع  إجراءات أخرى  أية  أو  عالة 

القضائي". ويتطلب هذا االلتزام القيام بمجموعة من التدابير كتدريب الموظفين العموميين وضباط  
إمكانية   وتوفير  اإلنسان،  حقوق  احترام  على  العامين  والمدعين  والقضاة  والسجون  القانون  إنفاذ 

فوري للمحتجزين إلى المحامين والمهنيين الطبيين، والتأكيد على أن التعذيب مجرم وأنه  الوصول ال
يجب التحقيق الفوري في مزاعم التعذيب والمعاملة الالإنسانية والمهينة، وفي حال ثبوت التعذيب 
يجب إيقاع عقوبة مناسبة على الذين ثبت تورطهم عمليات التعذيب. كما تنص نفس المادة في 

منها على أنه ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيًا كانت، سواء أكانت هذه    3و 2رتين  الفق
الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت  
الطوارئ العامة االخرى كمبرر للتعذيب. كما ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى  
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منها على أنه يتعين على   4االتفاقية في المادة    وألزمت ة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.  مرتب
جميع الدول ضمان أن تكون جميع أعمال التعذيب والتواطؤ أو المشاركة في التعذيب جرائم بموجب  

 قانونها الجنائي.
ضمن قيام سلطاتها  من اتفاقية مناهضة التعذيب على كل الدول األطراف أن ت  12وفرضت المادة  

المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما ُوجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عماًل من  
أعمال التعذيب قد ارُتكب في أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية. كما يجب على كل دولة 

لواليتها القضائية،  طرف أن تضمن ألي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع  
الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه  
السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة 

 . 13أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم مادة
وفرضت االتفاقية في المادة السابعة منها على كل دولة طرف يتواجد على أراضيها مشتبه به  
بارتكاب جرائم التعذيب أو تواطأ معه في ارتكابها، فإن تلك الدولة ملزمة إما بفتح تحقيق بغرض 

ذلك فرضت  المقاضاة، أو تقوم بتسليم المشتبه فيه إلى الدولة التي تطلب تسليمه إليها. وعالوة على  
من االتفاقية أن تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض   14المادة  

لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل  
ب، إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة المجني عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذي

 (70)  التعويض.يكون لألشخاص الذين كان يعولهم الحق في 
 

 : الشاملةالدول التي تأخذ بالوالية القضائية العالمية  -ثانياا 
لم ثمة ثالث دول فتحت الباب واسعًا في تشريعاتها ومحاكمها لممارسة الوالية القضائية العالمية، حيث  

 تشترط وجود الجاني على أراضيها، كما لم تشترط وجود أي ارتباط بينها وبين الجاني أو الجرم المرتكب 
 والسويد والنرويج.  ، وهذه الدول هي ألمانيا، بل اكتفت بوجود الضحية على أراضيهافي الخارج

في    تأتي ألمانيا في مقدمة الدول التي اتاحت ممارسة الوالية القضائية بشكل مرن وموسعألمانيا:   -1
تعديالت هامة على القانون الجنائي    2002/  26/2تشريعاتها الوطنية، وقد أدخلت ألمانيا بتاريخ  

ال  ي األلمان اتفاقية روما  في  المعاقب عليها  الجرائم  فيه  الدولية، ادمجت  الجنائية  للمحكمة    منشئة 
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وجريمة االختفاء   كجرائم الحرب، وجرائم ضد اإلنسانية وجريمة اإلبادة الجماعية وجريمة العدوان"
: من القانون المذكور  §1الجزء األول الفقرة  وقد ورد في    القسري والتعذيب والعنف الجنسي ..الخ"،

ة ضد القانون الدولي المحددة فيه، بالنسبة للجرائم  "ينطبق هذا القانون على جميع الجرائم الجنائي
حتى لو تم ارتكاب الجريمة في الخارج وليس لها عالقة بألمانيا. بالنسبة    12إلى    6وفًقا للمواد من  

§ "ال ينقضي بالتقادم  5الفقرة  التي تم ارتكابها في الخارج"، كما نص في    13لألفعال وفًقا للمادة  
المنصوص  الجرائم  بحقها. وبموجب هذ   مالحقة  القانون وتنفيذ األحكام الصادرة   هعليها في هذا 

ألمانيا    ت التعديال المعنية في  السلطات  بإمكان  العالمية  أصبح  القضائية  للوالية  مالحقة  واستنادًا 
مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن جنسية الفاعلين أو مكان وقوع الجرائم وال يشترط تواجد المتهم 
واسعة  تقديرية  االتحادي سلطة  العام  النائب  األلماني  القانون  منح  وقد  األلمانية.  االراضي  على 

 (71) مية.العالبخصوص فتح التحقيق في قضية ما استنادًا إلى مبدأ الوالية القضائية 

  تحقيق هيكلي في الجرائم في ألمانيا قد بادر إلى إجراء أكثر من  المدعي العام االتحادي  وكان  
تأمين جميع األدلة التي يمكن الوصول وذلك بهدف    .2011  أيلول عامفي سوريا منذ    المرتكبة

كنها اعتماده  إليها، بغض النظر إذا أفضى هذا التحقيق إلجراءات معينة أو طابع المحكمة التي يم
من الصور التي    صورة  28000، كما قام المدعي العام األلماني بتحليل وتقييم أكثر من  واستخدامه

قام بتصويرها "قيصر". وتعتبر هذه اإلجراءات الهيكلية التي قامت بها ألمانيا مساهمة مهمة ألجل  
ا الجرائم  بشأن  مستقباًل  اتخاذها  يمكن  التي  الدولية  اإلجراءات  وكانت  تعزيز  سوريا.  في  لمرتكبة 

ألمانيا قد بادرت إلى إنشاء )الوحدة المركزية لمكافحة جرائم الحرب والجرائم المتصلة بموجب قانون 
. كما (72) الجرائم ضد القانون الدولي( وتدعى على سبيل االختصار بـ " وحدة مكافحة جرائم الحرب"

تتعلق بجرائم مرتكبة في سوريا أو العراق،  تحقيق    105أكثر من    2019و  2017أجرت بين عامي  
 ( 73) .ماليوكذلك في ساحل العاج أو جمهورية الكونغو الديموقراطية أو جنوب السودان أو 

  1/2021/ 28بتاريخ  المحكمة االتحادية العليا في ألمانيا  وال بد هنا أن نشير إلى قرار مهم أصدرته  
حقة األجانب من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم على اختصاص القضاء األلماني في مال  أكدت فيه
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ضد اإلنسانية، وقد شكل صدور هذا القرار دعمًا مهمًا لكل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم  
الحرب وجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في سوريا. وبصدور هذا القرار يؤكد القضاء األلماني استمراره  

م ومطاردتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من  في مالحقة المجرمين المشتبه به 
من   تمنع  بحصانات  بالدهم  في  يتمتعون  المجرمين  هؤالء  كان  إن  النظر  بصرف  وذلك  جرائم 
مالحقتهم ومحاسبتهم أم ال. وقد وصف رئيس مجلس الشيوخ الجنائي الثالث القاضي يورغن شيفر  

ف بأن هذا القرار يمكن مقارنته بمحاكمات جرائم الحرب في الحكم الذي أصدره بالتاريخي، وأضا
نورمبرغ أو محاكمة مجرمي الحرب الصربيين ميلوسيفيتش وكارادزيتش. وأكد القاضي شيفر أن  
ألمانيا لن تكون مالًذا آمًنا لألشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ضد المجتمع الدولي في الوقت  

ذا القرار ما قاله القاضي "كريستوف بارث"، رئيس النيابة العامة  ومما يؤكد مدى أهمية ه  الحالي".
في المحكمة االتحادية العليا، تعليقًا على هذا القرار: "إن صدور قرار المحكمة اآلن يؤكد صراحة  
الممارسات السابقة لمكتب المدعي العام االتحادي المتمثل في تقديم المسؤولين الحكوميين األجانب 

خطر الجرائم الدولية أمام المحاكم األلمانية، وسوف يجذب هذا االنتباه في جميع  للمحاسبة عن أ
أنحاء العالم". ويقصد رئيس النيابة بكالمه، أن قرار المحكمة االتحادية العليا قد أقر  صراحًة بصحة  

ا وسالمة اإلجراءات والتحقيقات ومذكرات التوقيف والمحاكمات التي جرت وماتزال تجري وفي مقدمه
. وموفق ال، د التابع لميلشيات أحمد جبريل  محاكمة أنور رسالن وإياد الغريب والطبيب عالء موسى

ألنه كان هناك خشية من إحالة القضية للمحكمة الدستورية االتحادية لتبدي رأيها في صحة محاكمة  
نشرت ما  بحسب  ألمانيا،  خارج  ارتكبوها  جرائم  على  األلمانية  المحاكم  أمام  الصحافة  األجانب  ه 

األلمانية التي ذكرت أيضًا أن قضاة المحكمة لم يروا ضرورة إحالة القضية للمحكمة الدستورية.  
ألن اإلحالة إليها تعني أن أمر البت بها سيستغرق سنوات، مما قد يؤثر سلبًا على محاكمة أنور 

ن المتهمين الجدد  رسالن واياد الغريب التي قد تتوقف، وكذلك التحقيقات الجارية بحق العديد م
المحكمة  تقول  أن  لحين  السوري  للنظام  التابعة  االحتجاز  ومراكز  السجون  في  التعذيب  بقضايا 

ووفقًا للحيثيات التي وردت في قرار المحكمة والتي نشرتها العديد من الصحف    الدستورية رأيها. 
المحك أرست  فقد  العربية،  المواقع  وبعض  األلمانية  االلكترونية  غير  والمواقع  قضائيًا  اجتهادًا  مة 

مسبوق" بجواز محاكمة مجرمي الحرب األجانب من قبل السلطات والمحاكم األلمانية باالستناد إلى 
قواعد القانون الدولي. وان الحصانة التي يتمتع المسؤول المتهم ال يجب أن تمنع من االدعاء عليه  
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ول األجنبية مثل أفراد القوات المسلحة ومحاكمته، وأكدت المحكمة في قرارها إن المسؤولين في الد 
 (74) بالحصانة.أو موظفي الخدمة السرية ال يتمتعون  

     السويد:   -2

صد قت السويد على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، علمًا أن بعض   2002في عام  
في  بالقانون الجنائي السويدي، و الجرائم المدرجة في نظام روما األساسي كانت مشمولة في السابق  

أدرجت فيه نظام  و قانون الجرائم العالمية أو ما سمي بقانون الجرائم الشاملة،    أصدرت   2014العام  
 روما األساسي بشأن المسؤولية الجنائية عن اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 

  ًا لمبدأ الوالية القضائية العالمية.والتي أصبح باإلمكان مالحقتها مرتكبيها استناد 
وينص القانون السويدي على أن من واجب المدعين العامين فتح تحقيق "بسبب تقرير أو لسبب 

فإن المدعي العام    ، ومع ذلكآخر هناك سبب لالعتقاد بأن جريمة تخضع للنيابة العامة قد ارتكبت 
رأى أنه  إذا    العام أن يقرر عدم فتح تحقيق  يجوز للمدعي، إذ  سلطة تقديرية كبيرةالسويدي يتمتع ب

يجوز للمدعي العام أن يمتنع عن بدء التحقيق أو أن يوقف . كما  ال يمكن التحقيق في الجريمة
 أن المسألة. إال  ال تتناسب بشكل معقول مع أهمية    سيكل ف نفقات إذا كان  في حالة ما  التحقيق  

 (75) المدعي العام السويدي ملزم بإجراء تحقيق في حال وجود أدلة كافية على وقوع الجرم. 
فتحت السلطات السويدية ما سمته بـ "التحقيق الجنائي المنظم" فيما يتعلق بسوريا    2015ومنذ العام  

البلدين ، وليس بأي  والعراق، ويتصل هذا التحقيق بالسياق والنزاعات المسلحة الجارية في هذين 
جريمة محددة أو مشتبه فيه. وتهدف السلطات السويدية من ذلك التحقيق بتأمين األدلة، والتعاون  

، كما أنشأت السويد وحدة متخصصة )هيئة جرائم  مع البلدان األخرى التي تحقق في جرائم مماثلة
الحرب متخصصة  الحرب( مهمتها التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة، كما أنشأت وحدة جرائم  

)فريق ادعاء جرائم الحرب( وهي مكونة من ثمانية معاونين للمدعي العام يتولون التحقيق في الجرائم  
بالتعاون مع هيئة جرائم الحرب وهيئة مكافحة اإلرهاب ويضاف إلى ذلك توجد  الدولية الخطيرة 

 
قناة   -74  Tagsschau  101.html-bgh-https://www.tagesschau.de/inland/kriegsverbrecherموقع 

في معرض محاكمة ضابط سابق في الجيش األفغاني بتهمة تعذيب أسرى مقاتلي حركة طالبان أثناء  الحكم صدر  جدير بالذكر أن   
جواب وتعليق جثة أحد قادة طالبان على جدار ووضعها كتذكار. وكانت محكمة ميونخ اإلقليمية العليا قد سبق وأصدرت حكماً  االست 

مع وقف التنفيذ، حيث لم تر محكمة ميونخ أن المتهم ارتكب عمليات تعذيب أو جرائم حرب. واستأنف    بحق الضابطبالسجن سنتين  
بإلغاء الحكم  الحكم كالً من المتهم والمدعي الع ام االتحادي أمام المحكمة االتحادية العليا في مدينة "كارلسروة" التي أصدرت قراراً 

   السابق، بعد أن رأت أن الضابط األفغاني السابق مذنباً، وأن "أفعاله تعتبر من قبيل التعذيب الكبير، ويجب أن يذهب إلى السجن اآلن". 
 المية في السويد قانون ممارسة الوالية القضائية الع -75
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دولية إلى هيئة    وحدة متخصصة بمصلحة الهجرة  مهمتها تقديم المعلومات حول ارتكاب جرائم
 (76) جرائم الحرب.

 النروج:  -3
أقر ت النروج مبدأ الوالية القضائية العالمية، وأدخلت تعديالت على القانون األساسي    2005في العام  

سمحت بموجبها بمالحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وكذلك مالحقة األشخاص 
القانون الدولي   ينتهكون  باعتبارها  الذين  التعذيب واالختفاء القسري  ويرتكبون جرائم دولية كجرائم 

جرائم قائمة بذاتها، فضاًل عن التآمر أو التحريض على اإلبادة الجماعية، وانتهاك مسؤولية الرؤساء  
حتى ولو تم ارتكابها في الخارج من اشخاص أو على أشخاص ال يحملون الجنسية النرويجية. وقد 

ت الفقرة األ من قانون العقوبات النرويجي، على مقاضاة األفعال التالية من    5ولى من المادة  نص 
 بين أمور أخرى، إذا ارتكبت خارج األراضي النرويجية: 

 األفعال التي يعاقب عليها أيضا بموجب قانون البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم.  -
 نسانية. األفعال التي تعتبر جريمة حرب أو إبادة جماعية أو جريمة ضد اإل -
 األفعال التي تعتبر خرقا لقوانين الحرب. -

من قانون العقوبات النرويجي تسمح بمقاضاة الجرائم المرتكبة    6وباإلضافة إلى ذلك، فإن المادة  
في الخارج والتي يحق للنرويج أو يكون عليها التزام بمقاضاتها عماًل باتفاقات مع دول أجنبية أو  

ويبد  الدولي.  بالقانون  قانون  عماًل  تعديل  إلى  الحاجة  عدم  ضمان  هو  النص  هذا  من  الهدف  و 
 (77)  جديدة.العقوبات عندما تبرم النرويج معاهدات دولية 
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دور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي  : المطلب الثالث
 في سوريا الجرائم الخطيرة

 

مستقلة  منظمة حقوقية ك  2004في دمشق عام المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية منذ أن تأسس 
القانونية  و مبادئ حقوق االنسان    عمل على نشر الدعم والمساعدة  تقديم  العدالة من خالل  ارساء مبادئ 

، وقد تعر ض العديد من أعضائه إلى  لضحايا االنتهاكات والدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا
المالحقة األمنية واالعتقال، بدءًا من اعتقال وسجن رئيس المركز األستاذ أنور البني وسجنه لمدة خمس 

الذي   2/10/2012لى اعتقال المدير التنفيذي للمركز األستاذ خليل معتوق بتاريخ  إ  2011-2006سنوات  
 أحد شيئًا عن مصيره.  مازال معتقاًل حتى تاريخه دون أن يعرف 

المركز وعدد من   التعسفية من قبل مخابرات األسد، اضطر أخيرًا  رئيس  ارتفاع وتيرة االعتقاالت  ومع 
تم ترخيص المركز في برلين كمنظمة حقوقية    2015أعضائه إلى مغادرة سوريا باتجاه ألمانيا، وفي العام  

محاسبة  المركز وهي توجه المركز للعمل على  مستقلة طوعية غير ربحية، لتبدأ مرحلة جديدة في عمل  
إلى جانب متابعة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا،  منتهكي حقوق االنسان  مرتكبي الجرائم و 

وألجل ذلك كث ف المركز جهوده واتصاالته مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق االنسان وفي مقدمها المركز  
وحقوق االنسان في برلين لحثهم على مساعدة الضحايا من الالجئات والالجئين    األوروبي للحقوق الدستورية

السوريين في مالحقة كل من أجرم بحقهم، وبنفس الوقت كان أعضاء المركز يتواصلون مع الضحايا في  
السورية  ألمانيا والعديد من الدول األوروبية ويستمعون إلى معاناتهم في مراكز االعتقال التابعة ألجهزة األمن  

لون شهادتهم ويوثقونها في ملفات ويحفظونها في مكان آمن لتقديمها عند أول فرصة   للجهات القضائية  ويسج 
   .المختصة

السوري  المركز  بنجاح  ألمانيا خاصة وفي أوروبا عامة، توجت  المضني في  العمل  للدراسات   سنتان من 
دستور وحقوق االنسان والمركز السوري لإلعالم بمشاركة ودعم من المركز األوروبي لل  واألبحاث القانونية

وحرية التعبير ومجموعة ملفات قيصر  في بناء وإعداد عدة ملفات قضائية ضد ستة من المسؤولين عن  
كر ت سبحة الدعاوي في العديد ، وبعدها  3/2017/ 2التعذيب في سوريا وتم تقديمها للقضاء األلماني في  

ي الفرع الرابع مساهمة المنظمات المدنية السورية في مسار المالحقة  نوضح فسوف  ) من الدول األوروبية،
 القضائية الجارية اآلن في أوروبا(.
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طبعًا لم يتوقف دور المركز السوري عند هذا الحد، بل عمل أيضًا على إقامة العديد من الورشات والدورات   
لقضائية العالمية وكيفية إعداد ملفات التدريبية لمحامين وناشطين سوريات وسوريين تركزت حول الوالية ا

 قضائية بخصوص مالحقة مرتكبي جرائم الحرب وضد اإلنسانية في سوريا.

في هذا المطلب سوف نتحدث في الفرع األول عن ما صدر لألن من قضايا ساهم المركز في إعدادها 
ي سنتحدث عن القضايا  وبنائها، وهو عمل ممنهج ومستمر ال نسعى لحصره في دراستنا؛ وفي الفرع الثان 

التي ساهم المركز بتقديم أدلة وشهود فيها، وفي الفرع الثالث سنتحدث عن دور المركز في نشر الثقافة  
وفي الفرع الرابع سنتحدث عن    القانونية وفي تدريب المحامين والناشطين والمحاميات والناشطات السوريات،

 لمالحقة القضائية الجارية اآلن في أوروبا.مساهمة بعض المنظمات المدنية السورية في مسار ا
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ساهم المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في إعدادها وبنائها وتقديمها   : قضايااألولالفرع 

 (78)  :بيةوإلى السلطات المختصة في عدد من الدول األور

 

وقد تضمنت الدعوى    3/2017/ 2ُقدمت إلى المدعي العام في مدية "كارلسروه" بتاريخ    القضية األولى:
األجهزة األمنية السورية وفي مقدمهم اللواء علي مملوك رئيس مكتب األمن  االدعاء على ستة من مسؤولي 

الوطني واللواء عبد الفتاح قدسية الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، واللواء رفيق شحادة والعميد  
لعسكرية  الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية واللواء محمد محال  الرئيس الحالي لشعبة المخابرات ا

ا الرئيس السابق لفرع المداهمة   ،  والعميد محمد خلوف رئيس فرع فلسطين  215والعميد محمد شفيق مص 
القسري وإلحاق    ء، وذلك بجرائم القتل العمد والتعذيب واإلبادة والعنف الجنسي واالغتصاب  واالخفا235

 ( 79)أضرار جسدية شديدة والحرمان من الحر ية واالضطهاد بوصفها جرائم ضد اإلنسانية.

ضد عدد  6/11/2017ُقدمت إلى المدعي العام االتحادي في "كارلسروة" بتاريخ  القضية الثانية:  -1
ق المزة،  من المسؤولين عن التعذيب والقتل تحت التعذيب في إدارة المخابرات الجوية  في دمش

وحماه وحرستا بريف دمشق وحلب، ومن بين المدعى عليهم اللواء علي مملوك  رئيس مكتب األمن  
اللواء فؤاد الطويل،   الجوية ونائبه  المخابرات  السابق إلدارة  الرئيس  واللواء جميل حسن  الوطني، 

لواء محمد رحمون واللواء أديب سالمة الرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية في حلب وريفها، وال
وزير الداخلية والرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية في حرستا، واللواء عبد السالم محمود نائب 
رئيس إدارة المخابرات الجوية والرئيس السابق لفرع التحقيق في مطار المزة العسكري، واللواء نزيه 

واللواء غسان اسماعيل مدير  حسون نائب رئيس فرع تحقيق المخابرات الجوية في مطار المزة،  
فرع  رئيس  جودت  أحمد  والعميد  حسن،  لجميل  نائبًا  سابقًا  شغل  والذي  الجوية  المخابرات  إدارة 
المخابرات الجوية في حمص ومسؤول األسلحة الكيماوية، اللواء سهيل حسن الملقب بالنمر سبق  

 
78  -  ً من   نشير هنا إلى أن تلك القضايا قُدمت بدعم من المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان وبمساهمة أيضا

 مجموعة ملفات قيصر والمركز السوري لإلعالم وحرية التعبير.

 / https://www.ecchr.eu/thema/syrienالمركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان  -79

 / https://sl-center.orgوالمركز السوري للدراسات واالستشارات القانونية   
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حاليًا يرأس قيادة منطقة الشمال  له أن ترأس قسم العمليات الخاصة في فرع المزة ورئيس فرع حماه، و 
 ( 80)في حلب، وتقدم بالشكوى حوالي تسعة ضحايا من بينهم األستاذ أنور البني والسيد مازن درويش.

بجرائم القتل العمد والتعذيب واإلبادة والعنف الجنسي واالغتصاب  وقد ُحر كت الدعوى العامة ضدهم  
حرمان من الحر ية واالضطهاد بوصفها جرائم ضد واالخفاء القسري وإلحاق أضرار جسدية شديدة وال

   اإلنسانية.
أصدر المدعي العام مذكرة توقيف بحق جميل حسن وتم تعميم المذكرة على   2018حزيران  وفي  

االنتربول الدولي، وكانت مجلة ديرشبيغل قد ذكرت أن السلطات األلمانية قد تقدمت الى السلطات 
 اللبنانية بتسليمها اللواء جميل حسن الذي كان يتلقى العالج في مستشفى الجامعة األمريكية، وأكدت 

المجلة أنه من غير المرجح ان تستجيب السلطات اللبنانية للطلب األلماني نظرًا لهيمنة حزب هللا 
على القرار اللبناني إال أن السلطات اللبنانية نفت وجوده على أراضيها. وقيل حينها أنه تم تهريب  

 (81)جميل حسن تحت جنح الظالم إلى دمشق. 

ضي ة األوروبي ة  الى ا  2018حزيران/ يونيو    2تاريخ  تضمنت تقديم شكوى ب  القضية الثالثة: -2 لمفو 
، وقد شارك في الستقبالها علي مملوك رغم وجود عقوبات  أوروبي ة  عليه  ةيطاليالحكومة اإلبحق   

تقديم الشكوى كاًل من المركز األوربي للحقوق الدستورية والمركز السوري لألبحاث القانونية والمركز 
 (82) م والتعبير.السوري لحر ية اإلعال

الرابعة: -3 الميدانية    القضية  والمحكمة  صيدنايا  سجن  في  المرتكبة  بالجرائم  خاص  بشكل  وتتعلق 
بتاريخ   "كارلسروة"  االتحادي في  العام  للمدعي  ُقد مت  وقد  العسكري،  تشرين  ومستشفى  العسكرية 

فهد  6/11/2017 السابق  الدفاع  ووزير  األسد  بشار  على كاًل من  االدعاء  الشكوى  وتضمنت   ،
علي العريفي رئيس فرع الشرطة العسكرية، واللواء محمد حسن كنجو الرئيس  جاسم الفريج، واللواء  

ذبيان   محسن  حسن  والدكتور  العسكري  القضاء  إدارة  ومدير  العسكرية  الميدانية  لمحكمة  السابق 

 
 / https://www.ecchr.eu/fall/folter-unter-der-regierung-assadالمركز األوروبي مرجع سابق  -  80

-https://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-bundesregierung-fordertمجلة ديرشبيغل   -81

auslieferung-von-maechtigem-geheimdienst-boss-a-1253662.html 

82-   https://www.home-revival.org/index.php/ar/2018-05-24-19-06-30/2018-05-24-19-26-24/610-

2018-06-30-09-23-58 
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والدكتور فيصل محمد حسن المسؤوالن عن األسلحة الكيماوية باإلضافة الى أشخاص مجهولين  
 (83) ومة السورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.في الشرطة العسكرية والحك

بتاريخ    القضية الخامسة: -4 إلى المدعي العام في النمسا ضد مسؤولين في    5/2018/ 28ُقدمت 
المخابرات العسكرية وفروعها والمخابرات الجوية وفروعها وإدارة المخابرات العامة وفروعها وأيضًا  

ب الوطني، وقد  المدعى عليهم  مكتب األمن  يأتي في مقدمهم    24لغ عدد  أمنيًا  وعشرين مسؤواًل 
األلوية علي مملوك وجميل حسن وزهير حمد ونزيه حسون وتوفيق يونس وأديب سالمة ومحمد  

بالنمرديب زيتون   الملقب  الفتاح قدسية وفؤاد طويل،  وسهيل حسن  إبراهيم معال     وعبد  والعمداء 
ومحمد محال     عبد السالم فجر محمود و نزيه يونس  و   وجودت األحمد   وأكرم محمد ومحمد رحمون 

جرائم حرب   مومحمد خلوف عبد اللطيف الفهد وغسان إسماعيل ورفيق شحادة. الخ، وذلك الرتكابه 
 (84) وجرائم ضد اإلنسانية.

ضد عدد من المسؤولين    2019/ 12/2ُقدمت للمدعي العام في السويد بتاريخ    القضية السادسة: -5
يين في مخابرات األسد وفي مقدمهم األلوية ماهر األسد وعلي مملوك وجميل حسن وزهير  األمن

حمد وحسام لوقا وفؤاد الطويل وعلي حمادي العريفي، والضباط رفيق شحادة ومحمد زمريني وعبد  
اللطيف الفهد وعبد الكريم عباس وتوفيق يونس وحسام فندي وفراس الحامد ومحمد عمار مرديني  

س وغيرهم. وذلك بتهم ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم تعذيب واغتصاب  وجمال يون
 (85)  واختطاف واالعتداء الجسيم على وجه الخصوص التي ارتكبوها ضد المدعين في هذه الدعوى.

السابعة: -6 بتاريخ    القضية  النرويج  في  العام  المدعي  الى  من   2019/ 11/ 11ُقد مت  عدد  ضد 
األجهزة األمنية التابعة لبشار األسد بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد اإلنسانية والقتل    المسؤولين في

والتعذيب واالغتصاب والخطف، ويأتي في مقدمة المدعى عليهم األلوية علي مملوك وعبد الفتاح  

 
-https://www.ecchr.eu/fall/das-militaergefaengnis-saydnaya-ortالمركز األوروبي مرجع سابق  -83

jahrzehntelanger-folter-erniedrigung-und-hinrichtungen / 

-https://www.ecchr.eu/fall/der-weg-zu-gerechtigkeit-fuehrt-ueberمركز األوروبي مرجع سابق ال -84

europa-zb-oesterreich / 

-https://www.ecchr.eu/fall/auch-in-schweden-strafanzeige-gegen-assadsالمركز األوروبي مرجع سابق  -85

geheimdienstchefs/ 
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قدسية ومحمد ديب زيتون وزهير حمد وعلي العريفي، والضباط رفيق شحادة ومحمد خلوف ونول 
 (86)  فيق يونس وحسام فندي وإبراهيم معال وغيرهم.الحسين وتو 

جرائم حرب والقتل والتسبب    هارتكاب ب  لالشتباه   ،الـ.د   المتهم موفقالمتعلقة بتوقيف    القضية الثامنة: -7
التابع "للجبهة  جسدية. وكان المتهم يرأس حاجز أمني على مدخل مخيم اليرموك بدمشق،    بإصابات 

عمدًا على تجمع  هاوون  تهمة إطالق قذيفة    هوجهت ل، وقد  القيادة العامة"  -الشعبية لتحرير فلسطين 
طينيين من المدنيين كانوا ينتظرون تلقي طرود غذائية من وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلس

، وقد ساهم المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية بتأمين  ما أدى لقتل وجرح العشرات منهم
 (  87)  األدلة والشهود التي أد ت إلى توقيفه من قبل السلطات األلمانية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-https://www.ecchr.eu/fall/norwegen-syrische-folterueberlebendeالمركز األوروبي مرجع سابق  -86

stellen-strafanzeige-gegen-assads-geheimdiestchefs / 

 Presseportal/ https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4985300موقع بوابة الصحافة   -87
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واألبحاث القانونية بتقديم أدلة  التي ساهم المركز السوري للدراسات المعلن عنها القضايا : الفرع الثاني
 وشهود فيها:

 

  2014السويسرية الى المدعي العام في سويسرا العام    TRIALقدمتها منظمة ترايل  القضية األولى:   -1
ضد رفعت األسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب "مجزرتي حماه وتدمر"، وتمثلت مساهمة المركز بتقديم  

 (88) عدد من الشهود في هذه القضية.

ُقدِّ َمت من قبل عائلة )أل دباغ( بدعم من الفيدرالية الدولية وتعاون من المركز القضية الثانية:   -2
العام   المد عي  إلى  التعبير  وحرية  السوري لإلعالم  والمركز  القانونية  واألبحاث  للدراسات  السوري 

ي ة  عدد من  ضد   الفرنسي   وك وجميل في مقدمهم علي ممل  دمشقبالمسؤولين في المخابرات الجو 
حسن ومحمود عبد السالم، وقد صدرت مذكرات توقيف دولية بحق الثالثة بعد اتهامهم بارتكاب 

قتلهم  ضحي تين  جرائم ضد اإلنسانية بحق   تم  التعذيب فرنسيتين من أصل سوري  من قبل   تحت 
 (89) المخابرات الجوية.

رئيس قسم التحقيق السابق في وهي التي ُيحاكم فيها كاًل من    القضية الثالثة، "محاكمة كولنز": -3
المعروف باسم "فرع الخطيب" والمساعد إياد الغريب الذي صدر حكم بحقه بالسجن    251الفرع  

أربع سنوات لمشاركته في اعتقال أكثر من ثالثين متظاهرًا لم يعرف ماذا حل  بهم. ومازالت المحاكمة 
م األلماني قدم مرافعته في الثاني من  . وكان المدعي العاجارية حتى اآلن بحق المتهم أنور رسالن

، أنور أرسالنللمتهم  بالسجن المشدد مدى الحياة  ، حيث طالب فيها المحكمة الحكم  2011ديسمبر  
  وتحديد المسؤولية الفردية وذنب المدعى عليه، أن  كافة األدلةبعد تمحيص وقد وجد المدعي العام 

حالة تعذيب، وما   4000سيكون مذنبًا بارتكاب جرائم مشتركة ضد اإلنسانية في    "رسالن"  المتهم
المدعون  واعتبر المدعي العام  حالة قتل، واعتداء جنسي، وحرمان شديد من الحرية.    30ال يقل عن  

الجرم   أنور رسالن  أن هذا   ولهذه األسباب طالب   على درجة عالية من الخطورة.الُمرتكب من" 

 
-https://trialinternational.org/latest-post/in-switzerland-proceedings-for-warموقع منظمة ترايل -88

crimes-against-rifaat-al-assad/   

-https://www.fidh.org/en/issues/litigation/q-a-on-the-dabbagh نسانموقع الفيدرالية الدولية لحقوق اال -89

case-french-judges-issue-3-international-arrest 
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لن يكون بإمكان  أنه  وهذا يعني  بالسجن المؤبد مع تشديد خاص بالذنب،  م عليه  المحكمة بالحك 
ًا، وفقًا لما هو معمول به في القوانين  عام  15  مضي  تعليق العقوبة بعد   المتهم "رسالن" االستفادة من 

للعقوبة يمنع من  في ألمانيااأللمانية عند الحكم بالسجن مدى الحياة   . حيث أن الظرف المشدد 
 .  2022عامًا. ومن المتوقع أن يصدر الحكم في شهر يناير  15ها بعد مضي  تعليق

وقد ساهم المركز بتقديم العديد من الشهود في هذه القضية باإلضافة إلى تقديم رئيس المركز األستاذ 
    ( 90) أنور البني لشاهدته بصفته خبيرًا.

بتهمة بارتكاب   2020حزيران   18موسى في  : والتي تتعلق بتوقيف الطبيب عالء  القضية الرابعة -4
حيث كان يقوم بتعذيب المعتقلين في المشافي العسكرية، وتمثلت مساهمة    ،جرائم ضد اإلنسانية

موسى ومن المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة بحف  المركز بتقديم أكثر من شاهد ضد المتهم عالء  
 (91) .2022الطبيب المذكور في يناير  

: وتتعلق بتقديم رئيس المركز شهادته في التحقيق الذي أجرته السلطات االسبانية  ةالقضية الخامس -5
ثمانية من أبنائه واثنتين  لالشتباه بقيامه بتشكيل تنظيم إجرامي )  األسد،  مع رفعت   2019في تموز  

( مع عشرات األشخاص من المقربين منه وسرقة واختالس أموال عامة في سوريا وغسيل  من زوجاته
أمر بمصادرة ممتلكات قد    "خوسيه دي ال ماتا"  اإلسباني  القاضي  والتهرب الضريبي. وكانأموال  

شخصية اعتبارية    76شخصا و   16حسابات    وإغالق عشرات الحسابات المصرفية،  عائدة لرفعت 
فاخرة    رفعت مرتبطة   ومساكن  سيارات  ومواقف  فنادق  الشخصيات  تلك  وتمتلك  وأسرته.  األسد 

ا، وقدرت قيمة تلك الممتلكات بأكثر من  ترفيه أخرى ومزارع في إسباني   وصاالت مراقص وأماكن
 (92) مليون يورو. 600

على عدة قضايا أخرى لدى المدعين العامات في هولندا وبلجيكا واليويد يعمل  المركز  مع العلم أن  
  .والنمسا

 
-https://www.ecchr.eu/fall/prozessberichteتقارير عن المحاكمة يمكن متابعتها على موقع المركز األوروبي  90

weltweit-erster-prozess-zu-folter-in-syrien / 

 https://sl-center.org/archives/1676موقع المركز السوري مصدر سابق  -  91

case/a-laundering-money-spain-in-targeted-uncle-assads-https://www.dw.com/en/bashar-موقع دويتشه فيله   - 92
51376480 
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تدريب  وفي  مساهمة المركز في نشر دراسات وأبحاث تتعلق بالمالحقة والمحاسبة  :الفرع الثالث
 الناشطين الحقوقيين والمحامين والقضاة

 

لم يقتصر دور المركز على مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في السوري أمام السلطات القضائية في العديد  
من البلدان االوربية، فباإلضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة القانونية لضحايا االنتهاكات والدفاع عن معتقلي  

على المجرمين والشبيحة" المتواجدين في  االدعاء  قام المركز بإطالق "خدمة    الرأي والضمير في سوريا،
تواصل لتشارك    "دستوريا" وهي عبارة عن شبكة شبكةكما أطلق    (93) أوروبا" على صفحة الموقع الرئيسية.  

 (94). عدالة -حكم القانون  -االفكار والرؤى حول سوريا الجديدة وبناء ثقافة اإلنسان " دستور

مخاطر اإلفالت خاصة    ،أيضًا بنشر وارساء مبادئ حقوق االنسان لدى الشعب السوري   المركز  أهتم  كما
من العقاب وتقديم مشاريع إلعادة بناء البنية القانونية للدولة السورية من خالل نشر العديد من الدراسات 

الوالية القضائية العالمية  منها ما يتعلق بالتطوير العقاري وإعادة اإلعمار، ومنها ما يتعلق ب  القانونيةواألبحاث  
ومالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سورية والعنف الجنسي، ودور جيش التحرير الفلسطيني وتنظيم القيادة 

ومنها حول الزواج القسري للفتيات القاصرات وجرائم الشرف...الخ، وهي    في الحرب،  العامة ولواء القدس
 (   95) عليها. متوفرة على موقع المركز لمن يريد االطالع

كما عمل المركز أيضًا على تنظيم وإقامة العديد الورشات والدورات التدريبية للعديد من المحاميات والمحامين  
للتدريب   أوروبا  في  المتواجدين  اإلنسان  السوريين  لحقوق  الدولي   والقانون  اإلنساني   الدولي   القانون  على 

، وعلى   التدريب  اآللي ات القضائي ة لمالحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد  اإلنساني ة، و والقانون الجنائي  الدولي 
العام   أيضًا على كيفية   بالتعاون مع المنظ مات الحقوقي ة األوروبي ة ومع جهات االد عاء  الملف ات  تحضير 

ة في الدول   وعية تحت عنوان  كما أقام المركز العديد من ورشات العمل الن  (96) األوروبي ة.والشرطة المختص 
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( حضرها العشرات من المحاميات والمحامين والنشطاء وصحفيين  ثقافة دستورية وحكم القانون في سوريا  نحو
    (  97)وصحفيات.
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 المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية لجلسات المحاكمة في محكمة كوبلنز  متابعة: الفرع الرابع
 

بناء القضايا وتحضير الملفات واالستماع للشهود والضحايا في إطار المسار  واستكماال لدور المركز في  
اس وبخاصة  مالحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا، وإيمانًا منه بضرورة إطالع النالقضائي ل

من خالل حضور  السوريين على مجريات محاكمة عنصرين سابقين للمخابرات السورية في محكمة كوبلنز 
الزميلة الحقوقية اإلعالمية لونا وطفة لمجريات المحاكمات التي تجري في ألمانيا بحق المجرمين  ومتابعة  

، بدأ المركز منذ أيار الماضي  ي ضد اإلنسانية ومجرمي الحرب بالجرائم المرتكبة في سوريا بشكل حصر 
بنشر تقارير دورية عن جلسات المحاكمة في محكمة كوبلنز بما فيها إفادة الشهود والمدعين. كما سوف  
يعمل المركز أيضًا ابتداًء من العالم القادم على متابعة جلسات محاكمة الطبيب السوري في مدينة فرانكفورت  

والتعذيب والقتل خالل خدمته في أحد المشافي العسكرية التابعة لنظام    والمتهم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
الذي يتضمن   الدراسة،  الثاني في نهاية هذه  الملحق  المعلومات يرجى االطالع على  األسد. ولمزيد من 

  ( 98) تقارير عن جلسات محكمة "كوبلنز" وروابطها على موقع المركز. 
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 المنظمات السورية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة دور بعض : الخامسالفرع 
 

 مجموعة ملفات قيصر:  -أوالا 
ضمت عدًدا من النشطاء    بالكامل، وقد يعمل جميع أفرداها بشكل تطوعي  و   2015تأسست عام  هي مجموعة  

ومن\السلميين وخارجها  سوريا  داخل  )سامي(    بينهم  ات  وصديقه  )قيصر(  المنشق  العسكري  المصور 
والمحامي إبراهيم القاسم. وذلك بهدف توثيق االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وجمع األدلة، وتسليط  

ال مرتكبي  ومالحقة  سوريا،  في  اإلنسان  حقوق  حالة  على  سوريا.  الضوء  في  في    وتقديمجرائم  المساعدة 
العسكرية   خالل عملهم في الشرطةف على الضحايا من خالل الصور التي سر بها )قيصر وسامي(  التعر  

 (99)نظام األسد. ل  التابعة

مع المدعي العام الفرنسي بهدف دعم التحقيقات الجنائية الجارية حول   المجموعة العام تواصلت  نفس فيو 
بالجرائم الدولية    بخصوص   اسبانياقامت بدعم أول دعوى جنائية في  كما  لية المرتكبة في سوريا.  الجرائم الدو 

 المرتكبة في سوريا.

بالتعاون مع المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق  ت "مجموعة ملفات قيصر"  قام  2016  عام   وفي
، لوضع استراتيجية لتنظيم العمل على  اإلنسان بعقد اجتماع مع المنظمات السورية المعنية بحقوق اإلنسان

عدة تحقيقات جنائية بالتعاون مع المركز األوروبي   ت عدة شكاوى ودعم كما قدمت التقاضي االستراتيجي. 
األفرع واألجهزة األمنية التابعة    ضد عدد من مسؤوليللحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان والمنظمات السورية  

للنظر في جرائم    في عدة دول أوروبيةلنظام األسد   والنرويج والنمسا وفرنسا، وذلك  ألمانيا والسويد  مثل 
 التعذيب والقتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي والجنساني.  

قدمت "مجموعة ملفات قيصر" بالتعاون مع المركز األوروبي للحقوق الدستورية شكوى    2017في أيلول  و 
ن في المخابرات السورية والشرطة العسكرية لدى المدعي  جنائية ضد جميل حسن وغيره من كبار المسؤولي 

مع  ت المجموعة  العام االتحادي في "كارلسروة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب. وقد أرفق
  تلك   ساهمت ، حيث  الشكوى عدة آالف من الصور التي قام اعضاء المجموعة بتسريبها مع أدلة أخرى 

في إصدار محكمة العدل    بشكل فع الطة بها واألدلة األخرى التي قدمتها المجموعة  صور والبيانات المرتب ال
، الذي كان يرأس  2018الفيدرالية في "كالسروة" مذكرة توقيف قابلة للتنفيذ دولًيا بحق جميل حسن في يونيو  

 
 /news-fsg.org/ar/latest-https://caesarموقع مجموعة ملفات قيصر  - 99



 ودور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا  "الوالية القضائية العالمية" 

89 

 

لم نقل عشرات   وكان مسؤواًل عن تعذيب آالف إن  2019إدارة المخابرات الجوية السورية حتى تموز / يوليو  
ك الحال بالنسبة لمذكرات التوقيف الدولية التي صدرت في فرنسا بحق جميل لاآلالف من المعتقلين، كذ 

 حسن واللواء علي مملوك ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السالم محمود.  

بالذكر أيار    ،وجدير  بين  "قيصر" في سوريا  التقاط صور  تم  ، وهي عبارة عن  2013وأب    2011فقد 
عشرات آالف الصور تظهر جثث ألالف المعتقلين ممن تعرضوا للتعذيب والموت في سجون النظام السوري 

 ( 100)  وغيرهم.

 الشبكة السورية لحقوق االنسان:  -ثانياا 
ست في    ،حيادية مستقلة غير حكومية وغير ربحية  يةالشبكة السورية لحقوق اإلنسان هي ُمنظمة حقوق  تأسَّ

الخطيرة لحقوق االنسان  لى توثيق االنتهاكات  ع  وهي تعملبعد اندالع الثورة السورية،    2011حزيران عام  
  مرتكبي   فضحت فيها  بشكل احترافي  الدوريةتقارير  البحاث و األدراسات و العديد من ال  وأصدرت  ،سوريا  في

للشبكة السورية لحقوق االنسان دورًا مهما في عملية التقاضي الجارية  كان    الجرائم الخطيرة في سوريا. كما
ومازالت  أصدرتها  التي  والبيانات  التقارير  خالل  من  سوريا  في  الخطيرة  الجرائم  مرتكبي  ضد  أوروبا  في 

االنتهاكا عن  السورية،  ت تصدرها  األراضي  على  االنسان  لحقوق  المركز   الجسيمة  مع  تتعاون  فالشبكة 
األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان الداعم الرئيسي لمسار عملية التقاضي في ألمانيا وأوروبا، فعلى 
سبيل المثال كان للشبكة دور في اثبات التعذيب والقتل تحت التعذيب في فرع الخطيب في محاكمة كوبلنز  

،  2012وحتى نهاية    2011التعذيب خالل الفترة من اذار  معتقل تحت    58حيث قدمت أدلة على مقتل  
كما شارك رئيس الشبكة بتقديم شهادته في الدعوى المقدمة في فرنسا بخصوص مقتل والد أحد السوريين  

 (101).2020نتيجة قصف بالبراميل المتفجرة في شهر كانون األول  

المدعي العام    فيه  طالبت   2021سرين الثاني  ت  9في    بياناً   ومؤخرًا، أصدرت الشبكة السورية لحقوق االنسان 
نظرًا لوجود ارتباط عضوي بين االعتقال    "أنور رسالن"  األلماني تضمين اتهام اإلخفاء القسري ضد المتهم

، التعسفي واالختفاء القسري في كافة مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري، ومن ضمنها "فرع الخطيب 
بيانها   النظام  إل وأشارت الشبكة في  ى أن اإلخفاء القسري متبع على نحو  منهجي واسع النطاق من قبل 
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ودعمت الشبكة مطالبتها المدعي بتضمين   حتى اآلن.  2011السوري منذ بداية الحراك الشعبي في عام  
اختفوا قسريًا في "فرع الخطيب" أثناء   ألشخاص قائمة ببيانات    تهمة االختفاء القسري بتزويد محكمة كوبلنز

 ( 102) في الفرع المذكور. التحقيق أنور رسالن رئاسة قسمي المتهم تول   ةفتر 

 

 :(103)  المركز السوري لإلعالم وحّرية التعبير -ثالثاا 

أعلن المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير أنه تقدم بثالث دعاوى مع عدد من الضحايا من الناجيات  
نظام األسد في عدد من المناطق السورية في عدد من الدول  والناجين من الضربات الكيماوية التي شنها  

المفتوحة. العدالة  ومبادرة  السوري  األرشيف  من  ومشاركة  بدعم  أمام  (   104)   االوربية  األولى  القضية  ُقدمت 
حول استخدام نظام األسد السالح الكيماوي في غوطة    2020تشرين األول عام    6القضاء األلماني بتاريخ  

أمام القضاء الفرنسي ضد    2021وقدمت الثانية في أذار    (    105)   ون في محافظة ادلب.دمشق وخان شيخ
نيسان    19وقدمت الثالثة في  (  106)   مسؤولين في نظام األسد باستخدام الكيماوي في الغوطة بريف دمشق.

 

 / https://sn4hr.org/arabic/2021/11/09/14431موقع الشبكة السورية مصدر سابق  -102

سة مدني ة مستقلة غير حكومية وغير ربحية. تعمل على بناء مجتمع يضمن     103 المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، هو مؤس 
امة حرية التعبير واالعتقاد وحقوق اإلنسان والوصول الى العدالة. واقامة عالم ديمقراطي يقوم على العدالة والحري ة والُمساواة، يحترم كر 

 https://scm.bzموقع المركز  -اإلنسان وحقوقه 

األرشيف السوري، هو مبادرة سورية تهدف إلى صون، تحسين، واستدامة الوثائق المتعل قة بانتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم  104
موقع  - األخرى الُمرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا، بهدف استخدامها في قضايا المناصرة، العدالة والمساءلة القانونية

 https://syrianarchive.org/arاألرشيف السوري 
-https://www.dw.com/de/giftgas-wie-deutschland-assad-anklagenموقع دويتشه فيلة   -105

k%C3%B6nnte/a-55742324 

لتقاضي االستراتيجي مبادرة العدالة المفتوحة مؤسسة تهتم بتقديم الدعم القانوني المتخصص لمهمتها وقيمها األوسع من خالل ا  106
موقع مبادرة العدالة المفتوحة    2003بشأن حقوق اإلنسان واألعمال القانونية األخرى. وتم انشائها عام 

https://www.justiceinitiative.org/litigation/french-criminal-investigation-of-chemical-weapons     -
attacks-in-syria 

https://www.justiceinitiative.org/litigation/french-criminal-investigation-of-chemical-weapons


 ودور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا  "الوالية القضائية العالمية" 

91 

 

 في عدد نظام األسد لتورطهم في هجمات غاز السارين  في    سؤولينالسويد ضد مامام القضاء في    2021
 (107) من المناطق السورية.

ومجموعة  بالمشاركة مع اإلتحاد الدولي لحقوق االنسان    2021أذار    15وسبق للمركز نفسه أن تقدم بتاريخ  
بتهمة تعذيب وقتل شاب    " الروسيةفاغنر"مجموعة  ل  ينتمون عناصر  بدعوى جنائية ضد  ميموريال الروسية  

كما تقدم المركز بشكوى جنائية ضد مجدي   (108)   الخدمة العسكرية.سوري بطريقة وحشية ُيعتقد أنه فر  من  
اختطاف   في  المفترضة  لمسؤوليته  اإلسالم  لجيش  السابق  الرسمي  الناطق  علوش  بإسالم  الملقب  نعمة 

 (109) 2013المحامية رزان زيتونة والمحامي ناظم حمادي والناشطة سميرا الخليل ووائل حمادة منذ العام 

 :  رأة السورية ومنظمة اورناموشبكة الم -اا رابع
  في  االتحادي األلماني   إلى النائب العامات وناجين سوريين بشكوى ناجي  تقدم سبع  2020في شهر حزيران  

بدعم من المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق االنسان وبمشاركة شبكة المرأة السورية    "كارلسروة"
 (110) ومنظمة أورنامو.

في األجهزة األمنية التابعة لبشار ضد تسعة مسؤولين رفيعي المستوى    االدعاءالشكوى الجنائية  وتضمنت  
حسن   وجميل  الوطني  األمن  مكنب  رئيس  مملوك  علي  اللواء  مقدمهم  وفي  السابق  األسد   إلدارةالرئيس 

جودت األحمد، ومحمد   من بينهم  سبعة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المخابرات الجوية باإلضافة إلى  
االغتصاب والتحرش الجنسي  ك  بتهمة العنف الجنسي  ود،رحمون، وغسان إسماعيل، وعبد السالم فجر محم

 ( 111)بصفتها جرائم ضد اإلنسانية.  والصعق بالصدمات الكهربائية في منطقة األعضاء التناسلية

 

 
-https://www.justiceinitiative.org/litigation/swedish-criminal-investigation-ofصدر السابق مال   107

chemical-weapons  -attacks-in-syria 

108 - https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2021/03/16/feature-01 

 / https://daraj.com/37834موقع درج    109

 / https://www.ecchr.eu/thema/syrienوروبي للحقوق الدستورية األالمركز  110

تضم شخصيات ومنظمات ديمقراطية غير حكومية مستقلة تعمل على المساواة بين  ، وهي 2013في شباط  المرأة السورية   تأسست شبكة -111

لمستقبل،  الجنسين وعلى ترسيخ الديمقراطية وحقوق اإلنسان والسلم األهلي وتحقيق العدالة االنتقالية، ومشاركة المرأة في صنع القرار في سورية ا
مدنية ديمقراطية حّرة موحدة ذات سيادة، دولة المواطنة المتساوية دون أي تمييز   وتشكيل قوة فاعلة في عملية التحول الديمقراطي نحو سورية

 /https://swnsyria.org على أساس الجنس أو الدين أو القومية أو اإلثنية أو االعتقاد أو الثروة أو الجاه. 

 / https://www.urnammu.org/Arabicمنظمة اورنامو   -

https://www.justiceinitiative.org/litigation/swedish-criminal-investigation-of-chemical-weapons
https://www.justiceinitiative.org/litigation/swedish-criminal-investigation-of-chemical-weapons
https://daraj.com/37834/
https://daraj.com/37834/
https://daraj.com/37834/


 ودور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا  "الوالية القضائية العالمية" 

92 

 

فتح تحقيقات جنائية ضد شركات أوروبية يشتبه قيامها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب  -خامساا 
 جرائم اإلنسانية:  

بالتعاون مع المركز األوروبي للحقوق الدستورية    11قدم    2016اني  في شهر تشرين الث  موظف سوري 
وحقوق االنسان شكوى جنائية ضد شركة الفارج وفرعها معمل األسمنت في سورية بتهمة التعامل وإبرام  

مليون دوالر بين عامي    13اتفاقيات مع تنظيم داعش اإلرهابي وتمويلها بمبالغ مالية وصلت إلى حوالي  
   والدعوة مازالت قائمة حتى اآلن. 2014و  2012

أصدرته محكمة أدنى برفض التهم الموجهة إلى شركة الفارج    وكانت محكمة النقض قد ألغت قرارًا سبق أن
يمكن  أنه  "سوريا. وجاء في حيثيات القرار  العمالقة لألسمنت بتهمة التواطؤ في جرائم ضد اإلنسانية في  

 (112)". د اإلنسانية حتى لو لم يكن لديه نية لربطه بالجرائم المرتكبةللمرء أن يتواطأ في جرائم ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
in-ruling-loses-lafarge-w.aljazeera.com/news/2021/9/7/franceshttps://ww-موقع قناة الجزيرة  -112

syria-crimes-against-humanity 
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المالحقات القضائية في أوروبا التي استهدفت متهمين منتمين لجماعات مسلحة :  الفرع السادس
 وأخرى ارهابية ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا 

 

ضد مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية    في العديد من الدول األوروبية  المالحقات القضائية  لم تقتصر 
على المنتمين لجيش األسد وأجهزته األمنية، بل شملت أيضًا المنتمين أيضًا للمجموعات المسلحة في سوريا  

مى بالجيش الوطني الموالي كتنظيمي داعش والنصرة اإلرهابيين وحزب العمال الكردستاني ومجموعات ما يس
 لتركيا...الخ، وفيما يلي نشير إلى بعضها: 

ألمانيا:   -1 المرتكبة في العامة    ات النياب  أجرتها  التحقيقات   مئات في  الجرائم  ألمانيا بخصوص  في 
  الجئون والجئات سوريين بشكل رئيسي على شهادات وأدلة قدمها  سوريا، واعتمدت تلك التحقيقات 

. وشملت تلك التحقيقات بعض الجرائم المرتكبة  معظمهم من ضحايا التعذيب بسجون النظام السوري 
 في العراق وأفغانستان، وفيما يلي نشير إلى بعضها على سبيل الذكر وليس الحصر: 

ُيلقب أبو الديب، بالسجن    بسجن شخص سوري   اً أصدرت محكمة ألمانية حكم  2018في أيلول   •
ويبلغ المحكوم من  ختطاف.االو   لقتالو   تعذيب كال  في سوريا  بتهمة ارتكاب جرائم حرب مدى الحياة،  

 ( 113) ، وكان يقود مجموعة تابعة للجيش السوري الحر.( عاماً ٤٣العمر )

  الجئ سوري بتهمة االدعاء العام األلماني دعوى قضائية ضد    مأقا  2020في شهر كانون الثاني   •
أن  السوري البالغ   " في كوبلنزبراور األلماني "يورغن أعلن المد عي العاموقد ارتكاب جريمة حرب. 

 ( 114)  مقطوعة.مع رأس  فيها المتهميظهر عثر في هاتفه على صورة عامًا  33من العمر 

م على المساعد إياد الغريب الموظف في فرع الخطيب محكمة كوبلنز تحك   2012شباط    24في   •
الدولة بالجنس   المساعدة والتحريض على جريمة ضد   أشهر سنوات وستة    4التابع ألمن  بتهمة 

 (115)  اإلنسانية.

 
113  - https://adelhr.org/portal/4449 

114  - https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-koblenz-foto-mit-abgetrenntem-kopf-

prozessauftakt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200127-99-657331 

 / https://olgko.justiz.rlp.de/de/presse-aktuelles/seite/2لمزيد من االطالع موقع محكمة كوبلنز   -115
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"حسين.أ"   2021/ 26/2وفي   • على  أشهر  وثالثة  بالسجن سنتين  أصدرت محكمة كوبلنز حكمًا 
   (116) ا إلى حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا.بتهمة االنتماء وجمع األموال وإرساله

عضو سابق في  بحق  مذكرة توقيف  أصدر قاضي التحقيق في "كارلسروة"    2021أذار    16في   •
   (117)  اإلنسانية.في ارتكاب جرائم ضد به لالشتباه   في غامبياالقوات المسلحة 

 في هولندا: -2

خلفية    على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم  في هولندا أحمد الخضر  السوري  اعتقل    2019في عام   •
ًرا يظهر فيه وهو يقوم بجريمة إعدام مصو رة على “يوتيوب” عام    المتهمتصوير     ، 2012مقطًعا مصو 

سيًرا برتبة مقدم من القوات الجوية التابعة للنظام السوري، بعد اقتياده إلى نهر “الفرات” وإعدامه أل
 (118) عامًا. 20بالسجن لمدة   2021وقد ُحكم عليه في حزيران   بالرصاص،رمًيا 

 في النمسا:  -3

، بتهم بينها  عاماً   ٤١محاكمة مواطن لبناني يبلغ من العمر  بدأت في النمسا    2020في حزيران   •
  (119) اللبناني. جمع األموال في النمسا لصالح حزب هللاسوريا، و  قيادة خلية من الحزب للقتال في

 رنسا: في ف -4

رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن    2021في شباط   •
العام   منذ  اإلنسانية  ضد  جرائم  بارتكابه  المشتبه  السوري،  وكان  2017الجيش  تحقيق  ،  قاضي 

أمر بوقف المالحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من  الفرنسي،    مكافحة اإلرهاب 
عام    سوريا والتحق بالمعارضة. وغادر    2012انشق في فبراير   والذي سبق أن  عاماً   33العمر  
م طلب لجوء 2013  فيها. ووصل إلى فرنسا في أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثالثة وقد 

 
 ز المصدر السابق. محكمة كوبلن  -  116

 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/4865899موقع منصة البيانات الصحفية  -117

 https://www.enabbaladi.net/archives/493278موقع عنب بلدي  -  118

 https://www.infograt.com/2020/06/blog-post_45.html اإلعالمي نمساوي " INFOGRATموقع "  -119
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 في السويد: -5

فتحت السلطات المختصة في السويد تحقيقًا في الشكوى المقدمة من مواطنين    2021أب    10في •
يشغل منصب نائب المد عي العام في سجن كوهردشت بمدينة  ين ضد حميد نوري الذي كان  إيراني

المشاركة في عمليات اإلعدام الجماعي  ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم قتل"،    بتهمة  كرج اإليرانية
  " أن "حميد نوري . وذكرت النيابة العامة في السويد  1988لسحناء سياسيين في إيران صيف عام  

في سجن كوهردشت في كرج بإيران بصفته نائب المدعي العام    1988آب    16تموز و   30قام بين  
ا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق" بناء على "أمر"  بقتل متعم د لعدد كبير جدًّ

بلقيس جراح، المديرة المشاركة في برنامج العدالة   الخميني، وقد صر حت باإلعدام صادر عن آية هللا  
بعد عقود من مثابرة  تأتي  المفصلية في السويد  " أن هذه المحاكمة  الدولية في هيومن رايتس ووتش

 (120) .1988من العائالت اإليرانية وضحايا اإلعدامات الجماعية عام  

أدانت محكمة سويدية الجًئا سورًيا، ومقاتاًل سابًقا مع قوات األسد الرتكابه    2017في شهر أيلول   •
س في  حرب  عام  جرائم  حرب،   .2014وريا  جرائم  بارتكاب  “م.ع”  اتهم  السويدي  االدعاء  وكان 

 (121) االرهابي. اللتقاطه صوًرا مع جثث من تنظيم الدولة اإلسالمية

 في بلجيكا:  -6

ال يقل عن    مع  فتح تحقيققرر مكتب التحقيق العام االتحادي في بلجيكا،    2021آب    30في   •
متهمين بارتكاب جرائم حرب في ظل حكم بشار األسد. وكان المدعي العام  الجئين سوريين،    عشرة 

ُيشتبه بارتكابهم  بلجيكا  قضية ضد أشخاص يقيمون في    15بين “عشر و االتحاد قد صر ح برفع  
 ( 122) السوري.جرائم حرب من قبل النظام 

 في بريطانيا: -7

 
 / https://taz.de/Prozess-in-Schweden-gegen-Iraner/!5788283موقع دار تاز للنشر  -120

 https://www.enabbaladi.net/archives/175089موقع عنب بلدي مصدر سابق  -  121

 https://www.enabbaladi.net/archives/508798موقع عنب بلدي  -122
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، إن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقًا  2021مارس/آذار    14  الغارديان البريطانيةقالت صحيفة   •
بشار األسد، حول مزاعم عن دورها في   النظام في سوريا  أوليًا، ضد أسماء األسد زوجة رئيس 
التحريض والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، على مدار السنوات العشر الماضية في أعقاب  

 (123) السورية. الثورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-https://www.theguardian.com/world/2021/mar/14/asma-al-assad-syria-risksصحيفة الغارديان  -  123

british-citizenship-loss-possible-terror-charges 
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أهم العقبات التي واجهت مسار التقاضي فيما يتعلق بمالحقة مرتكبي  : المطلب الرابع
 الجرائم المرتكبة في سوريا

مالحقة مرتكبي الجرائم  الجهود التي تبذلها المنظمات المدنية السورية التي أخذت على عاتقها  واجهت  لقد  
كبيرة والتي يمكن إجمال تلك الصعوبات بالنقاط  ضد اإلنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا صعوبات 

 التالية:  

 :  وخوفهم من االدالء بالمعلومات التي يملكونها الالجئينتردد بعض  -1

اداتهم عن جرائم ارتكبت بحقهم أو  العديد من الالجئين المنتشرين في الدول األوروبية ترددوا في إعطاء شه
شاهدوها بسبب الخوف على أقاربهم وعائالتهم في سورية. حيث أنهم يخشون اإلدالء بما لديهم من معلومات 

 أن يعر ضوا أقاربهم في سورية لخطر التضييق والمالحقة من القوى المسيطرة في سورية.

 

 ضعف ثقة بعض الالجئين بالشرطة المحلية:   -2

الالجئ الشرطة في سوريا،  بعض  السلبية مع  الشرطة، بسبب تجاربهم  بعناصر  ثقتهم  ين عبروا عن عدم 
والبعض األخر ال يرى جدوى من هذه المالحقات، بينما عبر أخرون عن مخاوفهم من أذية قد يتعرضون  

أن  لها من الموالين لألسد المنتشرين في أوروبا، يضاف إليها حمالت التشكيك التي يروجها البعض من  
 هذه المالحقات ال تستهدف إال  معارضي األسد. 

عن شعورهم بحالة من    وهنا من االنصاف أن ندرج ما أثاره الجئون سوريون قابلتهم هيومن رايتس ووتش
اليأس واإلحباط في أن تصل العملية الجارية اليوم إلى الغاية المرجوة، ما دامت القضايا المحالة إلى المحاكم  
ال تعبر إلى اآلن عن كامل طيف الجناة، وال عن كافة الفظائع المرتكبة في سورية، وهذا ما دفع بعضهم،  

لى الحكومة السورية، الى التشكيك في توازن وإنصاف هذه وبسبب عدم وجود قضايا ضد أفراد ينتمون إ
 (  124)  برمتها.العملية 

 
الموقع االلكتروني لمنظمة هيومن منشور على  العدالة لسوريا في المحاكم السويدية واأللمانية هذه هي الجرائم التي نفّر منها" تقرير بعنوان " -124

 https://www.hrw.org/ar/node/309580/printable/print 2017رايتس ووتش عام 

م األسد وقبل اإلعالن أيضاً عن صدور مذكرة توقيف بحق  هذه المقابالت جرت قبل وقت من اإلعالن عن مالحقة عدد المسؤولين األمنيين في نظا 
اللواء جميل حسن، وكذلك قبل توقيف الطبيب عالء موسى المتهم بارتكاب جرائم تعذيب في المشفى العسكري بحمص، وأيضاً قبل توقيف المدعو  

 هم بقتل وجرح اكثر من ثالثين شخصاً.    "موفق ألد"  مسؤول حاجز اليرموك التابع للجبهة الشعبية أحمد جبريل حليف األسد والمت

https://www.hrw.org/ar/node/309580/printable/print
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 ضعف الوعي لدى معظم الالجئين:     -3

الكثير من الالجئين ليس لديهم معرفة باإلجراءات الجنائية واألنظمة القانونية المعمول بها في مالحقة الجرائم  
المرتكبة في سوريا وإمكانية مساهمتهم في جهود تحقيق العدالة. وليس لديهم معرفة أيضًا بطبيعة القضايا  

 التي يجري التحقيق بها.  

 ضعف الموارد المالية:       -4

عداد الملفات القضائية المتعلقة بمالحقة مرتكبي الجرائم المرتكبة في سوريا يحتاج إلى البحث عن أدلة  إن إ 
وشهود، والشهود من الضحايا مشتتين في أماكن كثيرة ومتباعدة. واألمر يحتاج إلى التواصل معهم لالستماع  

منه أن يأتي إليك، وفي كال إلى شهادتهم وهذا يتطلب إما أن تذهب إلى حيث يعيش الشاهد أو تطلب  
 . يحتاج األمر إلى المال لتسهيل التنقل واإلقامةالحالتين 
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مالحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة  فيما يتعلق بالسياسات المقترحة  : المبحث الثالث
 في سوريا 

   

تجلياتها وإجراءاتها مكانًا في مسار أية عملية  تكتسي اليوم الدعوات المطالبة بضرورة أن يكون للعدالة بكل  
سياسية سورية أهمية قصوى، على اعتبار أن تحقيق العدالة بات اليوم مطلبًا هامًا وضروريًا، ليس فقط من  
  أجل التأكيد على سيادة القانون ومحاكمة المجرمين ومحاسبتهم أمام قضاء مستقل ونزيه وتعويض الضحايا، 

يق العدالة في مجتمع كالمجتمع السوري عانى ومازال يعاني من مأساة لم يشهد التاريخ  ألن تحق وإنما أيضًا  
مثياًل لها، سيساعد بال أدنى شك في منع حدوث حاالت انتقام عشوائية قد تدمر ما تبقى من روابط انسانية  

حقاد والضغائن  ل عملية إرساء السلم األهلي، وتعافي المجتمع من األسه  بالتالي يفي المجتمع السوري. و 
حتمل، كما يسهل أيضًا عودة ماليين  التي تغلغلت في نفوس السوريين بسبب ما تعرضوا له من ويالت ال تُ 

  .الالجئين السوريين الموجودين في مخيمات اللجوء في دول الجوار وكذلك المنتشرين في أنحاء العالم

المق  السياسات  المبحث في مطلبه األول  المطلوب من  وسوف نستعرض في هذا  بالدور  ترحة في يتعلق 
المنظمات الحقوقية السورية خاصة تلك التي تعمل في مجال مالحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد  
الثاني الدور المطلوب من الالجئين السوريين   بينما نستعرض في المطلب  اإلنسانية وتوثيق االنتهاكات، 

 روبية. المنتشرين خارج سورية خاصة في الدول األو 
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 : المهتمة بالمحاسبة  المنظمات المدنية السورية توصيات إلى : األولالمطلب 

 

وفي   السورية  المنظمات  من  العديد  بها  تقوم  وماتزال  قامت  التي  الجهود  وأهمية  ضرورة  من  الرغم  على 
مقدمتها المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مجال مالحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة  

جهود والسيما في مجال  مضاعفة تلك الوالمطلوب منها  في سوريا، فهي ليست كافية، والمطلوب مضاعفة  
وتوسيع   الضحايا،  مقدمهم  وفي  السوريين  الالجئين  مع  التواصل  بتكثيف  وأيضًا  بينها،  والتعاون  التنسيق 
الجرائم   المسؤولين عن  الالجئين لضمان محاسبة  فيها هؤالء  يتواجد  التي  الدول  االتصاالت مع سلطات 

 المرتكبة في سوريا وتقديمهم للعدالة.  

أن تعزز المنظمات السورية المهتمة بمالحقة مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم تواصلها    من المهم جداً  -1
الحرب "مع  وتعاونها   "  "وحدات جرائم  الدول األوروبية، وكذلك مع  العديد من  أنشأتها  شبكة  التي 

األوروبي لالتحاد  التابعة  الجماعية  األوروبي    "اإلبادة  لالتحاد  التابعة  القضائي  التعاون  ووحدة 
(Eurojust)دول مساندة وتعزيز التعاون بين جهات التحقيق واالدعاء داخل  ، وهذه األخيرة تهتم ب

تبادل و تنسيق  بينما تهتم "شبكه اإلبادة الجماعية" بال   في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة،األوروبي  االتحاد  
ين عن اإلبادة  األشخاص المسؤولوتبادل الخبرات  والمعارف وطرق العمل فيما يتصل  المعلومات  

محققون ومدعون  يحضره    ، وتعقد اجتماعين في السنةالجماعية والجرائم ضد  اإلنسانية وجرائم الحرب 
جميع   إلىمن  باإلضافة  األوروبي  االتحاد  المتحدة،   دول  والواليات  وكندا،  وسويسرا،  النرويج، 

العمل وطرق  الخبرات  الصويتبادلون  وتوثيق  الوحدات  تلك  مع  التعاون  إن  مهم  .  أمر  معهم  لة 
مرتكبي الجرائم الخطرة في سوريا الجارية اليوم في عدد   وضروري لضمان استمرار عملية مالحقة

 من الدول األوروبية. 
التعاون    -2 وتنشيط  بينها  فيما  والحوار  التواصل  تعزيز  بالمحاسبة  المعنية  السورية  المنظمات  على 

فع المزيد من القضايا ضد مرتكبي الجرائم  بشكل أفضل مما هو قائم حاليًا، وتكثيف جهودها لر 
الخطيرة في سوريا من خالل االستفادة القصوى من القوانين الموجودة في دول االتحاد األوروبي  
والسيما في المانيا والنرويج والسويد التي تطبق مبدأ الوالية القضائية بمرونة واسعة بشأن جرائم  

لجماعية والتعذيب، بما في ذلك ضرورة تعزيز تعاون هذه  الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة ا
المنظمات لتشديد الضغط على الدول األوروبية األخرى ودفعها إلى تعديل تشريعاتها الوطنية بما  

 يسمح بممارسة الوالية القضائية العالمية كما هو الحال في ألمانيا والسويد والنرويج.
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ألجل تدريب وتأهيل الناشطين في مجال حقوق االنسان  على المنظمات السورية مضاعفة جهودها    -3
على القانون  وإقامة المزيد من الدورات للمحامين والقضاة خاصة المتواجدين خارج سوريا وتدريبهم 

، وعلى اآللي ات القضائي ة   الدولي  اإلنساني  والقانون الدولي  لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي  الدولي 
الحر  مجرمي  المنظ مات لمالحقة  مع  بالتعاون  الملف ات  وتحضير  اإلنساني ة،  ضد   والمجرمين  ب 

ة في الدول األوروبي ة  ، وكذلك في  الحقوقي ة األوروبي ة ومع جهات االد عاء العام  والشرطة المختص 
كيفية توثيق الجرائم واالستماع للضحايا. بالتأكيد سنحتاج إليهم في المحاكمات التي ستجري داخل 

      (125)  ستقباًل.سوريا م
توسيع مجال التواصل مع الالجئات والالجئين وخاصة الضحايا منهم، وتأهيلهم وتوعيتهم بحقهم    -4

في كيفية االتصال بأجهزة الشرطة واإلدالء بالمعلومات حول الجرائم واالنتهاكات التي شاهدوها أو  
مية على وسائل التواصل التي وقعت عليهم، وحثهم على فعل ذلك من خالل القيام بحمالت إعال

القرارات واألحكام والبيانات الصحفية المهمة والمواقع  االجتماعي وعقد ندوات ومؤتمرات، وتعريفهم ب
وترجمتها إلى العربية  في سوريا    المرتكبةبالجرائم    متعلقةمعلومات  و   التي تنشر أخبار اإللكترونية  

 حتى تكون متاحة لالطالع عليها من جميع الالجئين.  

للشهود  -5 الحماية  تدابير  تحسين  على  لحث ها  األوربية  الدول  في  المختصة  السلطات  مع  التواصل 
خوفًا من انتقام السلطات من أقاربهم والضحايا. فكثير من الشهود يترددون في اإلدالء بشهاداتهم  

 جودين في سورية. أو اسرهم المو 
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 السوريين توصيات إلى الالجئات والالجئين: المطلب الثاني
 

ليس فقط   هو دور هام ومحوري   أوروبا والعالمالضحايا والشهود الناجين من الموت والمنتشرين في  دور  إن  
وإنما أيضًا في دفع السلطات المعنية بما تملكه من معلومات    في التعر ف على المجرمين وتحديد المشتبه بهم،

، فلوال شجاعة الضحايا والشهود في االدعاء على  وأدلة على فتح التحقيقات وتوقيف المشتبه بهم ومحاكمتهم
ن ا اليوم نتحدث عن توقيف ومحاكمة بعض المسؤولين  المجرمين وتقديم شهاداتهم إلى الشرطة والمحاكم لما ك

 موفق الدواه عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية من أمثال أنور رسالن والطبيب عالء موسى و 
مسؤول حاجز مخيم اليرموك، ولما كن ا سمعنا أيضًا عن إصدار مذكرات توقيف دولية بحق اللواء علي 

لمخابرات العامة اللواء جميل حسن ورئيس قسم التحقيق العميد عبد السالم  مملوك المدير السابق إلدارة ا
 محمود.

التحقيق في جرائم  و إال أنه   لألسف مازال الكثير من الالجئين ال يعرفون أن المحاكم األوروبية تستطيع 
بهم أية    خاصة وأنهم يتحسبون من أن تلحقوبعضهم ال يثق بتقديم أية معلومة    وقعت في بلدانهم األصلية.

بينما  ،  معلومة يقدمونها األذى بهم أو بأقرابهم واسرهم، أو تتسبب في تقويض طلبات اللجوء الخاصة به
 . بعد أن خاضوا رحالت محفوفة بالمخاطر إلى أوروباالبعض الصمت ل فض  

من معلومات حول جرائم ارتكبت بحقهم أو بحق    م إن صمت بعض الالجئين أو ترددهم في تقديم ما لديه
غيرهم ال يشجع فقط المجرمين على التمادي في إجرامهم، بل ويساعد أيضًا كبير المجرمين في سوريا على  

 االستمرار في حكم سوريا والسوريين واإلفالت من العقاب.

إبالغ السلطات المعنية بما لديهم من    ونهيب بهم ضرورةوالخوف  أو  على الالجئين عدم التردد  لذلك     
وأن يحافظوا على األدلة وغيرها    تبه بهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل واغتصاب مثاًل.معلومات حول المش

أيضًا في التواصل    اوأن ال يترددو المتعلقة بالجرائم الخطيرة المرتكبة في سورية.    التي يملكونها   من المعلومات 
فية التواصل مع الشرطة  مع المنظمات السورية التي تعمل في مجال المحاسبة والتوثيق للتنسيق معها في كي

 والمحاكم في أماكن تواجدهم.
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 توصيات إلى الدول التي تطبق الوالية القضائية العالمية بشكل موّسع: لثالمطلب الثا
 

نظرًا ألن معظم الضحايا والشهود وكذلك مرتكبي الجرائم ينحدرون من أماكن وبيئات تتحدث   -1
اللغة العربية، فإنه من الضروري على سلطات الدول التي يتواجد فيها هؤالء الضحايا اتخاذ  
الالجئين   والشهود من  الضحايا  التواصل مع  أن تسه ل  التي من شأنها  مزيد من اإلجراءات 

على أراضي الدولة، كأن تقوم مثاًل بتوزيع منشورات أو عمل مقاطع فيديو مترجمة    المتواجدين
إلى اللغة العربية توضح للضحايا والشهود بأن لهم الحق تبليغ الشرطة بالمعلومات واألدلة التي 
التي يتوجب عليهم   يملكونها حول ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتتيح لهم معرفة اإلجراءات 

 اتباعها.  
التعهد الواضح والصريح لالجئين قبل تقديم افادتهم في مقابالت اللجوء، بأنه لن يتم إطالع    -2

 الشرطة أو المدعين العامين دون موافقة صريحة من مقدمي تلك االفادات. 
توفير الحماية للشهود والضحايا الذين يشعرون بالخوف من تقديم إفادتهم لدى الشرطة والمحاكم،  -3

 القانونية، بأن يكون لهم الحق في تعيين محامي يرافقهم في مقابالت اللجوء.   وتوفير المساعدة
في  -4 المشكلة  الحرب  جرائم  وحدات  بعمل  الالجئين  لتعريف  ومؤتمرات  بندوات  القيام  ضرورة 

 العديد من الدول األوروبية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا واإلجراءات المتبعة. 
ب -5 المشتبه  ترحيل  مالحقتهم  عدم  يجب  بل  االنسان،  لحقوق  خطيرة  انتهاكات  بارتكاب  هم 

 ومحاكمتهم في الدول التي يتواجدون فيها، في حال كانت األدلة كافية إلدانتهم.
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 توصيات عامة إلى المجتمع الدولي حول الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا : المطلب الرابع
 

دعوة كل الدول والسيما الدول األوروبية التي مازالت تفكر في مالحقة مرتكبي الجرائم المرتكبة في   -1
اتخاذ  سوريا إلى إدراج مبدأ الوالية القضائية في تشريعاتها الوطنية دون أي تحفظ، مع ضرورة  

  م الدولية الخطيرة لمالحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائ   الالزمة  ةيوالقضائ  ةيواإلدار   ةي عياإلجراءات التشر 
كجرائم الحرب وجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية للحد منها وصواًل إلى منع وقوعها 

 قدر اإلمكان. 
تقديم الدعم المادي واإلعالمي للمسار القضائي الجاري في عدد من الدول األوربية والسيما في   -2

تكبي الجرائم الدولية الخطيرة في سوريا لمنع إفالت ألمانيا والسويد والنرويج فيما يتعلق بمالحقة مر 
 المجرمين من العقاب.

إلى الدول التي ُتلقي القبض على أحد المشتبه بهم بارتكاب جرائم دولية   تقديم المساعدة القضائية  -3
خطيرة وهي غير قادرة ماديًا على إجراء التحقيقات والمحاكمات في حال كانت راغبة في مالحقته  

 أراضيها.   ومحاكمته
التزام دولي قطعي على  إعادة النظر بمبدأ خيار التسليم أو المحاكمة وجعله إلزاميًا، حيث ُيفرض    -4

، أو تقوم بتسليمه  دون استثناء أو تأخيربأن تتابعه وتحاكمه  على المتهم    التي ُتلقي القبض دولة  ال
على أال يجوز ألي دولة التحلل من هذا االلتزام    .وفقًا للقانون الدوليإلى دولة أخرى لمحاكمته  

 القطعي ألي سبب كان تحت فرض عقوبات دولية على المخالفين. 
مراجعة   -5 على  األشخاص  العمل  لبعض  الممنوحة  القضائية  الدول  كالحصانة  الممثلين  و رؤساء 

اعتماد  ن يتم  كأ خطيرة.    دولية  في حالة ارتكابهم جرائم   ، بحيث تُنزع الحصانة عنهم الدبلوماسيين
  ة ي الجنائ   ةيالحصانة القضائ   التي تستبعد المتعلقة    ةيالدول  ةيأحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائ 

 ة ي أمام المحاكم الجنائ  ةيفي الدول األجنب  ن بمن فيهم الرئيس والممثلين الدبلوماسيي  نيلؤو لكبار المس
أو جرائم حرب في الخارج   ةي د اإلنسانأو جرائم ض  ةيفي حالة ارتكابهم جرائم إبادة جماع   ة،يالوطن
   .في الخارج جانب ضد أ

  إصدار قانون عقوبات دولي موحد يحدد عناصر الجرائم   عقد مؤتمر دولي من أجل الدعوة إلى    -6
واإلجراءات   قواعد التوحيد    ، وكذلكالدولية وحاالت قيام المسؤولية الجنائية الفردية واإلعفاء منها

المتعلقة   ةياألحكام الموضوع ممارسة مبدأ الوالية القضائية العالمية، وكذلك توحيد بشروط المتعلقة  
للفرد   ة يئ الجنا  ةي المسؤول  ام يوحاالت ق   للوالية القضائية العالميةالخاضعة    الخطيرة  ةيالجرائم الدولب

النظام  ة في  ومن المفيد هنا اعتماد األحكام الوارد (،  هايعل   قي واإلعفاء منها والعقوبات واجبة التطب
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تطبيق وممارسة الوالية القضائية العالمية من جانب    كمرجع في ةيالدول ةي األساسي للمحكمة الجنائ
   الدول.
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 الخاتمة 
 

الدعوة إلى تحقيق العدالة في سوريا وإدانة االنتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين    وعود على بدء، فإن  
مطلبًا هامًا وملحًا ليس من أجل تأكيد سيادة القانون والمحاسبة ورد المظالم    اليوم  مرتكبيها أصبحت ومحاسبة  

إلى أهلها وتعويض الضحايا وطمأنة ذويهم وحسب، وإنما أيضًا من أجل وضع حد لألحقاد واليأس واإلحباط  
المجتمع في  روابط  تبقى من  ما    ومنع حدوث حاالت انتقام عشوائية قد تدمر  ، واالحتقان والتطرف والعنف

ل نحو مجتمع آمن وقادر على إرساء الديمقراطية  يساعد على السوري، و  إرساء حركة السلم األهلي، والتحو 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية ألن حجم المأساة التي يعانيها الشعب السوري لم يشهد لها التاريخ مثياًل سواء  

والمهجرين والمختفين قسريًا في سجون النظام، أو من  ن القتلى  ممن حيث العدد الهائل ألعداد الضحايا  
وإن عدم مالحقة مرتكبي الجرائم    .حيث حجم الدمار الهائل والنهب الواسع الذي طال البشر والحجر...الخ

الذين يدعون حرصهم على   الدولية الخطيرة في سوريا تشكل وصمة عار على المجتمع الدولي والسيما 
 سان في العالم.حماية حقوق االن

إن قوى ومنظمات المجتمع المدني السوري الناشطة في مجال حقوق االنسان والمهتمة بمالحقة ومحاسبة  
مرتكبي جرائم الحرب وجميع القوى التي تؤمن بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا ومعهم الكثير من المنظمات الدولية 

  بة والعدالة مكانة مركزية في أية تسوية أو حل  المعنية بحقوق اإلنسان يعتقدون بضرورة أن يكون للمحاس
للقضية السورية ويعتقدون أيضًا أن ضمان محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية  
وجرائم إبادة جماعية وتعذيب عالوة على أنها مسألة هامة في حد ذاتها، فهي تشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق  

وضرورة لعودة آمنة وكريمة لالجئين السوريين إلى وطنهم ووضع حد   لمتاجرة الدول   سالم مستدام في سوريا 
الداعمة للنظام السوري وغيرها في قضية الالجئين السوريين كما هو حاصل ويحصل على الحدود البولندية 

 .  روسيامن قبل نظام بيالروسيا ومن خلفه 

ليوم في العديد من الدول األوروبية بحق مرتكبي الجرائم  ن التحقيقات والمحاكمات الجارية اونعتقد أيضًا إ
تشكل خطوة أولي ة وهامة في المشهد القاتم الحالي في سوريا وحولها، وسيكون    ةعلى امتداد األراضي السوري 

لها تأثيرًا ما على مسار الحل  ومستقبل العدالة في سوريا، فهي من جهة ساهمت في فتح بابًا لن ُيغلق  
بمحاكمة النظام األمني التابع لبشار األسد وكل المجرمين األخرين على الجرائم التي ارتكبوها    بسهولة إال

مع الوقت إلى ستتحول  المالحقات والمحاكمات    نعتقد أن هذهين، ومن جهة أخرى  يبحق السوريات والسور 



 ودور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا  "الوالية القضائية العالمية" 

107 

 

يفكر المجرمون    عامل ضغط  كبير على كل المجرمين، وستساعد أيضًا في تقلي ص المالذات اآلمنة التي
باللجوء إليها، ومن جهة أخرى ستؤكد انه ال مفر  من محاسبتهم ومعاقبتهم مهما طال الزمن، كما أن مجرد 
إدراج أسماء هؤالء األشخاص كمتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وحرب وإبادة وضد االنسانية سيحول دون أن  

امل مهمة للضحايا وذويهم بأن ال يفقدوا   يكون لهم أي دور في مستقبل سوريا، وفوق ذلك ستعطي جرعة
األمل في تحقيق العدالة طالما إن هناك سوريات وسوريين يواصلون جهودهم في سبيل مالحقة المجرمين  

 ومحاكمتهم وإبقاء باب العدالة مفتوحًا. 

ريا، وإن كما لدى هذه المنظمات االيمان بأن المحاسبة والعدالة لن تتحقق في محاكم أجنبية بعيدًا عن سو 
العالمية   القضائية  الوالية  إلى ممارسة  بل  ليس و اللجوء  الوطني،  القضاء  لن يكون بدياًل عن اختصاص 

يشكل امتدادًا له في منع إفالت المجرمين من المالحقة والمحاسبة. ونأمل اليوم من الجهود الجارية اليوم 
اعد ولو جزئيًا على تحقيق العدالة الغائبة  في أوروبا في مالحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا أن تس

عن المسرح السوري وأن تفتح الطريق أمام إجراء المزيد من المحاكمات األخرى تطال ما أمكن من المجرمين  
الذين أجرموا بحق الشعب السوري وفي مقدمهم نظام بشار األسد والميلشيات المسلحة المنتشرة على امتداد 

 تحين الفرصة وتتهيأ الظروف للقضاء الوطني للقيام بهذه المهمة الصعبة.  األراضي السورية، ريثما  

ما كان لمسار مالحقة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة في سوريا أن يظهر في العديد من الدول  
الذين أخذ  المحاميات والمحامين السوريين  ألمانيا والسويد والنروج لوال جهود  وا على  االوربية والسيما في 

عاتقهم هذه المهمة مدعومين من المنظمات الدولية المعنية بحقوق االنسان في تلك الدول، ويعود الفضل  
األول في إنجاح هذه الجهود إلى المدعين والشهود األبطال من الضحايا، الذين لوال شجاعتهم في اإلدالء  

ؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب بشهادتهم لما كان لهذه الجهود أن تثمر في مالحقة ومحاسبة المس
 السوي.

المنظمات السورية والمحاميات والمحامين السوريين الذي ساهموا دور  ومن هنا تأتي أهمية وضرورة دعم  
بشكل كبير ومازالوا في التحضير لكل القضايا التي ُرفعت حتى اآلن في اوروبا، وأدعو إلى تعميقه وتعزيزه  

في تنشيط مسار العدالة ومنع اإلفالت من العقاب ليس في سوريا وحسب، بل وفي العالم   لتأثيره الكبير
 أيضًا. 
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وأخيرًا، نناشد جميع الضحايا والشهود من السوريات والسوريين المتواجدين خارج سوريا لالنضمام إلى جهود 
تي لديهم الى السلطات  مالحقة ومحاسبة من أجرم بحقهم، وعدم التردد أو الخوف من تقديم المعلومات ال

المعنية في األماكن التي يتواجدون فيها. فالصمت والتردد والحياد يساعد المجرمين على مواصلة إجرامهم  
 ويشجع أخرين على ارتكاب الجرائم.     
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 المالحق: 
 إصدارات  - أوال   

وتشّكل   والحقوقّي،  القانونّي  الصعيد  على  السورّي  الشعب  على  الحرب  القانونيّة  واألبحاث  للدراسات  السورّي  المركز  واكب 

ا وإشراف ا. والجدول التالي يتضّمن بعض  الميليشيات، والمافيات، وعمل   المجتمع المدنّي... وكانت له إسهامات في مجال البحث إنتاج 

إصدارات المركز، وبعض اإلصدارات التي أشرف عليها، ذات الصلة بموضوع اختصاص الوالية القضائيّة العالميّة والمسار القضائّي  

 الجاري ضّد مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا. 

 التاريخ العمل المؤلف  اإلصدار م

 
1 

االغتصاب كسالح حرب  
 النزاع المسلح حالة في 

 المحامية 
 دالل األوس 

 2018 إصدار

 
2 
 

في أروقة   ونالمعتقل
 السياسة 

 إخفاء الجرائم واالنتهاكات 

 المحامية 
 سحر حويجة 

 2018 إصدار

 
3 
 

 تأثير العامل السياسي على 
 الالجئين 

المركز السوري  
للدراسات 

 واألبحاث القانونية 

 2018 إصدار

4 
 

 التهجير في سورية تصنيفه 
أهداف األطراف   –آليّاته 

 الفاعلة فيه 

المركز السوري  
 للدراسات 

 واألبحاث القانونية 

 2018 إصدار

 
5 

جيش التحرير الفلسطيني  
 في الحرب السورية 

 يوسف فخر الدين 
 وهمام الخطيب 

 2018 إصدار

 
6 

اآللية الدولية المستقلة لجمع  
األدلة على الجرئم المرتكبة  
في سوريا ومواجهة  

 التحديات 

المحامية ريم  
 الكسيري 

 2018 إصدار

 
7 
 

اآللية الدولية لجمع األدلة  
عن الجرائم المرتكبة في  
 سوريا بين الطموح والواقع 

المحامية ريم  
 الكسيري 

 2018 إصدار

 
8 

تنظيم القيادة  "التكامل القاتل  
 " لواء القدس "و "  العاّمة

 يوسف فخر الدين 
 همام الخطيب 

 2019 إصدار

 
9 

أصوات في مقاومة  
 الصمت 

 تقرير 
  - جمانة سيف 
 وجدان ناصيف 

 2020 إصدار

فرادة التجربة السوريّة في   10
 تطبيق العدالة االنتقاليّة 

 المحامي
 أنور البني 

 2020 إصدار

جريمة بعنوان “إعادة   11
 اإلعمار” 

 يوسف فخر الدين 
 وهمام الخطيب 

 2020 إصدار

التوظيف في الصراعات   12
ّيّة     " سلطة األسد "الضد 

  " تنظيم الدولة اإلسالميّة" و
 في محافظة السويداء

 يوسف فخر الدين 
 وهمام الخطيب 

 2020 إصدار
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 اإلصدار التاريخ العمل المؤلف  اإلصدار

 يوسف فخر الدين  العقاري التطوير  13
 ربيع الشريطي 

 2021 إصدار

الالجئون الفلسطينيون في   14
 المحنة السورية 

يوسف فخر الدين  
 ويوسف زيدان 

 2013 إشراف

سوريا: عصر أمراء   15
الحرب وعودة الحمايات  

الميليشيا   (1والوصايات )

 الشيعيّة 

 2015 إشراف فريق عمل 

  –الصراع في مدينة سلمية   16
نموذج لتشّكل “المافيات”  

 في سوريا 

همام الخطيب  
 وغريب ميرزا

 2013 إشراف

أثر الحرب واقتصادها   17
السياسّي في المؤّسسات  

ة  النواة المركزي ة   –العام 
 للسلطة

 2015 إشراف جاد الكريم جباعي 

أثر اقتصاد الحرب في   18
العالقات االجتماعيّة والقيم  

 ( 2التي تحكمها )

 2015 إشراف الكريم جباعي جاد 

أثر اقتصاد الحرب في   19
 ( 3التنظيمات االجتماعية )

 2015 إشراف جاد الكريم جباعي 
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بقلم الزميلة    وإيادغريب  المركز لجلسات محكمة كوبلنز الخاصة بمحاكمة أنور رسالن  تقاريرجدول    -ثانياا 
 :لونا وطفة

 النشر رابط  موضوع الجلسة تاريخ النشر 
  ء التعذيب واالخفابدء أول محاكمة لمسؤولين سوريين عن  2020/ 3/ 9

 القسري، والقتل تحت التعذيب
https://sl-

center.org/archives/1359 

بيان صحفي حول محاكمة ضباط األمن السوري في   24/2/2021
 كوبلنز

https://sl-
center.org/archives/1617 

-https://sl صدر بحق المتهم اياد الغريب   لحكم الذياموجز  19/3/2021
center.org/archives/1691 

-https://sl الشاهد م. ع -المدعيتقرير عن شهادة الشاهد  24/6/2021
center.org/archives/1824 

-https://sl أ،د  الطبيب  تقرير عن شهادة الشاهد  2021/ 7/ 9
center.org/archives/1850 

-https://sl شاهد ضابط شرطة سابق تقرير عن شهادة  18/7/2021
center.org/archives/1856 

-https://sl بالحق المدني شاهد مدعيتقرير عن شهادة  22/7/2021
center.org/archives/1858 

-https://sl المانيابيان بخصوص اعتقال مجرم حرب في  4/8/2021
center.org/archives/1869 

-https://sl تقرير عن شهادة شاهد بقي اسمه طي الكتمان 8/8/2021
center.org/archives/1886 

-https://sl تقرير عن شهادة الشاهد والمدعي محمد الشعار  11/8/2021
center.org/archives/1890 

-https://sl  سمها طي الكتمانا بقيتقرير عن شهادة شاهدة  17/8/2021
center.org/archives/1894 

-https://sl تقرير عن شهادة الشاهد خ.ر صهر المتهم رسالن  23/8/2021
center.org/archives/1913 

-https://sl تقرير عن شهادة شاهد ومدعي بالحق المدني  7/9/2021
center.org/archives/1919 

-https://sl تقرير عن شهادة شاهد بقي اسمه طي الكتمان 10/10/2021
center.org/archives/1963 

-https://sl تقرير عن شهادة الشاهد فراس الشاطر  11/10/2021
center.org/archives/1967 

-https://sl نتقرير عن شهادة شاهد بقي اسمه طي الكتما 13/10/2021
center.org/archives/1990 

-https://sl تقرير عن شهادة الشاهد علي تيناوي 15/10/2021
center.org/archives/2023 

-https://sl تقرير عن شهادة شاهد بقي اسمه طي الكتمان 19/10/2021
center.org/archives/2050 

-https://sl اسمه طي الكتمانتقرير عن شهادة شاهد ومدعي بقي   22/10/2021
center.org/archives/2056 

-https://sl تقرير عن شهادة الشاهد ي.هـ  30/10/2021
center.org/archives/2060 

-https://sl تقرير عن شهادة طبيب في مستشفى الهالل  30/10/2021
center.org/archives/2062 

-https://sl  ية االتحاديةتقرير شهادة محقق من الشرطة الجنائ  2/11/2021
center.org/archives/2074 

   



 ودور المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا  "الوالية القضائية العالمية" 

115 

 

 رابط النشر  موضوع الجلسة تاريخ النشر 

-https://sl تقرير عن شهادة عبد الناصر العايد 11/11/2021
center.org/archives/2115 

-https://sl  تقرير عن شهادة شاهد الدفاع عن المتهم 13/11/2021
center.org/archives/2124 

-https://sl تقرير عن شهادة شاهد الدفاع عن المتهم  19/11/2021
center.org/archives/2136 

-https://sl تقرير عن شهادة شاهد كان يعمل في فرع أمن الدولة  23/11/2021
center.org/archives/2142 

-https://sl  تقرير عن شهادة ضابط شرطة 4/12/2021
center.org/archives/2156 

-https://sl تقرير عن شهادة الدكتور كمال اللبواني 6/12/2021
center.org/archives/2171 

-https://sl تقرير عن شهادة شاهد االدعاء  9/12/2021
center.org/archives/2188 

-https://sl تقرير عن شهادة طبيبة في مشفى الهالل األحمر  13/12/2021
center.org/archives/2191 

-https://sl  تقرير عن مرافعة المدعي العام األخيرة 14/12/2021
center.org/archives/2193 

-https://sl المرافعة الختامية للمدعي حسين غرير 17/12/2021
center.org/archives/2200 

-https://sl م الحواش المرافعة الختامية للمدعية والشاهدة ُرها 17/12/2021
center.org/archives/2205 

-https://sl المرافعة الختامية للشاهدة والمدعية نوران الغميان 17/12/2021
center.org/archives/2203 

-https://sl المرافعة الختامية للشاهد والمدعي وسيم المقداد  17/12/2021
center.org/archives/2207 

-https://sl المرافعة الختامية للشاهد والمدعي حّسان محمود  24/12/2021
center.org/archives/2219 

-https://sl المرافعة الختامية للمدعي والشاهد فراس فياض  24/12/2021
center.org/archives/2223 

-https://sl للدفاع عن أنور رسالن تقرير عن شهاد شاهد تطوع  27/12/2021
center.org/archives/2271 

-https://sl  مرافعة أخيرة لمدعي لم يذكر اسمه 27/12/2021
center.org/archives/2273 

-https://sl مرافعة محامي المدعي فراس فياض 27/12/2021
center.org/archives/2275 

-https://sl مرافعة المحامي اندرياس شولتز  27/12/2021
center.org/archives/2279 

مرافعة محامي الدفاع عن المتهم أنور رسالن السيد   06/ 2022/01
 فراتسكي 

https://sl-
center.org/archives/2350 

مرافعة محامي الدفاع الثاني عن المتهم رسالن، السيد   06/ 2022/01
 بوكر

https://sl-
center.org/archives/2354 

-https://sl المرافعة الختامية ألنور رسالن 06/ 2022/01
center.org/archives/2358 

بيان صحفي: قرار الحكم بحق أنور رسالن الخطوة األولى   06/ 2022/01
 التاريخية في مسار العدالة الطويل 

https://sl-
center.org/archives/2379 
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