
ســت نهاية حزيران 2011،  الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، تأسَّ
غير حكومية، ُمســتقلة، اعتمدت عليها المفوضية الســامية لحقوق 
اإلنســان مصــدرًا أساســيًا فــي جميــع تحليالتهــا التــي أصدرتها عن 

حصيلة الضحايا في سوريا.

محدودية مبدأ الوالية القضائية العالمية في 
خدمة مسار المحاسبة وعدم مقدرته غالبًا 

على محاكمة الصفوف األولى أو الثانية

فضل عبد الغني1

رأي
 األحد 2 أيار 2021

P210508

نصــت كل مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 21949 ، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لعــام 1984 3، واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
ــدأ  ــن هــذا المب ــة5، ويمكِّ ــة العالمي ــة القضائي ــدأ الوالي ــى مب ــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري لعــام 42006 عل جمي
هيئــات االدعــاء المحليــة مــن مالحقــة المتورطيــن فــي الجرائــم الفظيعــة مثــل جرائــم الحــرب6  والجرائــم ضد اإلنســانية7 ، 
اإلرهــاب، التعذيــب، حتــى وإن لــم يتــم ارتكابهــا علــى أراضــي الدولــة، وإن لــم يكــن مرتكبهــا أو الضحايــا مــن مواطنــي الدولة، 
إال أنــه قــد جــرى فــي الســنوات الثــالث األخيــرة عمليــات تهويــل ومبالغــة ضخمــة جــدًا للــدور المحصــور الــذي بإمــكان 
الواليــة القضائيــة العالميــة أن تلعبــه، إن تطبيــق هــذا المبــدأ يعنــي أن القضــاء الوطنــي فــي الدولــة التــي ارتكــب فيهــا 
االنتهــاك قــد فشــل، والقضــاء الجنائــي الدولــي ممثــاًل بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو تأســيس محكمــة دوليــة خاصــة 

قــد فشــل أيضــًا.

إن المهمــة التــي بإمــكان الواليــة القضائيــة العالميــة أن تلعبهــا ضيقــة ومحاطــة بالعديــد مــن التعقيــدات والصعوبــات8  
النابعــة مــن طبيعــة هــذا المبــدأ نفســه، ومــن رغبــة دول العالــم فــي التفاعــل معــه ثانيــًا. نعــم، بــكل تأكيــد، إنــه أحــد أدوات 
تحقيــق المحاســبة، لكنهــا أداة بســيطة فــي ماهيتهــا، لعــدة أســباب لعــل أبرزهــا أن قوانيــن أغلــب الــدول تشــترط وجــود 
مرتكــب الجريمــة ضمــن إقليــم الدولــة، وال أعتقــد أن أحــدًا مــن الصــف األول أو الثانــي مــن مرتكبــي االنتهــاكات فــي النظــام 
الســوري ســوف يســافر إلــى أحــد الــدول التــي يمــارس قضاؤهــا مبــدأ الواليــة القضائيــة، لهــذا نجــد أن جميــع القضايــا 
التــي رفعــت كانــت ضــد أشــخاص منخفضــي الرتبــة وغالبيتهــم ليســوا مــن صنــاع القــرار، وقــد يكــون ترتيبهــم فــي الصــف 
التاســع أو العاشــر إذا افترضنــا أن هنــاك عشــرة صفــوف، ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك إشــكاليات قانونيــة عديــدة فــي إجــراء 
محاكمــات غيابيــة، وأخيــرًا لــن تقــوم الــدول الحليفــة للنظــام الســوري مثــل روســيا، إيــران، الصيــن، فنزويــال، لبنــان بتســليم 
المجرميــن إلــى االدعــاء العــام األلمانــي أو الفرنســي أو الســويدي حتــى فــي حــال صــدور مذكــرات حكــم بحقهــم ومطالبــة 
االدعــاء العــام بتســليمهم، هــذا ال يعنــي مطلقــًا أن ال يتــم العمــل علــى إصــدار مذكــرات اعتقــال بحق كبــار المتورطين في 
صفــوف النظــام الســوري وفــي صفــوف بقيــة الجهــات، لكــن مذكــرات الحكــم لــن تؤدي غالبــًا إلى اعتقالهــم ومحاكمتهم.

1 مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان. 
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وكنــت قــد تحدثــت فــي مقــر األمــم المتحــدة فــي نيويــورك فــي حزيــران/ 2016 بحضــور ثالثــة مــن ســفراء أبــرز الــدول 
الفاعلــة فــي مجــال االختصــاص العالمــي، الســويد، ألمانيــا، فرنســا، فــي مداخلــة منشــورة علــى قناتنــا علــى اليوتيــوب، 

عــن محدوديتــه االختصــاص القضائــي العالمــي.

الغالبيــة العظمــى مــن الشــكاوى أو القضايــا التــي رفعــت وحكــم بهــا أو مــا زالــت قيــد التحقيــق ليســت 
ضــد النظــام الســوري:

إن النظــام الســوري هــو المرتكــب األساســي لمختلــف أنمــاط االنتهــاكات التــي يبلــغ بعضهــا مســتوى جرائــم ضــد 
ــى %90  ــن 85 إل ــى مــا بي ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إل ــم حــرب بنســبة تصــل وفــق بيان اإلنســانية وجرائ
مــن إجمالــي االنتهــاكات، فيمــا بقيــة أطــراف النــزاع كلهــا ارتكبــت مــا بيــن 10 إلــى 15 %، وهــذا واضــح فــي جميــع تقاريــر 
لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة9 التــي وصفــت العديــد مــن انتهــاكات النظــام الســوري بأنهــا جرائــم ضــد اإلنســانية، 
بمعنــى أنهــا منهجيــة وواســعة النطــاق، فيمــا وصفــت انتهــاكات بقيــة أطــراف النــزاع بأنهــا جرائــم حــرب )فيمــا 
عــدا جريمــة التعذيــب لــدى تنظيــم داعــش(، ولــدى حديثنــا مــع أغلــب الالجئيــن فهــم متضــررون بالمقــام األول مــن 
انتهــاكات النظــام الســوري، لكــن الغالبيــة العظمــى مــن الشــكاوى أو القضايــا التــي رفعــت وحكــم بهــا أو مــا زالــت 
قيــد التحقيــق ليســت ضــد النظــام الســوري بــل ضــد تنظيــم داعــش، جبهــة النصــرة، أحــرار الشــام، عناصــر الجيــش 
ــد عليــه الزمــالء فــي هيومــان رايتــس ووتــش فــي تقريريهــم  الحــر )فصائــل فــي المعارضــة المســلحة(، وهــذا مــا أكَّ
ــع عــن هــذا الموضــوع فــي 3/ تشــرين األول/ 2017 تحــت عنــوان “هــذه هــي الجرائــم التــي نفــرُّ منهــا” حيــث أشــار  الموسَّ

التقريــر إلــى أنــه:
“حتــى كتابــة هــذه الســطور، كانــت المحاكمــات الوحيــدة المتصلــة بســوريا والخاصــة بالجرائــم الدوليــة الخطيــرة 
فــي البلديــن كلهــا تقريبــا ضــد عناصــر ذوي رتــب متدنيــة مــن داعــش وجبهــة النصــرة والجيــش الســوري الحــر 
ومجموعــات أخــرى غيــر تابعــة للدولــة، ُمعارضــة للحكومــة الســورية، وتمــت المالحقــة فــي قضيــة واحــدة بحــق 

عنصــر ذي رتبــة متدنيــة فــي الجيــش الســوري.” 10

والســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو محاكمــة المنتســبين إلــى التنظيمــات المتطرفــة وفقــًا لقانــون اإلرهــاب، حتــى وإن 
كانــت فــي األغلــب هــي جرائــم حــرب، وإطــار قانــون اإلرهــاب فــي بعــض الــدول واســع )أشــار تقريــر هيومــان رايتــس 
ووتــش الســابق إلــى القانــون األلمانــي علــى ســبيل المثــال11 (، ويحاســب علــى االنضمــام إلــى تنظيــم مصنــف “إرهابــي”، 
تقديــم دعــم أو مســاعدة، وبــكل تأكيــد فــإن هــذا ال يعكــس طبيعــة الوضــع فــي ســوريا، وقــد فســر الكثيــر مــن 

الســوريين محاكمــة األطــراف األخــرى بشــكل أوســع مــن النظــام الســوري علــى أنــه سياســة دول.

هنــاك العديــد مــن األمــور الثانويــة األخــرى مقارنــة مــع مــا ســبق، مثــل اســتمرار النــزاع فــي ســوريا، وبالتالــي عــدم قــدرة 
المحققيــن علــى زيــارة موقــع الجريمــة، ومحدوديــة الحصــول علــى األدلــة، والنظــام الســوري لــن يتعــاون مــع أي مــن 
القضايــا ســواء كانــت ضــده أو ضــد مجموعــات معارضــة أو تنظيمــات إســالمية متطرفــة، وصحيــح أن هنــاك مئــات 
اآلالف مــن الالجئيــن فــي أوروبــا، وهــم مصــدر أساســي للمعلومــات، إال أن كثيــرًا منهــم يرفضــون التعــاون خشــية مــن 

انتقــام النظــام الســوري ألن لديهــم أقربــاء وأصدقــاء فــي ســوريا.

9 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، قائمة التقارير والتحديثات والبيانات والقرارات الصادرة عن أو المتعلقة بلجنة التحقيق الدولية المستقلة
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محاكمة كوبلنز12 :
ال تخــرج محاكمــة كوبلنــز عــن الســقف الــذي رســم ســابقًا، وقــد ســمع كثيــر مــن الســوريين عــن مبــدأ االختصــاص 
القضائــي العالمــي، وأن هنــاك محاكمــات تجــري فــي أوروبــا بســبب هــذه المحاكمــة تحديــدًا، علــى الرغــم مــن أنهــا 
قــد بــدأت فــي النــزاع الســوري فعليــًا منــذ عــام 132015 ، وصــدر أول حكــم ألول قضيــة بحــق مهنــد د. مــن عناصــر 

المعارضــة المســلحة بالســجن 8 ســنوات أمــام محكمــة االســتئناف فــي الســويد فــي آب/ 2016 14.

تنبــع أهميــة محاكمــة كوبلنــز واســتثنائيتها مــن أنهــا محاكمــة ألشــخاص كانــوا يعملــون مــع النظــام الســوري، 
وصحيــح أنهــم قــد انشــقوا عنــه، لكــن محاســبتهم تتــم علــى االنتهــاكات التــي مارســوها خــالل حقبــة عملهــم معــه، 
وقياســًا علــى مــا أشــرنا لــه ســابقا، فــإن كاًل مــن إيــاد، وأنــور همــا مــن الصفــوف المنخفضــة جــدًا فــي هيكليــة النظــام 
الســوري، كمــا لــن تــؤدي هــذه المحاكمــة إلــى خلــق حالــة مــن الذعــر لــدى النظام الســوري أو إيقــاف التعذيــب، وقد فقَد 
النظــام الســوري العشــرات مــن ضباطــه وعناصــره مــن الصــف األول والثانــي لكــن ذلــك لــم يمنعــه عــن االســتمرار 
فــي عمليــات القتــل والقصــف، وحتــى لــو افترضنــا جــداًل أنــه قــد تــم تســليم أحــد أعضــاء النظــام مــن الصــف األول إلــى 
إحــدى المحاكــم األوروبيــة، فــإن ذلــك أيضــًا لــن يــردع النظــام وســوف يســتمر فــي ممارســة التعذيــب، القتــل تحــت 
التعذيــب، ولــن يتأثــر كثيــرًا بفقــد بضعــة أشــخاص، وســوف يقــوم بتوظيــف مــن يتولــى مهامهــم مــن بعدهــم وهــذا 

مــا حصــل علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة.

يجــب علينــا دائمــًا أن نضبــط ســقف التوقعــات، فالخيــار الوحيــد المتــاح أمامنــا حاليــًا لمحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات 
ــًا هــو عبــر االختصــاص القضائــي العالمــي -لعلنــا نتحــدث فــي مــادة أخــرى عــن خطــوة المحاســبة الجاريــة عبــر  جنائي
محكمــة العــدل الدوليــة- وهــو غالبــًا لــن يتمكــن مــن محاكمــة الصفــوف األولــى، لكــن هــذا ال يعنــي أن ال نمضــي فــي 
هــذا الخيــار، فهــو يشــتمل علــى كثيــر مــن اإليجابيــات فــي حــال االبتعــاد عــن التهويــل والمبالغــة، فهــي وإن كانــت تحاكم 
أفــرادًا مثــل إيــاد، وأنــور، لكــن هــؤالء األفــراد هــم جــزء صغيــر مــن منظومــة أمنيــة متوحشــة لــدى النظــام الســوري، 
وقــد كشــفت محاكمتهمــا عــن ممارســات تعذيــب بربريــة مارســها النظــام الســوري، وحظيــت علــى تغطيــة إعالميــة 
ــرأي العــام األلمانــي واألوروبــي  واســعة، ممــا ســاهم فــي مزيــد مــن تعريــة وفضــح جرائــم النظــام الســوري أمــام ال
والعالمــي، وهــذا إنجــاز جبــار علــى صعيــد مناصــرة قضيــة المعتقليــن ومــا يتعرضــون لــه مــن تعذيــب، ومناصــرة 
قضيــة الســوريين ككل وحقهــم فــي المطالبــة بالتخلــص مــن هكــذا نظــام يمــارس أبشــع األســاليب بحــق معارضيــه 
ــل خوفــًا مــن  ــل والقصــف، ب ــوا فقــط مــن القت ــم يهرب ــن أن الســوريين ل ــر مــن األوروبيي السياســيين، كمــا أدرك كثي
االعتقــال ومــا ســوف يتعرضــون لــه مــن تعذيــب وحشــي، وهــذا كان لــه أثــر علــى صعيــد تغييــر الــرأي العــام تجــاه 
الالجئيــن الســوريين وإعادتهــم، أخيــرًا، هــذه المحاكمــات كلهــا تؤكد ســعي الســوريين المؤمنين بالتغييــر الديمقراطي 
نحــو كل محاولــة مهمــا كانــت ضئيلــة مــن أجــل إنهــاء ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب، وتظهــر توقهــم نحــو إحقــاق 
العدالــة للجميــع بمــا فيهــم خصومهــم، وتطلعهــم نحــو ممارســة كل مــا اكتســبوه مــن خبــرات فــي مســار العدالــة 

االنتقاليــة الــذي يتضمــن محاســبة أكبــر قــدر ممكــن مــن مرتكبــي االنتهــاكات.

نشــرت علــى الموقــع اإللكترونــي لمركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة كجــزء مــن نقــاش مفتــوح تحــت عنــوان 
خبــراء ومختصيــن”. مــع  نقــاش مفتــوح  والــدالالت..  المســار  االنتقاليــة:  “العدالــة 
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