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 مقدمة

الفيتو الروس ي السادس على  وفي عقببعد فشل مجلس األمن في وقف قتل الشعب السوري تارة،  

التوالي تارة أخرى، هل نستطيع إيصال ملف الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق الشعب السوري إلى 

 محكمة الجنايات الدولية؟

الضحايا وأسرهم بأن العدالة سوف تطال هل يمكن للهيئات واملنظمات اإلنسانية الدولية طمأنة 

 املجرمين؟

هل هذا الطريق إلى العدالة ممكن، وخاضع للمساءلة؟ وكيف تتخذ اإلجراءات الرادعة بحق مرتكبي 

هذه الجرائم؟ ربما يكون ذلك كله ممكًنا بمساعدة العالم املتمدن والدول املحبة للسالم، والوصول إلى 

بة املجرمين، وتقديمهم للعدالة، ورد املظالم إلى أهلها. هذا جواب وقف هذه الحرب املدمرة، ومحاس

مقبول، نرجو ونتمنى من العالم املتحضر تقديم املساعدة إليجاد السبل لبناء دولتنا الديمقراطية، لنكون 

 جزًءا من العالم املتحضر.

قي والقانوني بضرورة إن ارتفاع هذه األصوات هو تعبير حي عن تنامي الوعي البشري اإلنساني واألخال

 وقف هذه الجريمة الكبرى بحق البشرية عامة، والسوريين خاصة. 

السابق، بهيئاتها املختصة في كثير من دول العالم، لوقف الجرائم التي  املتحدة فيلقد تدخلت األمم  

 وغيرها من املناطق الساخنة 
ً

إبادات فيها ثورات وقالقل وحروب و  التي حدثتحدثت في كوسوفو مثاال

. وتدخل مجلس األمن 10/12/1948جماعية، تماشًيا مع مبادئ اإلعالن العاملي لألمم املتحدة الصادر في 

وفًقا للفصل السابع في كثير من املناطق الساخنة، ويجيز هذا الفصل استعمال القوة لوقف تلك املجازر 

. لذلك فقد بدأنا نشه
ً

د ارتفاع األصوات املطالبة بضرورة التدخل التي ارتكبت بحق املدنيين في البوسنة مثال

 في شؤون أي دولة مارقة تقوم بارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبها.  

وما يجري في سورية منذ ست سنوات يعد وفًقا للمعايير الحقوقية والقانونية واألخالقية كلها، جرائم 

 في سورية، حيث أقدم و 
ً

يقدم النظام يومًيا على ارتكاب أفظع ضد اإلنسانية. هذه الجرائم قد ارتكبت فعال

الجرائم بحق اإلنسانية جميعها. إن النظام يرتكب هذه االنتهاكات الفظيعة التي تؤكدها تقارير ومعلومات 

 على جهات حقوقية أخرى، حكومية وغير حكومية، وثقت ذلك بتقاريرها 
ً

هيئات األمم املتحدة، فضال

.
ً

ماَرس فعال
ُ
 أنها ت

ً
دة

ّ
  اليومية، مؤك

واجب قانوني وأخالقي وإنساني ُيَحّتم على األسرة الدولية وقف هذا الجنون الدموي بحق شعب سعى  

إلى نيل حريته فقط، ليكون له الحق في بناء نظامه الديمقراطي شأنه شأن شعوب العالم، مما يقتض ي 

ويع، واملحاصرة، ضرورة تقديم رموز النظام ورأسه وكل من أصدر األوامر بالقتل أو التهجير، والتج

واالعتقاالت الجماعية، والخطف، واإلخفاء القسري ملحكمة الجنايات الدولية، مستندة في ذلك إلى 
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القوانين واألعراف الدولية، وإلى الوالية القضائية الدولية املمنوحة لها، بوصف ما يرتكبه النظام يرقى إلى 

ملتبعة في إحالة امللف على املحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. ووفًقا لإلجراءات ا

وفًقا مليثاق روما األساس ي، ووفًقا للبند السابع املستند إلى قرارات مجلس األمن. يبدو هذا الفعل ضرورًيا 

 
ً

 ومعقوال
ً

لعودة إلى املفهومات التي تأسست عليها مواثيق األمم املتحدة املستندة إلى جملة من لومقبوال

مات واملبادئ األخالقية واإلنسانية، الهادفة إلى خلق بيئة مناسبة للمحافظة على السلم واألمن املفهو 

الدوليين، والرخاء لشعوب العالم. وبهذا املعنى كان قد استقر ما يعرف بمبدأ عدم التدخل بالشؤون 

مستوى الكوكب، الداخلية للدول، بوصفه أحد أهم روافع القانون الدولي، لتمكين األمن والسلم على 

 فالعالم أصبح قرية صغيرة.  

وتؤكد الوقائع التي وثقها مراقبون دوليون تابعون ملنظمات األمم املتحدة نفسها، وكذلك جهات حكومية 

معنية مستقلة؛ ارتكاب النظام السوري سلسلة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. هذه 

لعشرات اآلالف من املواطنين، واإلخفاء القسري ملئات اآلالف؛ وال  الجرائم تبدأ من االعتقال التعسفي

، حتى تصل إلى القتل العمد. وكذلك استعمال 21/8/2013تنتهي باستعمال السالح الكيماوي في الغوطة في 

الذي يعد بفظاعته الجرمية أم الكبائر. وهي جريمة ارتكبها  2015ادلب( -السالح الكيماوي في قرية )حاس

ام بعد انضمامه إلى منظمة حظر األسلحة الكيماوية. واملفترض أن النظام سلم املخزون من أسلحته النظ

، وفًقا لالتفاق الروس ي األميركي املوقع مع منظمة حظر األسلحة الكيماوية، مخالًفا 2013 في أيلول الكيماوية 

 بذلك ما تعهد به، وهذا يجعله 
ً

  مسؤوال
ً
إلحالته على املحكمة الجنائية الدولية مباشًرا، وُيعّد سبًبا موجبا

 عن استعماله كثيًرا من 
ً

ع عليها، ومقرراتها التي لم يجف حبرها بعد؛ فضال
ّ
لخرقه بنود املعاهدة التي وق

األسلحة املحرمة ضد شعبه وفق قواعد القانون الدولي وضوابطه، وتجاوزه الخطوط الدولية الحمر كلها. 

اإلغاثة الدولية بمثل  ومنع دخول يع السكان، وقلع شعب آمن من مسكنه، عالوة على محاصرة املدن، وتجو 

الدواء والغذاء والكساء، ّما تسبب في موت اآلالف، والدفع بهم إلى الهجرة القسرية، األمر الذي من شأنه 

التدخل لوقف  رفضتدمير مدن على رؤوس قاطنيها. لكن املفارقة الكبرى ال بل الطامة الكبرى حين يغدو 

ا إلبادة شعب من الشعوب، ونعني هنا الحال السورية أنموذًجا لهذه اإلبادة.
ً
 هذه املجازر مسوغ

 إلى املحكمة الجنائية الدولية، لتأخذ  
ً
 لفتح باب جديد، وطريقا

ً
إن هذه الدراسة ربما تكون مدخال

قانونًيا، والتوترات  العدالة مجراها نحو محاكمة هؤالء املجرمين، على الرغم من صعوبة الدرب، ووعورتها

 السياسية الدولية القائمة، وتأثر اإلجراءات القضائية باملوقف السياس ي.
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 الفصل األول 

تختص املحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مرتكبي جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم 

اإلبادة بمثل ما جاء في املادة الخامسة من قانون املحكمة، ونظامها األساس ي الذي تقتصر مواده على أشد 

 الجرائم خطورة، وهي موضع اهتمام العالم بأسره.  

 قلة، تتخذ من مدينة الهاي في هولندا مقًرا لها.وللمحكمة شخصية قانونية مست

الهدف من إنشائها مالحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم، وفًقا ملا نصت عليه مواد املحكمة من جرائم 

الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم اإلبادة التي تشكل تهديًدا للسلم واألمن الدوليين، ورسالة قانونية 

 هم يمكن أن يفلتوا من العقاب على الرغم مما اقترفوه من جرائم.إلى الذين يظنون أن

ال خيار للسوريين اآلن غير طريق القانون الدولي بهيئاته القضائية، ومنها املحكمة الجنائية الدولية  

 للجوء إليها للنظر في تلك الجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل النظام السوري وامليليشيات التي جلبها لتكون 

 مرتزقة.

لم يوصد الباب برأينا أمام تلك الهيئات املدنية الحقوقية والضحايا من مالحقة املجرمين واملتهمين، 

 2014أيار  22وتقديمهم للعدالة عبر مؤسسات قضائية دولية. على الرغم من الفيتو الروس ي املؤرخ في 

لسوري والوضع الكارثي اإلنساني الذي اعترض على مشروع قرار مجلس األمن الدولي الذي يحيل امللف ا

 إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب ارتكاب النظام جرائم ضد اإلنسانية.

 مرات متتالية هي:  6ومشروعات القرارات التي صّوت عليها بالفيتو الروس ي 

الصيني في -هدنة حلب، صاغته نيوزلندا وإسبانيا ومصر، الفيتو الروس يخص مشروع قرار ي .1

 .5/12/2016يوم االثنين 

مشروع قرار عن الوضع في حلب، صاغته فرنسا وإسبانيا، وقد قوبل بالفيتو الروس ي في يوم  .2

 .8/11/2016السبت في 

مشروع القرار الفرنس ي فيما يخص إحالة نظام األسد ملحكمة الجنايات الدولية، قوبل بنقض  .3

 .22/5/2014روس ي صيني في 

والبرتغال وبريطانيا وأميركا، بخصوص تطبيق النقط مشروع قرار مصوغ من قبل فرنسا وأملانيا  .4

 .2012تموز  19الست ملبعوث األمم املتحدة كوفي عنان، وقوبل بفيتو روس ي صيني في 

مشروع قرار مصوغ من قبل املغرب والبحرين وكولومبيا وفرنسا وبريطانيا وأملانيا واألردن  .5

 .2012شباط  4وم السبت والكويت وأميركا وتركيا، وقد قوبل بفيتو روس ي صيني ي

مشروع مصاغ من قبل فرنسا وأملانيا والبرتغال وبريطانيا، ورفض أيًضا من قبل روسيا والصين  .6

 .2011أكتوبر 4في عبر حق النقض/الفيتو 
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 في امللف تدخل املحكمةشروط قبول امللف وكيفية 

 ما الشروط؟ وكيف تمارس املحكمة صالحياتها، وهذا هو محور البحث.

 املحكمة في الحاالت اآلتية:تتدخل 

 
ً

 أوال

وعضو في نظام روما األساس ي، وقبلت مسبًقا بمبادئ وقانون املحكمة  ،الدولة طرف في املحكمة 

ا فيها ما يجعل هذا الباب 1998الجنائية، ووقعت ميثاقها املؤرخ في أيار عام 
ً
، وملا كانت سورية ليست طرف

د ذلك ن
ّ
من قانون املحكمة الذي ينّص على أّن املحكمة تمارس  13ص املادة مغلًقا وغير متوفر حالًيا. ويؤك

ا في نظامها األساس ي في الحاالت اآلتية:
ً
 اختصاصها إذا كانت الدولة طرف

فيها أن  حالة يبدو»من قانونها،  14إذا أحالت دولة طرف في املحكمة على املدعي العام، وفًقا للمادة  -1

 «.جريمة ما أو أكثر ارتكبت ضدها أو الشخص املتهم أو جهة االدعاء من أحد رعاياها

يجوز لدولة طرف أن تحيل على املدعي العام لدى املحكمة الفعل الجرمي مشفوًعا بمستندات  -2

ي مؤيدة لتحريك الدعوى واالتهام وفًقا للمادة املذكورة أعاله، وهذا يوضح أن قانون املحكمة يسر 

 على الدولة التي هي عضو فيها.

ه يحق لهما  
ّ
وملا كانت فرنسا وبريطانيا طرفين في نظام روما األساس ي، وعضوين في مجلس األمن، فإن

 الطلب رسمًيا من النائب العام لدى املحكمة إحالة امللف السوري إليه.

املتحدة الذين هم  ومثال حي وواقعي ومقبول قصف قافلة اإلغاثة الدولية، وقتل موظفي األمم 

ا قانونًيا 
ً
موظفون عموميون لديها، ولهم حصانة. ووفًقا للمادة الثامنة منه يعطي بريطانيا وفرنسا مسوغ

تستطيعان من خالله تقديم طلب إلى النائب العام لتحريك الدعوى بحق النظام السوري. وملا كانت فرنسا 

د القانون الوطني، وبموجب الوالية القضائية الدولية عضًوا في مجلس األمن الدولي أيًضا، ووفًقا المتدا

 بدأت اتصاالت بهذا الخصوص 
ً

املمنوحة لها دولًيا، تستطيع أن تحيل امللف السوري إلى النائب العام. وفعال

مع املحكمة الجنائية لتمكين النائب العام من وضع يده على امللف عبر مؤسسة األمم املتحدة والبت بامللف 

يه قانوًنا عبرها بوصفها دولة عضًوا في مجلس األمن، وعضًوا في املحكمة الجنائية الدولية، بشرط املحال إل

أن تحول عبر األمين العام لألمم املتحدة. وثمة حاالت ووقائع بمثل الجرائم املرتكبة في حافالت أو سفن أو 

ا كانت عائدية هذه القافلة ملنظمة طائرات، أو دولة وقع عليها اعتداء أو سلوك مخالف للقانون الدولي. ومل

من منظمات األمم املتحدة، وطاقمها، وأفرادها أيًضا تابعين لهيئة األمم املتحدة، ففي هذه الحالة تدخل 

ضمن هذا البند املشار إليه أي دولة طرف في املحكمة وعضو في مجلس األمن أي بحكم الدولة العضو في 

ألمر من قدرة على التحرك قانونًيا ضد جريمة قصف قافلة اإلغاثة املحكمة الجنائية وما يمنحها هذا ا

 األممية.
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 ثانًيا

 دور مجلس األمن الدولي -1

ملجلس األمن صالحيات تحت البند السابع بإحالة انتهاكات الدولة املارقة جميعها على املحكمة الجنائية 

من النظام األساس ي للمحكمة،  40املادة ، وهذا ما نصت عليه «الفصل السابع»الدولية وفًقا لبند القوة 

وهذه الحالة اآلن معطلة بسبب الفيتو الروس ي. وهنا فحسب يمكن أن تحل الجمعية العمومية محل 

ولألسف القرارات غير ملزمة حالًيا بمثل مشروع القرار الكندي املقدم  -حسب مبدأ الحلول -مجلس األمن 

 للجمعية العمومية.

ا: النائب
ً
 «املكتب التمهيدي»في املحكمة العام  ثالث

من نظام املحكمة يضع  13هو طريق يفرض إذا توافرت اإلرادة السياسية الدولية، وبموجب املادة 

 النائب العام يده على امللف:

إذا كان املدعي العام مباشرة قام بالبدء بإجراءات التحقيق في ما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفق  -

يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلومات املتعلقة بجرائم »نص على ما يأتي: التي ت 15املادة 

تدخل ضمن اختصاص املحكمة عند تطابق األفعال املرتكبة املقدمة إليه مع نصوص القانون املجّرم لها 

 .«وثبوت األدلة

سوى طريق املحكمة  السؤال الذي يطرح اآلن ما هي الخيارات؟ وهل لدى السوريين بدائل ممكنة 

الجنائية ذاتها؟ وهل هذا ممكن؟ هل ثمة بدائل أخرى سوى طريق النائب العام لدى املحكمة الجنائية؟ 

 هذه الدراسة تطرح هذا الخيار من خالل:

ا في هذه  -1
ً
طريق الدولة العضو والطرف في نظام روما األساس ي مغلق لكون سورية ليست طرف

 املحكمة.

 «.حق النقض»أيًضا بسبب الفيتو الروس ي  طريق مجلس األمن مغلق -2

لذلك فإن الخيار املتوافر للسوريين لعرض جرائم النظام أمام املحكمة الجنائية الدولية حالًيا هو ما 

 .  «االتحاد من أجل السالم»، أو ما يعرف بـ 1950لعام  377جاء في قرار 

هذا الطريق سالك قانونًيا؟ نحن املحامين هذا الخيار طرحه بعض الخبراء في القانون الدولي. ولكن هل 

ا، ويمكن اللجوء إليه، ولقد استعمل هذا القرار سابًقا، ونفذ ضد كوريا 
ً
 وطريًقا قانونًيا سالك

ً
نراه حال

الشمالية )الحرب الكورية( بعد أن هددت كوريا الشمالية األمن والسلم الدوليين، وعجز مجلس األمن عن 

د كوريا، والقيام بمسؤوليته نتيجة استخدام الفيتو من قبل االتحاد السوفياتي القيام باتخاذ أي إجراء ض

آنذاك، والوقوف ضد كل القرارات التي طالت كوريا الشمالية من قبل مجلس األمن آنذاك، وهي حال قريبة 
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حق من الوضع السوري اآلن، ولذلك لجأ العالم إلى هذا القرار للحد من استخدام حق الفيتو بغير وجه 

 وتعطيل صدور قرارات من مجلس األمن في حاالت مماثلة.

 

 وما آلية عمله؟ 1950لعام  377هل يمكن تفعيل القرار 

بعد فشل مجلس األمن في التوصل إلى صيغ مقبولة قانونًيا بين أعضائه لوضع حد للمأساة السورية 

ملف االنتهاكات على املحكمة الجنائية  إنسانًيا وأخالقًيا وسياسًيا، وتقديم املجرمين إلى العدالة، وإحالة

في مواجهة املشروع الفرنس ي األخير الذي أيدته تسع دول  (الفيتوالدولية، واستعمال الروس حق النقض )

أعضاء في مجلس األمن في مقابل رفض روسيا مع الفيتو، وفنزويال، وامتناع أربع دول عن التصويت، بعد 

 لة للوضع السوري؟ ذلك كله هل ُيمكن إيجاد حلول مقبو 

عبر آلية العمل به يتم من خالله نقل املشروع الفرنس ي األخير من مجلس األمن إلى  377فهذا القرار 

الجمعية العمومية التي تحل محله بالتوافق مع األمين العام لألمم املتحدة، وذلك عندما يتبناه ثلثا الدول 

ندي لطرحه على الجمعية العمومية تجنًبا للفيتو األعضاء في الجمعية العمومية. واآلن ثمة مشروع ك

الروس ي في مجلس األمن من قبل سبع دول أعضاء في مجلس األمن حالًيا من مجموع ثلثي األعضاء في 

الجمعية العمومية، وهنا أي دولة بما فيها روسيا تشارك باالقتراع بالجمعية العمومية، بوصفها ناخًبا عادًيا 

 لباقي أعضاء ا
ً

دول أعضاء في مجلس األمن من مجموع الثلثين للدول التي  7لجمعية العمومية، مع مماثال

 دولة. 193تشارك في االقتراع، البالغ عددهم 

تقرر أنه في حال فشل مجلس األمن بسبب فقدان إجماع األعضاء »على ما يأتي:  377ولقد نص القرار  

فاظ على األمن والسلم الدوليين. أو في كل حالة الخمسة الدائمين في ممارسة مسؤوليته الرئيسية في الح

يظهر فيها تهديد لألمن والسلم أو خرق له أو أي عمل عدائي فإن الجمعية العمومية تنظر في املوضوع فوًرا 

بعد اتخاذ التوصيات املناسبة ومن أجل صون السلم واألمن الدوليين وإعادة األمور إلى نصابها وذلك عبر 

بحسب ما جاء في تصريح السفيرة األميركية في مجلس  «ادية للجمعية العمومية أو طارئةالدعوة إلى جلسة ع

 األمن سامنثا باور. 

ا، وبمبدأ العدل، وكيفية إحالل  
ً
وربما كان الوضع السوري مطابًقا ومشابًها تماًما إذا أخدنا القياس عرف

 الجمعية العمومية محل مجلس األمن في اتخاذ قرارات مصيرية كهذه لدولة ما.

عو إلى دورتها العادية، وفي حال لم يكتمل النصاب، تد في أثناءفإذا انعقد اجتماع الجمعية العمومية 

ساعة لهذه الغاية ثم تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها. وهذا  24جلسة طارئة خالل 

القرار املصوت عليه تتبناه سبع دول أعضاء حاليين في مجلس األمن، وهي الدول التي أيدت املشروع الكندي 

 وإسبانيا وأميركا ونيوزلندا ومصر.الجمعية العمومية، وهي فرنسا وبريطانيا وكندا  املقدم إلى



 
 9 

 وأظن أنه أصبح واضًحا كيف نتالفى االصطدام بالفيتو الروس ي.

كيف تتم حالة تحريك الدعوى عبر النائب العام أمام املحكمة؟ وكيف تنظم العالقة بين املحكمة 

امللف للنظر فيه على  تتم إحالةوهيئة األمم املتحدة؟ هذه اإلجراءات املعقدة تتم عبر آليات ومن خاللها 

 لها، وذلك ملحاكمة األفراد واألشخاص 
ً

النائب العام، بوصفه بوابة املحكمة الجنائية الدولية، وجزًءا مكمال

الذين ارتكبوا جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية في إطار القانون الدولي، ومساءلتهم من جهة. وملا كانت 

ألفعال الجرمية املرتكبة من جهة أخرى، وذلك بسلوك النظام املتمثل الوالية القضائية الدولية متوافرة في ا

في قصف املدنيين، والقصف الجوي على سيارات اإلغاثة اإلنسانية، واملستشفيات واملدارس. وملا كانت هذه 

 
ً
ا أممية لها حصانة دولية إنسانية وقضائية ودبلوماسية، والتعدي عليها يعد خرق

ً
ا األهداف اإلنسانية أهداف

 لقواعد القانون الدولي اإلنساني، ولألعراف الدولية، ولقرارات املحكمة ذات الصلة.

 

 صالحيات النائب العام

بموجب الصالحيات املمنوحة للنائب العام يستطيع إخضاع هذه األفعال للتحقيق، وعدها جرائم ترقى 

 إلى جرائم حرب أو يعلن عدم اختصاصه وحفظ امللف. 

الحيات املمنوحة له وبمبادرة منه ويكون الفعل الجرمي أحيل له عبر الجهة ويتصرف بموجب الص 

املعتدى عليها وهي األمم املتحدة ممثلة بهيئاتها ذات الصلة بالواقعة املراد التحقيق بها، وإثبات صحة 

سب إلى املتهمين بارتكابها.
ُ
 الدعوى، وما ن

 بوصفهما 
ً
دولتين عضوين في مجلس األمن، وعبر األمين وتستطيع دول من مثل فرنسا وبريطانيا أيضا

 ألعلى هيئة دولية في العالم.
ً

 العام، إحالة امللف على النائب العام، وبطلب منه شخصًيا بوصفه ممثال

ثمة وقائع تاريخية ومعاصرة أيًضا، ومن األمثلة على ذلك تدخل األمم املتحدة ملحاكمة قراصنة قاموا 

وفق القوانين الدولية والقوانين الوطنية للدولة املعتدى عليها، أي  بخطف سفن أو طائرات؛ ويحاكمون 

 صالحيتها ذات مرجعية وطنية أممية خاصة بتلك األفعال. 

قاس الحال السورية على هذه الحال فرًضا بوصف سيارات اإلغاثة التي قصفت في 
ُ
السؤال: ملاذا ال ت

فها تعّدٍّ واضح على منظمات إنسانية عائدة لألمم أورم الكبرى في حلب عائدة لألمم املتحدة، ومن ثم قص

املتحدة، وُيعد جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. حيث يعد هذا االعتداء واقًعا على 

املنظمات الدولية، وهي مسألة جوهرية شاملة يطالها القانون الدولي والوطني. فدولة بمثل فرنسا معتدى 

بحسب »ا في مجلس األمن، ولتبعية الجهة املعتدى عليها بحكم التبعية قانوًنا، عليها بصفتها عضًوا دائًم 

وملا كانت غاية املشرع الدولي من إنشاء هذه املحكمة هي حماية حياة اإلنسان وحريته . «نظرية التابع واملتبوع

نسانية التي منها القتل العمد واالعتداء على املمتلكات وجرائم ضد اإل»وكرامته، أي محاكمة مجرمي الحرب 
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جرائم قلع الناس من أماكن سكناهم وحرمان املدنيين من العيش الكريم، وقطع اإلمداد الغذائي والطبي 

 كما يحدث حالًيا في حلب.. «عنهم

وبما أن القصف الروس ي وقصف النظام الجوي ملدينة حلب تّم وصفه من قبل ممثل األمين العام 

واملسؤولين األوروبيين بأنه عمل يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد للشؤون اإلنسانية ستيف أوبراين 

اإلنسانية، ولوح هؤالء املسؤولون بإحالة امللف على املحكمة الجنائية الدولية. وما جرى من أعمال وحشية 

تشكل تهديًدا للسلم واألمن الدوليين هي جرائم حرب بحسب وصف جون كيري، وربما تهدف روسيا من 

كما هو واضح إلى التمسك برأس النظام السوري واملحافظة عليه، وهذا ُيشكل تحدًيا للعالم  هذه األعمال

املسؤولون األوروبيون أيًضا روسيا دولة مارقة معزولة في نظر املجتمع الدولي، ومرتكبة  وعد هؤالءاملتمدن؛ 

 لجرائم الحرب.

 

ا؟ 
ً
 ملاذا يعد طريق النائب العام ممكن

كونها تعد من جرائم  ،هي جرائم عدوانية داخلة في اختصاص املحكمة الدوليةنرى أن هذه الجرائم 

 الحرب، ولكي نتجنب الفيتو الروس ي نرى:

أن مكتب املدعي العام للمحكمة بحكم وظيفته مخول بأن يضع يده على بعض الجرائم املرتكبة في 

 سورية، لوجود أدلة كافية لعدها جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب. 

االدعاء العام لدى املحكمة الجنائية الدولية، يضع يده بمبادرة منه على امللف، بعد التأكد من  وبما أن

أدلته، ووثائقه، ومدى صحتها، وأن الفعل الجرمي قد ارتكب حًقا، والشخص املتهم معروف ومعلوم من 

ط أن يطالها الفعل الجرمي بشر  -فرنسا أو بريطانيا-قبله، وهذا امللف مشفوع من دولة عضو في املحكمة 

حقيقة. وبموجب الوالية القضائية الدولية، وكذلك ممثل السيد بان كي مون، حّملوا جميًعا النظام 

السوري مسؤولية القصف الجوي على قافلة اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة، وأن أفراد النظام السوري 

فظيعة الواقعة على املدنيين والنساء واألطفال وعناصره وضباطه مسؤولون عن تلك الجريمة، وآثارها ال

ا معروفة أسماؤهم 13اللواء جميل حسن، و»والشيوخ، وقد تم ذكر أسماء هؤالء املجرمين 
ً
وهي  «ضابط

قرائن دامغة ال تقبل الشك. وبموجبها يستطيع املدعي العام أن يجري تحقيًقا في الجرائم التي يزعم أنها 

ن العام لألمم املتحدة أو بعض أعضائها الذين هم أعضاء في املحكمة الجنائية، ارتكبت في سورية عبر األمي

حيث يتقدمون بوثائق وأدلة وقرائن، وُيطلب من النائب العام في املحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك 

 صحتها.الجرائم، وإثبات 

رادة لدى بعض الدول املتضررة والخالصة: إن التحقيق ممكن من الناحية العملية، إذا كانت هناك إ

فعلًيا، وآثار الجريمة قد طالتها بوصفها دولة أو عبر املنظمات أو الهيئات واملؤسسات التابعة لألمم املتحدة 

 حلب.–التي وقع عليها الضرر، بمثل عناصر الصليب األحمر الذين قتلوا في الغارة الجوية في أورم الكبرى 
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 مات والوثائق؟كيف يتلقى املدعي العام املعلو 

تتعهد األمم املتحدة بتقديم املعلومات إلى املدعي العام الستكمال تحقيقاته، وتكوين نظرة أولية عن 

.
ً

 امللف لقبوله شكال

ويكون ذلك بموجب االتفاق التفاوض ي بين األمم املتحدة واملحكمة بالتعاون مع املدعي العام الذي يتولى 

كمة، وهي تتفق معه بما يلزم من ترتيبات أو اتفاقات بحسب االقتضاء، مهمتي التحقيق واالتهام أمام املح

ا إلجراء كافة التحقيقات  لتسهيل هذا التعاون، وال سيما عندما يمارس واجباته وسلطاته بوصفه نائًبا عامًّ

 الالزمة والضرورية كافة. 

قّدم له معلوم
ُ
ات إضافية من هيئاتها وفًقا إن األمم املتحدة تتعهد بالتعاون مع املدعي العام، حيث ت

من النظام األساس ي للمحكمة، أي يقوم املدعي العام بالبدء بالتحقيقات التي يباشر  15من املادة  2للفقرة 

 بها من تلقاء نفسه، وبتحليل جدية املعلومات التي وصلته من هيئات األمم املتحدة، وصدقيتها.

على تلك املعلومات إلى األمين العام، ثم يحيل بدوره وهنا يجب على املدعي العام توجيه طلب للحصول 

الطلب إلى رئيس الهيئة املعنية، بمثل تحويل املسألة اإلنسانية املتعلقة باإلغاثة إلى نائبه ستيف أوبراين، 

 بعرضها وتقديمها إلى 
ً

ليقوم بتلك املهمة، وعد تقاريره صادقة وحقيقية، وقد قام السيد أوبراين فعال

قطعية، ويوثق  املتحدة، بوصفها، وكذلك شأن تقارير هذه الهيئات اإلنسانية التابعة لألمم مجلس األمن

 أدلته وقرائنه بحسب ما جاء في تقرير منظمة الصحة العاملية.

تتفق األمم املتحدة والنائب العام على تقديم الوثائق واملعلومات واملستندات املطلوبة إليه بطريق   

 حافظة على سريتها، ولغرض محدد، هو استقاء أدلة جديدة خاصة به.قنوات خاصة، بشرط امل

 

 اإلجراءات التي اتبعتها األمم املتحدة بعد استهداف قافلة اإلغاثة

ملعرفة الجهة املسؤولة عن هذا االعتداء، والتحقق من أّن قصًفا جوًيا طال هذه القافلة، وقتل عناصر 

من الصليب األحمر، وأن الذي يملك الطيران طبًعا هم الروس والنظام، وألنها جرائم مرتكبة ضد موظفي 

إن محكمة »س ي للمحكمة التي تنص من النظام األسا 8األمم املتحدة، وعائدية تلك القوافل لها وفًقا للمادة 

الجنايات الدولية تختص في الجرائم املذكورة في حال ارتكابها ضد العاملين في املهام اإلنسانية أو حفظ 

 .«السالم واعتبارها جرائم حرب واعتداء على هيئة األمم املتحدة نفسها

لسلم واألمن الدوليين، وهذا ما ملا كان مجلس األمن هو صاحب املسؤولية الرئيسية في املحافظة على ا

بإحالة امللف السوري إلى املحكمة الجنائية الدولية، ووصف ما  20/9/2016دعا إليه بان كي مون بتاريخ 

يجري في حلب باملذابح، وأن االنتهاكات التي يرتكبها النظام في سورية كلها تشكل تهديًدا للسالم واألمن 

 الدوليين.
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ن لألمم املتحدة دور فيها، أبرزها النزاع في البوسنة والهرسك الذي تصدى له وثمة أمثلة على ذلك، وكا

مجلس األمن، وحاكم مجرمي الحرب بحسب الفصل السابع من ميثاقها، وتمت معاقبة مرتكبي الجرائم 

وفق مبدأ )العدالة الناقصة أفضل من الال عدالة(، بعد أن تم إثبات األدلة من قبل لجان خاصة، تاله 

 رة إنشاء محكمة خاصة ملحاكمة األشخاص املسؤولين عن االنتهاكات في البوسنة والهرسك.مباش

 

 رفع الشكوى؟ املتبعة فيما الخطوات واإلجراءات 

ترفع الشكوى من قبل أي دولة عبر مرجعية األمم املتحدة التي لديها سلطة في تعيين مراقب، وهذا 

املراقب لديه صالحيات لفرض االلتزامات الدولية بموجب الوالية القضائية الدولية للجهة املخالفة 

 تشكلت لجان 
ً

لة السورية مؤلفة من املسأ دولية بخصوصللقانون، واملهددة للسلم واألمن الدوليين. وفعال

ثالثة أشخاص، تدرس مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان، وتحدد األشخاص املسؤولين عن هذه األفعال التي 

ترقى إلى جرائم حرب، وهذه اللجنة هي واحدة من لجان خاصة لجمع املعلومات واألدلة والقرائن، وتقديمها 

 إلى النائب العام.

 

 أمثلة 

 
ً

 ذه الغاية، وقدمت تقاريرهالجان عدة شكلت له -أوال

تقرير أوبراين ممثل األمين العام للشؤون اإلنسانية، وقد حدد هذا التقرير هوية الجهة املهاجمة  -أ

 لسيارات اإلغاثة بالقصف جوي، وهي جريمة حرب، وكذلك تقرير منظمة الصحة العاملية. 

ينت هذه اللجنة أن النظام السوري تقرير اللجنة الخاصة بالهجمات الكيماوية في حلب وإدلب، وتب -ب

انتهك بنود معاهدة حظر األسلحة الكيماوية التي أبرمها مع املنظمة الدولية ملكافحة األسلحة الكيماوية، 

وخلصت اللجنة إلى أن النظام السوري استخدم األسلحة الكيماوية في حلب وإدلب، ويتعين على املجتمع 

مجلس األمن ومنظمة حظر السالح الكيماوي، للمحافظة على قوة  الدولي إيجاد آلية تحقيق مشتركة بين

القانون الدولي، وشرعيته في مواجهة االستخدامات املؤكدة لألسلحة الكيماوية من قبل دولة طرف في ذلك 

 االتفاق، وسورية عضو في هذا االتفاق.

وهذا ما صرح به  ،2015و 2014لقد اسُتخدم السالح الكيماوي في سورية ثالث مرات بين عامي  

 مسؤولون في منظمة حظر األسلحة الكيماوية، وتم توثيق ذلك بأدلة قاطعة ال تقبل الشك.
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سوف نتخذ قراًرا ضد الهجمات البربرية، وهي »نائب األمين العام لألمم املتحّدة أفاد في بيان بأنه  -ج

  13رسالة همجية قام بها النظام السوري، أدت إلى مقتل 
ً

في الهالل األحمر، وعدم سماح النظام فرًدا عامال

 . «السوري لألمم املتحدة بإدخال مساعدات اإلغاثة إلى املحاصرين في حلب

تقارير لجان حقوق اإلنسان التي وثقت االنتهاكات الخطيرة من قتل وتعذيب وخطف وإخفاء قسري  -د

في داريا ومناطق عدة أخرى في  وتهجير وتغيير ديمغرافي في تركيبة وتكوين الشعب السوري، بمثل ما حدث

 دمشق وحمص والقصير. 

وهذه كلها أدلة ووثائق يقينية ترفق مع الشكوى إلى النائب العام، لتحريك الدعوى بعد الحصول عليها 

من مكاتب األمم املتحدة، واملنظمات التابعة لها، وثمة أمثلة على التدخل الدولي في حال مشابهة في رواندا، 

بحق  -لم تكن ملزمة-سيادة، حدثت فيها انتهاكات خطرة، وصدرت بشأنها توصيات دولية وهي دولة ذات 

 أفراد مارسوا انتهاكات وجرائم ضد اإلنسانية، لكن يد العدالة الدولية قد طالتهم.

وملا كنا بوصفنا منظمات حقوقية سورية وأجنبية نعرف الخطوات املتبعة في إقامة الدعوى في مواجهة 

ارج السياق الدولي، فإنه يجب على هيئة االئتالف السوري تبّني جهة االدعاء بصفة جهة نظام مارق خ

مدعية رسمية تمثل املعارضة، ويحق لها تقديم االدعاء إلى الجمعية العمومية التي أقرت بأن االئتالف هيئة 

 معترف بها، ما يجعل من االئتالف جاهًزا لتقديم الشكوى، كونه جهة متضررة من تلك ا
ً

لجرائم، وممثال

للضحايا بميثاق الشرف املوثق مع األمم املتحدة، واملتعلق بإحالة ملفات الجرائم املرتكبة في سورية على 

 املحكمة الجنائية الدولية لوقوع جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

ثل ما سنشرحه قافلة اإلغاثة التابعة لألمم املتحدة في حلب بموجب الوالية القضائية الدولية بم -هـ

 .1950لعام  377بالتفصيل في اعتماد القرار 

استخدام سالح كيماوي ضد املدنيين في سورية ثالث مرات، وفي أمكنة مختلفات بعد توقيع اتفاق  -و

 نزع السالح الكيماوي مع النظام السوري. 

ع تلك -ز
ّ
املعاهدة، وانضم  العمل في إطار منظمة حظر األسلحة الكيماوية كون النظام السوري قد وق

، وارتكب تلك الجرائم،فاستعمل السالح الكيماوي بعد التوقيع واالنضمام إلى منظمة 2013إليها في عام 

 مباشًرا عن هذا الجرم.
ً

 حظر األسلحة الكيماوية، ما يجعله مسؤوال
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 موضوع الشكوى  

 للجرم.يجب أن تستند الشكوى إلى توضيح االنتهاكات التي تشكل الركن املادي 

انتهاك مبدأ السلم واألمن الدوليين، وارتكاب جرائم بحق املدنيين السوريين، وكان ضحاياها من قتلى  -1

وهذه تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد  -مع ذكر بعض التفاصيل-وجرحى ومعتقلين ومهجرين باملاليين 

ل وسائل التعذيب وتشم»من نظامها،  5اإلنسانية، وتدخل ضمن اختصاص املحكمة وفًقا للمادة 

من النظام  8و7كذلك ذكر موجز عن الجرائم وفًقا للمادتين . «والخطف واالعتقال واإلخفاء القسري 

األساس ي للمحكمة، وهي جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية. واالستناد إلى تقارير املنظمات الدولية التي 

، وتتبناها األمم املتحدة بوصفها أدلة ووثائق وثقت هذه الجرائم ألنها تعد أدلة صادرة عن مراقبين دوليين

رسمية، وكذلك منظمات حقوقية سورية وهيئات املجتمع املدني تقوم بدورها بالتوثيق، وتقديم هذه 

األدلة في ملف إلى النائب العام الذي يحيلها بدوره بعد التدقيق بها على املحكمة الجنائية الدولية بطريق 

دة، بحسب ما نصت عليه قوانينها الصادرة في هذا الخصوص، وُيمكن إرفاقها األمين العام لألمم املتح

 بالطلب.

املتعلقة بالنزاع السوري التي يجب  2165، 2168، 2254، 2118واملثال على ذلك، القرارات الدولية 

 االستناد إليها كونها قرارات صادرة عن األمم املتحدة.

حالة امللف إلى الجهة املختصة، بوصفها تمثل القيم اإلنسانية ملا كانت األمم املتحدة غير عاجزة عن إ 

 العليا للعالم املتمدن، ولكونها أعلى هيئة دولية معنية باألمن والسلم العامليين.

وأيضا تستطيع تقديم تلك الوثائق واألدلة إلى النائب العام على سبيل املثال ال الحصر تقرير أوبراين، 

، مجزرة كان 21/8/2013في دوما الذي وثق مجزرة الكيماوي في الغوطة بتاريخ  وكذلك تقرير املكتب الطبي

شخص، وظهرت هذه الجريمة املوثقة إلى العالم بتقارير طبية أيدتها تقارير لجان األمم  1500ضحاياها 

 املتحدة في ما يتعلق بهجوم كيماوي على مدرسة ابتدائية في قرية حاس في إدلب.

ظمة الصحة العاملية بخصوص انتهاكات النظام بقصف املشافي وحرمان املدنيين يضاف إليها تقرير من

 من الرعاية الصحية، وتقارير هيومان رايتس واتش حول االنتهاكات في سورية، وتقارير منظمات اإلغاثة.

 

  



 
 15 

 طريق الجمعية العمومية أو مبدأ الحلول 

قرار يدين أو يحرك الدعوى ضد الجرائم بعد استعمال روسيا والصين حق النقض الفيتو لتعطيل أي 

آخرها مشروع القرار عن هدنة في حلب مصاغ من قبل نيوزلندا وكندا -املرتكبة من قبل النظام السوري 

تستطيع دولة مثل فرنسا أو كندا أو نيوزلندا  -ومصر وإسبانيا الذي اعترضت عليه روسيا والصين نقًضا

ملدنيين، مماثل لذاك الذي رفضته روسيا عبر الفيتو، حيث أن تتقدم بمشروع حول وقف القصف على ا

تدعو سبع دول إلى اجتماع الجمعية العامة لألمم املتحدة، كي تقدم مشروعها الذي رفضته روسيا عبر 

 ، وكذلك موضوع الهدنة في مناطق حلب الشرقية.21/9/2016الفيتو، ويصوت اآلن على القرار الكندي 

 

 مية اجتماعها الدوري أو االستثنائي؟ كيف تعقد الجمعية العمو 

 تنعقد الجمعية العمومية لألمم املتحدة:

بطلب من األمين العام لألمم املتحدة عن طريق سبع دول أعضاء في مجلس األمن في حال إخفاق  -1

ل بسبب الفيتو. علًما 
ّ
 أن قراراتها غير ملزمة. باألخير في اتخاذ قرار أو تعط

 نلجأ إلى الجمعية العمومية. 15جماع بين أعضاء مجلس األمن وعددهم في حال عدم توافر إ -2

في حال استحالة تحقيق العدالة الدولية بطريق مجلس األمن بسبب الفيتو تحل الجمعية العمومية  -3

محل مجلس األمن لتحقيق سير العدالة الدولية، وتصدر قرارات نيابة عن مجلس األمن، تلك القرارات 

 لزام، وتتيح استخدام القوة ضد الدولة املعنية إذا دعمها الفعل السياس ي الصادق.تتمتع بصفة اإل

بعد فشل مجلس األمن في اتخاذ قرار حول املشروع الفرنس ي ومشروع القرار النيوزلندي املصري  

اإلسباني، يمكن لالئتالف والدول الصديقة للشعب السوري، ومنها فرنسا وبريطانيا وكندا وإسبانيا 

وزلندا نقل مشروع القرار من مجلس األمن إلى الجمعية العمومية عندما يتعطل بسبب الفيتو، وني

بعنوان  1950لعام  377والدعوة إلى جلسة طارئة مستندين إلى قرار سابق للجمعية العمومية، وهو القرار 

 االتحاد من أجل السالم الذي صدر بحق كوريا الشمالية.

لجمعية العمومية التصويت، بحيث يكون القرار ملزًما، وهذا في حال عد وبموجبه يمكن لثلثي أعضاء ا

األمن والسلم الدوليين مهددين، وهذا في حال صدور قرار يعد األمن والسلم العامليين مهددين بخطر 

 محدق. اتخذ القرار في مواجهة كوريا الشمالية على الرغم من الفيتو السوفياتي آنذاك.

التحاد من أجل السالم، يالحظ أنه صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة لعام في العودة إلى قرار ا

بناء على طلب أميركي، ومنح الجمعية العامة لألمم املتحدة حق الحلول محل مجلس األمن إذا لم  1950

يتمكن األخير من التصدي ملسؤوليته األخالقية، بسبب استخدام أحد أعضائه حق النقض الفيتو من 
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وجه حق، وبموجبه يحال املوضوع إلى املحكمة الجنائية لتمارس دورها من دون إذن أو تفويض من دون 

مجلس األمن، وبذلك ال يغلق باب صالحيات املحكمة القضائية بوجه مشروع  أي قرار جديد، ما يمهد 

ا يعني قدرة الطريق إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، بتفويض من الجمعية العامة لألمم املتحدة، وهذ

.
ً

 املحكمة الجنائية على ممارسة صالحياتها في الحال املعروضة عليها أصوال

 

 كيف تضع املحكمة يدها على امللف؟

بعد صدور قرار الجمعية العمومية بثلثي أعضائها بإحالة امللف على املحكمة الجنائية الدولية بطريق  -

من قانون املحكمة األساس ي، لكي تباشر إجراءاتها  13املكتب التمهيدي للمدعي العام، وفًقا للمادة 

 التحقيقية والقانونية، وتهيئة ملف االتهام للمحكمة مشفوًعا بالوثائق واألدلة.

 

كيفية تحريك الدعوة العامة بحق األفراد والجماعات من مرتكبي تلك 

 الجرائم

 ساس ي:تضع املحكمة يدها مستندة إلى الحاالت التي جاء ذكرها في نظامها األ 

من النظام األساس ي لقانون املحكمة، وتنص  14إذا لجأت دولة طرف إلى املدعي العام وفق املادة  -1

على أن جريمة ما أو حالة يبدو فيها أن جريمة قد ارتكبت هنا، تستطيع دول مثل أميركا إسبانيا فرنسا 

قافلة إغاثة أممية، وتحمل فها ها بوصالقيام بهذا اإلجراء ألنها دولة عضو في املحكمة، وحدث اعتداء علي

شعار الصليب األحمر الدولي، وهي معنية بهذا االعتداء ومتضررة كجهة معتدى عليها، وعضو في مجلس 

 األمن، لهذا كله تستطيع أن تحرك الدعوى لوقوع ضرر خاص وعام عليها.

 

 وأميركا لتحريك وإسبانيا وبريطانياملاذا نستعين بدول من مثل فرنسا  

 العامة؟ الدعوى 

ا في 
ً
كونها دولة عضو في املحكمة، وتستطيع تحريك الدعوى أمام النائب العام، فسورية ليست طرف

املحكمة بحسب نظام روما األساس ي، هذا يجعلنا نلجأ إليها بصفة الطرف املتضرر وصاحب املصلحة في 

العامة بحق األفراد عبر  تحريك الدعوى، أي يكون من املحال الطلب إلى النائب العام أن يحرك الدعوى 

ا في هذه املحكمة.
ً
 دولة ليست طرف
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ا بموجب الفصل السابع مليثاق األمم املتحدة حالة ما إلى املدعي العام، 
ً
إذا أحال مجلس األمن متصرف

يبدو فيها أن جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب قد ارتكبت، وهذا الباب مغلق أيًضا بسبب الفيتو الروس ي 

ضد مشروع القرار الفرنس ي، وضد مشروع قرار مصاغ من قبل نيوزلندا وإسبانيا  27/9/2016 املؤرخ في

 أيًضا. 5/12/2016مؤرخ في 

ال شك في أن ضمان االدعاء األولي أمام املحكمة الجنائية الدولية يتطلب إحالة ملف الفعل الجرمي إلى  

 وفق املادة 
ً

م األساس ي للمحكمة، وهنا يحق لدول بمثل من النظا 13املدعي العام، لقبول الطلب شكال

فرنسا أو بريطانيا أو إسبانيا إحالة امللف بموجب الوالية القضائية الدولية، والوالية الوطنية، وكونها 

 جهات متضررة من األفعال والجرائم املرتكبة من قبل النظام السوري ورجاالته. 

ات السالح الكيماوي، وتقرير منظمة الصحة وتعد قافلة اإلغاثة األممية في حلب نموذًجا، وهجم

 العاملية، وتقارير منظمات حقوق اإلنسان. 

يقدم امللف إلى املدعي العام بمكتبه الخاص الذي يحرك الدعوى العامة بحق األشخاص املتهمين، 

ويتلقى الشكاوى جميعها، ويكون املسؤول األول عن قبول الحاالت التي يراها تشكل جرائم تدخل ضمن 

اختصاصه أو اختصاص املحكمة، وهو يعمل بصفة مستقلة كونه بوابة األعمال اإلجرائية والتحقيقية 

.
ً

 وتحضير امللف للمحكمة أصوال
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 الفصل الثاني

 

 في الوقائع

وهو مجلس تابع  -جلسة خاصة- 21/10/2016اجتماع مجلس حقوق اإلنسان املنعقد في جنيف بتاريخ 

لألمم املتحدة، وأعلى هيئة رسمية لحقوق اإلنسان في منظومة األمم املتحدة، وقد ناقش املجتمعون فيها 

ول من تزايد الضحايا مشروع قرار تقدمت به بريطانيا مع حلفاء غربيين وعرب، تعبيًرا عن استياء تلك الد

املدنيين نتيجة الغارات الجوية الروسية والسورية في حلب، وقد تبنى املجلس توصياته. وهذا املجلس مؤلف 

 7دولة و 24دولة، ويصدر قراراته باألكثرية، والقرار األخير كانت نتائجه على الشكل اآلتي: موافقة  47من 

 عن التصويت.  دولة امتنعت 16دول ضد منها روسيا والصين و

طلب املجلس من لجنة التحقيقات الدولية التابعة لألمم املتحدة فتح تحقيق شامل وخاص ومستقل 

 إلحالة امللف السوري على  في،في األحداث التي تجري 
ً

وفي عموم سورية، وكان من املفترض أن يكون مدخال

 املحكمة الجنائية.

 بفتح تحقيق بحادثة 
ً
الهجوم الكيماوي على قرية حاس في ريف إدلب بواسطة طائرات تبنى املجلس قرارا

هيلوكبتر، وكذلك قصف املستشفيات واملدارس الذي وثقته تقارير أممية لها صدقية بوصفه حالة 

 إنسانية تستوجب التدخل الفوري.

رصد ذلك كله بطريق هيئات ذات صدقية وموثوقة وتقاريرها لها قوة إثبات تحمل النظام مسؤولية 

االنتهاكات املرتكبة من قصف جوي على قافلة املساعدات اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة في أورم الكبرى 

 في ريف حلب هي أساس ارتكاز تبنى عليه القضية، ويصلح أساًسا لتحريك الدعوى العامة.

ية ومجلس صحيح أن هذه القرارات غير ملزمة قانونًيا، وتقتصر على توصيات مقدمة للجمعية العموم

األمن علًما أخالقًيا يتناقض مع حقيقة أن حقوق اإلنسان هي قواعد ثابتة ومستقرة، نرجو أن ال تحول 

الرؤى السياسية دون تنفيذ تلك القرارات والتوصيات، وإفراغها من مضمونها، وطغيان السياسة على 

 املعايير القانونية واألخالقية.

شاحنة لقصف جوي متعّمد بتاريخ  31حيث تعرضت  «حلب أورم الكبرى في،»مثال: هذه الواقعة 

في أثناء قيامها بتسليم الدعم، املنفذ الوحيد للعيش والحياة، وعلى إثرها قرر األمين العام بان  19/9/2016

كي مون وأمام مجلس األمن في التاريخ ذاته تشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث عن الحقائق لهذه الحادثة 

هذه اللجنة الدولية إلى األمم املتحد،ة والطلب من األطراف كلها التعاون مع هذه اللجنة  ثم تقديم تقرير

للوصول إلى أدلة تصل إلى حد اليقين عن الجهة مرتكبة هذه الجريمة البشعة. ويمكن في هذه الحال بعد 

ير الذي أعدته انتهاء التقرير الذي سوف يصدر عن اللجنة، وبإمكان إحدى دول مجلس األمن إحالة التقر 



 
 19 

اللجنة إلى النائب العام في املحكمة الجنائية الدولية بموجب الوالية القضائية الدولية أممًيا من جهة، 

ا في املحكمة ومتضررين من الفعل املرتكب من جهة أخرى، ولكون فعل االعتداء 
ً
ولكون تلك الدول أطراف

تحدة التي هي شخصية مؤثرة وقانونية مرتبطة قد ارتكب ضد سيارات اإلغاثة بموجب عائديتها لألمم امل

 باألمين العام، وهو بذلك يعد تهديًدا واضًحا لألمن والسلم العامليين.

بالعودة إلى حديث املسؤول الدبلوماس ي السياس ي في الحكومة الفرنسية الذي طالب بمحاسبة الدول 

تية جرائم حرب وترقى لها. وحيث إن أركان املتورطة في هذه الجريمة، وعد محاصرة املدن، وتدمير البنى التح

الفعل الجرمي متوفرة في حادثة قصف قافلة اإلغاثة املذكورة، ما يوجب على املؤسسة القضائية الدولية 

 املختصة مالحقة املجرمين الفاعلين واملحرضين، وكل جهة تثبت عالقتها بتلك الجريمة النكراء.

ة تعرضت منظمات ومكاتب تابعة لألمم املتحدة في سورية النتهاكات وعلينا اإلقرار بأنه في األزمة السوري

وصلت حتى القصف، وحدثت أيًضا مواقف مخجلة ومذلة، منها سرقة املواد الطبية واملساعدات 

اإلنسانية، بحسب ما جاء في تقرير البروفيسورة سبارو، وتسخيرها لصالح جيش النظام السوري، املثال 

 .«ة بنك الدمواقع»والدليل على ذلك 

 

 دور املنظمات الحقوقية والهيئات السورية املعنية بحقوق اإلنسان

من املفترض أن تكون لدى هذه املنظمات تقارير وأدلة على االنتهاكات، وينبغي عليها تقديم املعلومات 

على ارتكاب  والوثائق واألدلة للمدعي العام عن طريق األمين العام أو الهيئات التابعة له، مشفوعة بوقائع

 الجاني الجرائم املنسوبة إليه.-الفاعل

 -أفغانية  -لبنانية  –وملا كان النظام السوري ومن يعاونه كأفراد وهيئات وعناصر وميليشيات إيرانية 

نظام روما »أو روسية؛ ارتكبت هذه الجرائم، فمن املفروض إحالته على املحكمة الجنائية الدولية  -عراقية 

 بارتكاب تلك الجرائم املنصوص عليها في املادتين بوصف  «األساس ي
ً

من  8و 7املذكورين جهة متهمة فعال

 نظام املحكمة األساس ي.

وهذه األدلة واملعلومات والوثائق والقرائن تسلم إلى النائب العام بطريق دولة صديقة متضررة، ولها  

ة أو منظمة دولية ممثلة باألمين العام صفة ومصلحة بمثل فرنسا أو بريطانيا أو كندا أو أي هيئة أو مؤسس

 لألمم املتحدة، وترتبط بأحد مكاتبه.

يطلب توضيًحا  معلومات إضافيةيقوم النائب العام بالتدقيق والتمحيص بهذه الوقائع، وإذا احتاج إلى 

 .العام نفسهمن هيئات األمم املتحدة بطريق األمين 
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 كيف تثبت تلك الوقائع؟

للمدعي العام بصورة أدلة يقينية، وتقارير صادرة عن جهات مخولة وظيفًيا ومهنًيا، تقدم اإلثباتات 

 من قبل أفراد لدى النظام السوري أو غيره من 
ً

د أن هذه الجرائم قد ارتكبت فعال
ّ
ؤك

ُ
ومكلفة قانوًنا. وت

 مرتكبي االنتهاكات على األرض السورية، ومن هذه األدلة التي يستند إليها:

عالم )فيديوهات مسجلة، وثائق رسمية صادرة عن الجهة املتهمة، شهادات شهود الصحافة واإل   -1

 من األفراد التابعين للنظام؟ وهل 
ً

العيان، سيزر( وتحديد األشخاص مرتكبي الجرم إن أمكن، وهل هم فعال

االعتقال، ارتكبوا األفعال املنسوبة إليهم قصًدا؟ والقصد هنا أن تصل األدلة إلى حد اليقين، بمثل جرائم 

 وجرائم القتل تحت التعذيب، وممارسات األجهزة األمنية وأقبيتها.

 ، منظمات حقوقية، املرصد السوري لحقوق اإلنسان. إلكترونيةضرب البنى التحتية، مواقع -

قانوًنا، وذات  لها مقبولةيجب أن تكون قواعد اإلثبات الخاصة باملحكمة الدولية واملقدمة  -2

 
ً

.صدقية، وليست قوال
ً

 مرسال

تقارير موظفي األمم املتحدة الذين يتمتعون بصدقية وحصانة، وذوي ثقة بتقاريرهم املقدمة لألمم  -3

، املتعلقة بامتيازات موظفي األمم املتحدة وحصانتها، وهي من أهم أوجه التعاون 1946املتحدة وفًقا التفاق 

بتزويد املحكمة باملعلومات التي تحتاجها  اإلجرائي ما بين املحكمة واألمم املتحدة، وكذلك ما يتعلق منها

 الستكمال إجراءات التحقيق وجمع األدلة.

تثبيت الوقائع وتوثيقها عبر النائب العام لدى املحكمة، وتزويده بالوثائق واملعلومات الواضحة  -4

نظمات التابعة لالتهام بحيث ال تحمل الخطأ اإلجرائي إلى امللفات املقدمة من األمين العام لألمم املتحدة وامل

 له.
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 الفصل الثالث

 

 وظائف املدعي العام

 :الدولية بـتتحدد وظائف املدعي العام في املحكمة الجنائية 

إثبات أّن الشخص املتهم أو املدعى عليه مذنب، بمثل اعترافات بشار األسد في وسائل اإلعالم،  -1

وتصريحاته لبعض الصحف األجنبية، مقًرا بأنه يقصف املدن بالبراميل املتفجرة، وهي قرينة 

قانونية على ارتكابه الفعل الجرمي لكون االعتراف سيد األدلة، وأيًضا الوثائق والقرارات 

املنشق عن النظام  «سيزر»ممية الصادرة عن جهات رسمية، وكذلك شهادة القيصر األ 

 السوري، وتصريحات بعض املسؤولين املحسوبين على النظام.

 أمام املحكمة الجنائية  -2
ً

وهذه الحال تقتض ي قبولها قرينة ال تقبل الشك، وتقديمها دليال

 الدولية.

مشفوًعا بأدلة معينة، يجمعها بشخصه أو من يمثله.  إذا استنتج املدعي العام في أثناء التحقيق -3

ويجوز هنا للجهة املجني عليها تقديم وإجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية في مكتب النائب 

العام بعد دراسة الطلب، والنص القانوني املثبت الدعائه أو تزويد املكتب التمهيدي 

 بمعلومات تفيد امللف.

4- ،
ً

يقرر النائب العام قبوله أو رفضه. هل الدعوى تدخل في اختصاص  بعد دراسة الطلب شكال

 وموضوًعا واختصاًصا؟ والبحث في الطلبات الالحقة التي 
ً

املحكمة؟ وهل الدعوى مقبولة شكال

تستند إلى أدلة مؤيدة ووقائع جديدة ولو تم رفضها بداية، وهذا ال يحول دون قيام املدعي 

 مشينة الحًقا العام بقبول طلبات الحقة عبر أد
ً

لة عن أفعال أشخاص متهمين ارتكبوا أفعاال

 للدعوى. 
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ا للمادة 
ً
 من نظام روما األساس ي؟ 18كيف تقبل الدعوى وفق

 باملادة 
ً

، وقرر املدعي العام أن هناك أسًسا في امللف 1وفقرة  13إذا أحيلت إلى املحكمة دعوى عمال

 مقبولة قانوًنا ومنطقية للبدء في التحقيق، 
ً

أو قد باشر املدعي العام بالتحقيق بعد أن يرى أساًسا معقوال

 بنص املادة 
ً

ه إذا باشر  15والفقرة ج، وكذلك املادة  13للشروع بإجراءات التحقيق، عمال
ّ
التي تنص على أن

املدعي العام بالتحقيق في ما يتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، يقوم بإشعار األطراف جميعها 

دول التي يرى في ضوء األدلة املتوفرة لديه أن يبلغها تلك األدلة، أو لكي تمارس واليتها على الجرائم موضوع وال

 امللف وبسرية تامة.

ويجوز له عدم إعطاء أي معلومة عن األشخاص أو الوثائق التي بحوزته، وتبقى سرية لضرورات  

من الدول والهيئات أو عبر أجهزة حكومية أو التحقيق أو مصدر املعلومات أو التماس معلومات إضافية 

 منظمات األمم املتحدة.

إن املدعي العام يستطيع أن يبدأ التحقيق من بأمر ذاتي، على أساس املعلومات الواردة إليه أو املتوافرة 

 واملتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص املحكمة.

  

 توافر أركان الفعل الجرمي 

 بتحليل جدية املعلومات التي تقدمت بها الجهة الشاكية.وفي هذه الحالة تقوم الجهة 

يباشر النائب العام بعد توفر القصد الجرمي والعلم واإلرادة بإحالة امللف على املحكمة عبر مكتبه 

التمهيدي. وهنا تقوم املحكمة بالتدقيق في القصد الجرمي، بعد أن تضع يدها على امللف حيث لها صالحية 

قيفه على جريمته، إذا توفر في ملفه القصد الجرمي، ثم تستعين املحكمة بأركان اتهام أي شخص، وتو 

 من نظام روما األساس ي. 8و 7الجرائم في تفسير وتطبيق املادتين 

 ما أركان الجرم؟

 من نظامها األساس ي. 8و 7تستعين املحكمة بأركان الجرم في تطبيق نصوص املادتين  -

الذي يقوم به الفاعل ويحدث فعله هذا ضرًرا لآلخرين  الركن املادي للجريمة وهو الفعل -1

 ويشكل جريمة جنائية مع األداة الجرمية.

لتستدل املحكمة على النية  30الركن املعنوي: النية الجرمية، أي الفعل العمد وفق املادة  -2

 الجرمية عبر السلوك املمارس لحمل السالح أو القناص الذي يقنص املارة، والطيار الذي يرمي

البراميل دون توجيه، وكذلك قيام الفاعل بهذا الفعل بكامل قواه العقلية وبإرادته الحرة، 

 ويعلم أن هذا السالح سوف يقتل املدنيين، وهو قاتل بطبيعته.
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يجوز للدول األعضاء األطراف في املحكمة والقضاة واملدعي العام اقتراح تعديالت على أركان  -3

 الجرم.

 بالسكان أو أداة الجريمة: وهو السال  -4
ً

 آهال
ً

ح املستخدم الذي يحدث ضرًرا أو يدمر منزال

 تهجيرهم أو حرمانهم من الغذاء والدواء.

 مخالًفا للقانون الدولي والوطني واإلنساني وبأنه 
ً

ومن حيث النتيجة: أن يدرك الفاعل بأنه يرتكب فعال

 يشكل جرًما كإزهاق روح إنسان، وهو فعل جنائي الوصف ي
ً

دخل ضمن اختصاص املحكمة، يرتكب فعال

 وأيًضا املحرض الذي أعطى تلك األوامر بالقتل، ملواجهة األشخاص املتهمين بارتكاب الجريمة. 

ال »من قانون املحكمة الجنائية بعدم سقوط الجرائم التي تختص بها بالتقادم  29نصت املادة  -5

 «.امهاتسقط الجرائم التي تدخل اختصاص املحكمة بالتقادم أًيا كانت أحك

 

 نطاق اختصاص املحكمة

ما دام هذا الشخص املتهم أو الفاعل قد ارتكب الجرم وقد توفر في فعله ركن أساس ي من أركان الجرم 

ه عالم بنتيجة فعله وعن سابق إصرار وتصميم، وقصده الجرمي الواعي وهذا يستنتج من وقائع وملف 
ّ
أي أن

 الدعوى.

وثائق امللف والظروف واملكان والزمان ذات الصلة، فالقصف ُيستنتج العمل والقصد الجرمي من 

الجوي وإلقاء البراميل من طائرة حربية وقصف املدارس واملشافي بصواريخ موجهة هي أفعال تنم عن علم 

من اتفاقية جنيف الرابعة  18الطيار بأن الهدف هو مؤسسة إنسانية وبفعله يقتل مدنيين، وفًقا للمادة 

املشافي املدنية ودور التعليم من أي هجوم "ال يجوز بأي حال الهجوم على املستشفيات  املتعلقة بحماية

املعدة لتقديم الرعاية الطبية للمرض ى والجرحى والعجزة والنساء وعلى أطراف النزاع حمايتها" ويعد 

 استهدافها جريمة حرب ألنها خارج نطاق أي عمل مسلح حسب القانون الدولي.

من قانون املحكمة لجهة الجرائم ضد اإلنسانية نذكر منها "جرائم التشريد  7ها املادة وهناك أمثلة حددت

 وتهجير السكان عن مكان سكناهم عن علم ودراية وإحالل بدل عنهم" )ميليشيات طائفية من خارج سوريا(.

تقدم الحصار والتجويع، االعتقال، الخطف، القتل، التعذيب الخ. تعد هذه األفعال جرمية الوصف و 

كملفات للنائب العام مرفقة بوثائق لكل هذه األفعال الجرمية املرتكبة عن سابق إصرار وتصميم مثل ما 

حدث في حي الوعر في حمص وفي منطقتي الزبداني وداريا وكثير من املناطق األخرى املنكوبة وتهجير املدنيين 

 ضمن اختصاص  وما ينجم عنه من تغيير ديموغرافي على األرض. يعتبر هذا الفعل
ً

جنائي الوصف، وداخال

املحكمة الجنائية وهو جزء من عمل ممنهج من الهجوم املوجه ضد السكان املدنيين. ونعتقد أن الهيئات 
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املدنية غير الحكومية الدولية أو السورية التي برزت خالل الثورة ورصدت تلك األفعال عموًما لديها ما 

.يكفي من أدلة وقرائن باألسماء والشه
ً

 ود واألفعال الجرمية وهي موثقة أصوال

 ما هي التدابير املتخدة حيال استخدام األسلحة الكيماوية؟ 

إن الهيئات الدولية واملنظمات ذات الصلة في األمم املتحدة واملرتبطة بها عليها تقديم األدلة والتقارير 

ري، منها )تقرير منظمة حظر األسلحة والوثائق واملعلومات عن كافة االنتهاكات التي ارتكبها النظام السو 

الكيماوية( التي لديها أدلة قاطعة أن النظام السوري قد ارتكب جرم إلقاء مواد وأسلحة كيماوية على 

السكان، وهذا ثابت في تقارير األمم املتحدة، في مناطق سورية منها قرية حاس )مدرسة ابتدائية( في ريف 

 .2013ة حظر األسلحة الكيماوية لعام إدلب بعد توقيعه وانضمامه إلى منظم

نصت اتفاقية إطار العمل إلزالة األسلحة الكيماوية السورية التي توصل إليها وزيرا الخارجية األميركي  -

على التزام السلطات السورية بتطبيقها والتزامها بأحكام  14/9/2013الفروف في جنيف في -والروس ي كيري 

نًصا وروًحا. بموجب هذا االتفاق اتفقت أميركا وروسيا على أن يتضمن قرار املعاهدة ودخولها حيز التنفيذ 

مجلس األمن إجراء مراجعة دورية على أساس منتظم حول تنفيذ النظام السوري لقرار املجلس التنفيذي 

ملنظمة حظر األسلحة الكيماوية، وفي حال عدم امتثاله لبنود االتفاق يتعين على مجلس األمن الدولي فرض 

تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وكذلك يدعم القرار املشترك بين أميركا وروسيا 

ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية، بتطبيق املادة الثامنة من معاهدة حظر تلك األسلحة التي تنص، في 

ية العامة لألمم املتحدة وإلى حالة عدم امتثال النظام للقرار وخرقه بنود املعاهدة، على إحالته إلى الجمع

مجلس األمن. وبموجب هذا اإلطار تم إرسال املراقبين الدوليين املفوضين التابعين ملنظمة حظر األسلحة 

 بعد إجراء التحقيقات 
ً

الكيماوية لألمم املتحدة، لتقديم تقريرهم بشأن الخروقات املنسوبة للنظام. وفعال

املقدمة إلى األمين العام ثبت أّن النظام قد أنتج وألقى واستعمل املواد  التي أجراها املراقبون عبر تقاريرهم

مخالًفا بنود االتفاقية،  -ذاهاج-الكيماوية املحظورة دولًيا بعد انضمامه إلى املنظمة التي مركزها في هولندا 

 ملخالفته قصًدا لبنود االتفاقية وارتكابه الجرم املنسوب إليه وهو ا
ً

ستعمال السالح مما يجعله مسؤوال

الكيماوي وقصف مناطق عدة في سورية. وهو قد قام بهذا الفعل بعد توقيعه لالتفاق مما يجعل أحكام 

ا ممنهًجا في القتل  8و 7املادتين 
ً
من نظام روما األساس ي تطاله الرتكابه جرائم القتل العمد ونهجه سلوك

ا تؤدي إلى القتل بصورة مباشر أو غير موجًها ضد املدنيين السوريين وبوسائل مختلفة ومحرمة دوليً 

 عن رويترز 
ً

منظمة األسلحة »مباشر، ويقصد بالوسائل األداة التي ارتكب الفاعل جريمته عبرها. نقال

أثبتت التقارير الصادرة عنها استعماله  «الكيماوية تدين استخدام نظام األسد وداعش ألسلحة محظورة

 للسالح الكيماوي ألكثر من ثالث مرات. 
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 في النتائج 

إذا تحققت أركان الفعل الجرمي من إيذاء وقتل وعاهات عبر استخدام السالح الكيماوي وآثارها 

مدعية عبر  واضحة، يحق ملنظمة حظر األسلحة الكيماوية عبر ممثليها ومجلسها التنفيذي أن تكون جهة

األمين العام لألمم املتحدة كونها جهة متضررة، ولها مصلحة وبصفتها أعلى هيئة، واستناًدا إلى العقد املوثق 

مع النظام السوري )العقد شريعة املتعاقدين(، ولكون آثار الضرر قد طالتها مما يجعل لها الحّق في محاسبة 

فتهم بنود االتفاق املوقع بين النظام واملنظمة وبحضور املسؤولين عن استخدام األسلحة الكيماوية ملخال

 الراعيين أميركا وروسيا لهذا امليثاق وتقديمهم للعدالة.

في اإلحالة: يحال امللف إلى املدعي العام بعرض االنتهاكات املوثقة على مكتب املدعي العام واألمم املتحدة، 

، يحق لثلثي أعضائها إحالة امللف على األمين عضًوا 41ويحّق ألعضاء منظمة حظر تلك األسلحة، وهم 

العام الذي بدوره يحيله على النائب العام للتحقيق وتجهيز امللف إجرائًيا للمحكمة. أو بإحالل الجمعية 

العمومية محل مجلس األمن بعد فشله في املحافظة على السلم واألمن الدوليين بجلسة عادية أو استثنائية 

مشفوًعا بتأييد سبع دول بينها  1950لعام  377بق لهذه الجمعية العمومية هو القرار استناًدا إلى قرار سا

 أعضاء دائمين في مجلس األمن الدولي )طبق في الحرب الكورية(.

 في تأدية وظيفتها، ولفرض هيبتها الدولية: «نعم»هل اإلحالة ممكنة؟ اإلجابة 

لها، يحق ملجلس األمن أو الجمعية في حال عدم امتثال النظام لهذه األدلة والتقارير ك -1

العمومية فرض تدابير بموجب الفصل السابع. وقد تّم التوافق على القرار الكندي أمام 

دولة، وينص على إنهاء  13دولة لصالح القرار واعتراض  122الجمعية العمومية بموافقة 

، وتنفيذ فقرتيه 2254ار األعمال القتالية، وحماية املدنيين من قبل األمم املتحدة وتنفيذ القر 

ومنع أنشطة وأعمال التهجير القسرية، وما ينشأ عنها من تغيير ديمغرافي، وإدخال  13و 12

 املساعدات الغذائية والطبية بصورة عاجلة إلنقاذ املدنيين.

منظمة حظر األسلحة الكيماوية مرتبطة باألمم املتحدة، ومكاتبها جزء من هيئات األمم  -2

 ا إحالة امللف على األمم املتحدة.املتحدة، ويحق له

بموجبها يكون اتهام أشخاص من النظام السوري ممكًنا أمام املحكمة الجنائية الدولية، ولقد  -3

تم ذكر اسم جنرالين مسؤولين عن إلقاء الغازات الكيماوية في حلب وإدلب، ويمكن في هذه 

ملا يشكله هذا اإلجراء من أثر الحال رفع دعوى أمام جهة ادعاء دولية بحق هؤالء املتهمين 

إيجابي في سلوك السوريين وضحايا االنتهاكات املروعة التي ارتكبت بحقهم، ولعودة الثقة في 

 ما بينهم بوصفهم بشًرا وبين العالم املتمدن الحر.
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السوريون يحترمون ويقدرون من يحقق لهم السالم ويعيد لهم األمان، ويساعدهم في حل قضيتهم، 

 نظام األسد وإرهابه بوصفه نظاًما خطًرا على العالم املتمدن.  وإزاحة 

إن السوريين ال يؤيدون من يشعل الحروب، ويهدر كرامتهم ويقتلهم ويقف مع املستبد املجرم الذي 

يحرمهم حقهم في العيش بحرية وكرامة بل هم مع يحقق لهم العدالة، ال من يقف في مصاف الدكتاتورية 

 اب. واالستبداد واإلره

 

 املراجع

املحكمة الجنائية الدولية املواءمات الدستورية والتشريعية، إعداد املستشار شريف علتم،  -1

 . 2008املنسق اإلقليمي لقسم الخدمات االستشارية للجنة الدولية للصليب األحمر، طبعة خامسة 

 املالمح األساسية للمحكمة الجنائية الدولية، الدكتور أحمد أبو الوفا.  -2

خطوة نحو العدالة، خيارات املساءلة الحالية للجرائم املرتكبة في سورية في إطار القانون الدولي،  -3

 مارك الت يامر، شابنا مجتهدي، ليانا تاغر. الصادر عن املركز السوري للعدالة واملساءلة. 

 .14/9/2013الفروف -اتفاق كيري  –نص اتفاقية إطار العمل إلزالة األسلحة الكيماوية  -4

 يلغي الفيتو الروس ي ويسمح بالتدخل الدولي.  377لقرار ا -5

 أسئلة حول املحكمة الجنائية الدولية.  –املركز السوري للعدالة واملساءلة  -6

 عالقة املحكمة الجنائية الدولية بهيئة األمم املتحدة.  -7

 الدكتور خالد الشرقاوي السموني، شرح قانون املحكمة الدولية.  -8

 كيماوية، نظامها.معاهدة حظر األسلحة ال -9

قال عن العالقة بين األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية منشور في جريدة الواشنطن    -10

 بوست.

قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة الذي صوت على مشروع القرار الكندي وينص على الوقف  -11

دولة عن  36دولة وامتنعت  13لة ورفضته دو  122الفوري إلطالق النار في سورية، صوت لصالح القرار 

 التصويت، ويتضمن جرائم وانتهاكات القانون الدولي في سورية.
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