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 ملخص

بعد ست سنوات من الصراع، تحولت سورية إلى واحدة من أسوأ املآس ي التي شهدتها البشرية منذ 

ألف سوري قتلوا، وشرد املاليين مع تمسك بشار األسد بمكانه إلنقاذ  500الحرب العاملية الثانية. أكثر من 

بالتكاليف. ارتكبت جرائم  دون أن يأبهمن النظام الشمولي الذي أسسه والده في سبعينيات القرن املنصرم، 

غلبيتها العظمى من نظام األسد وحلفائه، وبعضها من أنطاق واسع،  فيالحرب والجرائم ضد اإلنسانية 

 من العدالة، كانت السائدة. 
ا

الجماعات املسلحة املعارضة واملنظمات اإلرهابية الناشئة. الحصانة بدًل

لة للشعب السوري، لكن ذلك ًل يعني أنه ًل أمل في وفشلت العدالة املحلية والدولية في تحقيق العدا

املحاسبة في سورية. بدأت املحاكم األجنبية بالتحقيقات واإلجراءات الجنائية للجرائم املرتكبة في سورية، 

وتمثل تلك املساعي خطوة إيجابية في اًلتجاه الصحيح. في الوقت نفسه، قد تثبت عمليات التوثيق البطولية 

ملنظمات غير الحكومية، إلى جانب العمل التكميلي لآللية الدولية املحايدة واملستقلة من أجل التي أدتها ا-

  -سورية
ا

 .  كونها أساسية لعملية محاسبية شاملة مستقبال
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 تأسيس عملية املحاسبة ؛املقدمة

كليهما(،  جماعية، تحدث نتيجة صراع أو نظام دكتاتوري )أو أزماتفي كل حالة يتعرض فيها بلد إلى 

، أو إجبار اتنشأ املساومة املفترضة بين السالم والعدالة. ويظهر السؤال ما إن كان يمكن تحقيق األمرين معا 

األمة على الخيار الصعب بين الحصانة واًلستقرار من جهة، والعدالة املترافقة بعدم اًلستقرار من جهة 

 1أخرى؟

ا في هذه  املناقشة ذات الفرعين. ويبقى العلماء واملتمرسون ويعد دور املحاكمات الجنائية مفصليا

 2منقسمين حول هذا، مع استطالعات الرأي التي تظهر الجانبين املتطرفين لألمر )بالحد األقص ى واألدنى(.

ا لطرف الحد األقص ى، من الضروري محاسبة جناة ال الجماعية عبر املحاكم، وإعادة  فظاعاتوفقا

 للضحايا، األمر الذي يخاطر باملصالحات تحقيق حكم القانون. ويرون في 
ا
من و فشل تحقيق العدالة خيانة

. من جهة أخرى، يرى الطرف اآلخر )الحد األدنى( أن القادة السياسيين والضباط 3يضر باًلستقرار  ثم

السابقين لن يقبلوا باملحاكمات مهما كان، ما يؤدي إلى تهديد اًلستقرار ويخلق حلقات جديدة من العنف. 

ا وي املدى البعيد، إذ يحافظ على مستوى السالم الضروري للمجتمع  فيرى هؤًلء أن العفو أفضل أثرا

 4ليحدث قطيعة مع املاض ي ويبدأ عملية مصالحة.

دون من وإن كان قد ثبت أن العفو يسهل العملية اًلنتقالية، بالسماح للقادة السابقين بالتنحي 

ين تصل إلى املصالحة. كما يشير كاي أمبوس، أن افتراض كون املخاطرة بالعدالة، لكن األمور تختلف ح

خصبة أكثر للمصالحة ترتكز إلى تعريف مختزل للمصالحة بأنها "عنف حميد"؛ لكن  االحصانة تمثل أرضا 

ا أكثر شمولية للمصطلح، يتضمن   جري يالتناغم اًلجتماعي واملرجعية الديمقراطية، لن  هوماتمفتعريفا

 5لسماح للمنتهكين املتنفذين باإلفالت من العدالة.التوصل إليها، مع ا

. يعّرف 6وهان غالتونغغحسب تصور بتأخذنا هذه املقاربة إلى الفرق بين السالم اإليجابي والسلبي، 

ا متعدد  السالم السلبي على أنه الغياب الظاهري للصراع املفتوح، بينما يعد السالم اإليجابي مفهوما

 . 7اًلجتماعي، والتضامن، والثقة، والتعاون، والشرعية الجوانب ما يتضمن التكافل

من  السالم سلبي، لكن السالم اإليجابي يتطلب عملية أوسع كثيرا  اكون كافيا ييمكن ًلتفاق هدنة أن 

إعادة بناء النسيج اًلجتماعي واألخالقي لبلد ما. عملية ليس من املرجح الوصول إليها عبر الحصانة املتسعة 

 وضروب العفو.

                                                           
1 International Center for Transitional Justice, Pursuing Peace, Justice or Both?, Factsheet, April 2009 
2   Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne and  Andrew G. Reiter, The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and 
Democracy, Human Rights Quarterly, Vol. 32, No. 4, November 2010, p. 982 
3 Ibid 
4 Idem., p. 985 
5 Kai Ambos, “The Legal Framework of Transitional Justice: A Systematic Study with a Special Focus on the Role of the ICC”, in Building a 
Future on Peace and Justice, ed. Kai Ambos, Judith Large, Marieke Wierda, (Berlin: Springer, 2009), p. 982 
6 Johan Galtung, An Editorial, Journal of Peace Research, Vol. 1, No. 1, March 1964, p. 2 
7 Ibid 
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الكبرى التي يواجهها الباحثون واملتمرسون في ميدان املحاسبة ما بعد الصراع  تإحدى املشكال 

 والعدالة اًلنتقالية تكمن في نقص البيانات للحاًلت املجربة لدعم منطقهم. 

في السنوات األخيرة، تحاول دراسات كثيرة تخفيف تلك الفجوة. وقد قام أولسن، وباين، ورايتر، على 

ثال، بتحليل آثار آليات عدة عن حاًلت حقوق اإلنسان في بلد ما ضمن محتوى اًلنتقال من سبيل امل

ا، استنتج الكتاب أن املحاكمات  73. بمقارنة بيانات 8الدكتاتورية إلى الديمقراطية، أو بعد وقوع صراع بلدا

لدراسة كذلك عن املدى الطويل. وتتحدث تلك ا كلها فيالجنائية كانت ضرورية في التحوًلت الناجحة 

افتراض جماعة الحد األدنى بأن العفو ضروري إلحقاق اًلستقرار وتعزيز املؤسسات في املرحلة اًلنتقالية 

ا وسمح بإجراء  الهشة، ولكن مع شروط واضحة: يمكن للتحول أن ينجح، فقط في حال كان العفو محدودا

بعد مرحلة مبدئية من الحصانة،  ةكامل صورةببعض املحاكمات الجنائية، أو إذا ألغيت تلك املحاكمات 

 9املثال. لكما حدث في اليونان، واألوروغواي، واألرجنتين على سبي

بأن العدالة أمر أساس ي، كما أكدت معظمهم وبالنظر إلى املحتوى الخاص بسورية، يؤمن السوريون 

 10عمليات مسح عدة.

اكات املرتكبة من السلطات الحكومية واتسمت الحالة السورية بمناخ عام من الحصانة بشأن اًلنته

ا. وأدى هذا اًلستبعاد العام لحكم القانون إلى ت 40ألكثر من  كل الثقة تجاه مؤسسات الدولة، وأسس أعاما

ظاهرات السلمية، األمر الذي أدى إلى نشوب الصراع باألساس. يبقي هذا تملمارسات القمع الوحشية ضد ال

دون مس، أو قد يزيد من سوئها، ما يؤسس لسالم من ببات الصراع املناخ الخطر من الحصانة جذور مس

 11هش للغاية.

ا التنظير من برج عاجي،  دون أي تماس مباشر مع الواقع. ففي حالة مثل تلك للصراع في من ليس مفيدا

سورية، تأتي القوة لسوء الحظ قبل القانون، وتضع قواعدها الخاصة بها. ويشير الوضع الحالي للصراع 

ضعف احتمال أن يخسر النظام السوري الحالي الحرب وينهار. ولذلك من املهم تحليل اإلرباكات  إلى

 ق واقعية باتجاه املحاسبة.ائواًلحتماًلت لطر 

وسواء انهار النظام أم ًل، فقد عانى ماليين من السوريين، وفقدوا أعضاء من عائالتهم وأصدقائهم على 

ا ضرورية  حضمن يغفروه. ليست العدالة يد النظام، ولن ينس ى هؤًلء ذلك، ول واجب أخالقي، لكنها أيضا

 لبناء سالم إيجابي ومستدام، وقطع مسبق ًلستمرار الصراع.

                                                           
8 Olsen, Payne, Reiter, The Justice Balance 
9 Idem., pp. 997-1002 
10 Craig Charney, Maybe We Can Reach a Solution, Transitional Justice Research Series, No. 2, February 2015, p. 49-51 
11 Dawlaty, No Peace Without Justice, Transitional Justice in Syria, March 2013, p. 19-20 
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 حدود العدالة الوطنية والعاملية

جماعة وجرائم جسيمة، يكون الحل املثالي للتوصل إلى املحاسبة بمحاكمات  فظاعاتفي حالة ارتكاب 

حلية. ولكن في كثير من الحاًلت، يؤدي تاريخ من العنف الكثيف إلى مؤسسات عادلة وشاملة في محاكم م

محاكمة املخطئين، ًلحتمال أن في ضعيفة وغير شرعية، بما فيها القضاء. في حاًلت أخرى ًل ترغب الدولة 

ينما تهديدهم باملحاكمات والعدالة. وأ جرى يكونوا ما زالوا قادة نافذين يرغبون في إشعال عنف جديد إذا 

عجزت الدولة، أو رفضت محاكمة مرتكبي الجرائم الجماعية، على العدالة الدولية أن تمأل الفجوة وتسوق 

األفراد املسؤولين إلى العدالة. تلك كانت الفكرة وراء املحاكم الدولية املتعددة التي بدأ تأسيسها في 

 خاصة محكمة الجنايات الدولية. وبتسعينيات القرن املنصرم، 

في الحالة السورية، فشلت العدالة املحلية والدولية في تحقيق حتى جزء بسيط من العدالة  ولكن

 للشعب السوري. 

 املحاكم الوطنية

في ضمان  اكان القضاء ركيزة أساسية في منظومة السلطة األسدية. وكان غياب استقالل القضاء أساسيا 

ديدة على املجتمع السوري. في الواقع، لم على قبضته الح حافظةباملمناخ من الحصانة، سمح للنظام 

ا، حتى قبل استيالء حافظ األسد على السلطة عام  يسمح للقضاء بالتطور ليصبح مؤسسة مستقلة أبدا

للقوات األمنية بالتصرف خارج حدود  2011وحتى  1963. وسمحت حالة الطوارئ التي فرضت منذ 197112

في الوقت الحالي يترأس الرئيس نفسه املجلس القضائي  13ة.القانون، بينما خضع القضاء للسلطة التنفيذي

( ويقوم هو كذلك بترشيح رئيس املحكمة الدستورية وإيقافهم األعلى )الجسم املسؤول عن تعيين القضاة

 14العليا.

)وأن يرفض كذلك( ضمان  ةكامل صورةبفي محتوى كهذا، ليس من املفاجئ أن يعجز القضاء السوري 

. وانهارت شرعية 2011حتى الحد األدنى من املحاسبة للجرائم التي ارتكبها النظام بعد بدء الثورة عام 

 . ةكامل صورةبالقضاء، التي كانت باألساس ضعيفة في نظر السوريين 

الضغوط  ولكن يجب اًلعتراف، بأن قضاة ومحامين عدة قد حاولوا القيام بواجبهم على الرغم من

الكبيرة. بعضهم ترك القضاء الرسمي وتعاون مع جماعات معارضة لتشكيل نظام قضائي في املناطق 

ا. ومن األمثلة  جرى املحررة. فعدا عن املحاكم الشعبية، واملحاكم الشرعية،  تأسيس محاكم محترفة أيضا

مناطق حلب وإدلب على ، الذي نشط في القضائي املستقلعليها: املجلس القضائي املوحد، واملجلس 

                                                           
12 Human Rights Watch, Syria: Criminal Justice for Serious Crimes under International Law, December 2013, p. 46; Dawlaty, No Peace 
Without Justice, Transitional Justice in Syria, p. 46 
13 Ibid 
14 Constitution of the Syrian Arab Republic (2012),  art. 133, 141 
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وأدت تلك املساعي إلى ردم هوة كبيرة، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات عدة في الوقت ذاته.  15التوالي.

وبدت املشكلة الرئيسة في استحالة ضمان استقالل املحاكم عن الجماعات املسلحة املختلفة التي امتلكت 

ي وضع صراع مسلح ومع غياب تقسيم للسلطة، واضح وذلك لألسف أمر متوقع ف 16السلطة في تلك املناطق.

 املعالم. 

ا عن القدرة على تحقيق العدالة للشعب السوري، فعلينا تذكر  ا كبيرا إذا أدى ذلك إلى بعد القضاء بعدا

وًل يمكن للعدالة الدولية أو األجنبية أن تحل مكان  17أن وجود قضاء فاعل هو أمر أساس ي ملستقبل البالد.

ستكون مهمة إلحداث ش يء من امللكية الوطنية للعملية، وكذلك ألن  ا، ألنهةتام صورةبحلية املحاكم امل

. لذلك، يعد 18عدد املنتهكين كبير إلى درجة أن العدالة الشاملة سوف تحتاج إلى إشراك املحاكم الوطنية

 أولوية في مرحلة ما بعد الصراع. جديرو بناء نظام قضائي مستقل 

 الة الدولية أمام العد عّوقاتامل

 محكمة الجنايات الدولية

ا فقط عندما تعجز الدولة التي وقعت الجرائم 
ا
تتبع العدالة الجنائية الدولية مبدأ يصبح دوره مرتبط

ا ع  واضحا
ا

 19ذلك. لىفيها عن إجراء املحاكمات. وتعد الحالة السورية مثاًل

لدولية، وكيف أن هدفها املتمثل لكن الصراع السوري سلط الضوء على محدودية العدالة الجنائية ا

 
 
 2002عام  تسسفي إنهاء الحصانة حول العالم، ما زال بعيد املنال. ولدى محكمة الجنايات الدولية، التي أ

مع فرض قانون روما، الصالحية في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة 

نطاق واسع في سورية، كما وثق ناشطو  فيالجرائم من أول فئتين على األقل،  ت. وقد ارتكب20الجماعية

. ولكن 21حقوق اإلنسان، واملنظمات غير الحكومية املحلية والدولية، واملنظمات الدولية مثل األمم املتحدة

 
 
ا، أو عبر مواطن الجرائم فيه تبك  ًل يمكن ملحكمة الجنايات الدولية إجراء املحاكمات إًل في املناطق التي ارت

. لكن، ربما كان من الواضح 22من دولة صادقت على قانون روما، ما يعني القبول الطوعي  بقضاء املحكمة

من الدول التي يرجح ارتكاب مثل تلك الجرائم فيها، مثل سورية، فشلت في املصادقة على  اأن كثيرا 

                                                           
15 Syrian Expert House, Syria Transition Roadmap (Washington DC: The Syrian Center for Political and Strategic Studies, 2013), p. 134-135 
16   Enab Baladi English, Free Independent Syrian Judiciary Council, 26 January 2016, 
17 Dawlaty, No Peace Without Justice, Transitional Justice in Syria, p. 47, 74 
18 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, 5 February 2013, 
p. 124 
19 (last amended 2010), 17 July 1998, art. 17(a) 
20 Idem., art. 5 
21 See for example UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, 
5 February 2013, p. 122; Human Rights Watch, Syria: Criminal Justice for Serious Crimes under International Law, p. 1 
22 UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court, art. 12 
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هم ألنة، ليسوا شركاء في تلك املعاهدة، . حتى قوى دولية عظمى، مثل روسيا والوًليات املتحد23املعاهدة

 .24رفضوا فكرة أن تتمكن محاكم دولية محاكمة قادتهم

ولذلك فالطريقة الوحيدة التي يمكن ملحكمة الجنايات الدولية من خاللها فرض محاكماتها هي عبر 

. لكن يمكن 25تحدةقرار من مجلس األمن الدولي التابع لألمم املتحدة، تحت البند السابع من ميثاق األمم امل

ألي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن تعطيل قرار كهذا. وتلك كانت الحال مع سورية عام 

ا يحيل املسألة السورية 2014 . 26لى محكمة الجنايات الدوليةع، حين عطلت كل من روسيا والصين قرارا

ن لديه دعم سياس ي من إحدى الدول ويعني ذلك أن أي مجرم حرب، يمكنه اإلفالت من العقاب إن كا

السياسية اليد العليا فوق مبادئ القانون،  إذ للمعاييرالخمس دائمة العضوية، كما في حالة بشار األسد. 

 وذلك موطن ضعف كبير لكيان مثل محكمة الجنايات الدولية.

ا التصرف إًل في أما لوم محكمة الجنايات الدولية فهو أمر مضلل، بالنظر إلى أن املحكمة ًل يمكنه

املساحة الضيقة املتاحة لها، من الدول. وتؤكد الحالة السورية مرة أخرى عجز مجلس األمن الدولي عن 

ا، أينما تضاربت مهليعلى السالم واألمن الدوليين" املنصوص ع حافظةاملتحقيق "املسؤولية األساسية في 

 قراراته.املصلحة السياسية إلحدى الدول الخمس دائمة العضوية مع 

روسيا، تظل املحاسبة على الجرائم من جرائم بشار األسد ونظامه محمية  وما دامتفي الوضع الحالي، 

ا. ا بعيدا  املرتكبة في سورية عبر محكمة الجنايات الدولية، سرابا

 محكمة سورية خاصة

ا عن محكمة الجنايات الدولية وكل محدودياتها املتأصلة فيها، كسبت فكرة إيجاد محكمة تخص  بعيدا

خطت مجموعة من  2013الشأن السوري بعض التأييد في السنوات القليلة املاضية. في آب/ أغسطس 

ا ملحكمة  الخبراء الدوليين املعروفين، بالتعاون مع محامين سوريين ومنظمات املجتمع املدني، قانونا

 27افتراضية خاصة بالصراع السوري، في وثيقة دعيت بـ"تشاوتاوكا بلوبرينت".

ا. ف دون قبول النظام من من وجهة نظر قانونية، يمكن لتأسيس محكمة خاصة أن يكون إشكاليا

 السوري، وحده مجلس األمن لديه السلطة القانونية لتأسيس جسم قضائي كهذا. 

أ، املعروف  377يمكن اتباع طريق بديل. يمكن للجمعية العمومية أخذ دور مجلس األمن واتباع القرار 

ا باسم "الوحدة من أجل السالم" الذي  بعد جمود في مجلس األمن إبان الحرب  1950تبنيه عام  جرى عموما

 :يتاآلالكورية. ينص القرار "الوحدة من أجل السالم" على 

                                                           
23 The Status of Ratification of the Rome Statute can be seen at https://asp.icc-
cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx 
24 Ibid 
25 Idem., art. 13 (b) 
26 UN Security Council, Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting 
Draft Resolution, 22 May 2014, at https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm 
27 The Chautauqua Blueprint For A Statute For A Syrian Extraordinary Tribunal To Prosecute Atrocity Crimes, 27 August 
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من، بسبب غياب إجماع الدول الخمس دائمة العضوية، عن ممارسة مسؤوليته "إذا عجز مجلس األ 

 ةفوري بصورةعلى السالم واألمن الدوليين ]....[، تنظر الجمعية العمومية في املسألة  حافظةاملاألساسية في 

 إلى أعضاء ًلتخاذ إجراءات جماعية ]....[ واستخدام قوة السالح عند الئمةممع نظرة لرفع توصيات 

 28الضرورة ]....[".

ا للجدل 
ا
خاصة حين وبيبدو كأنه يمدد من صالحيات الجمعية العمومية،  إذوكان هذا القرار محط

. ولكن يمكن لتأسيس محكمة خاصة 29يتعلق األمر باستخدام قوة السالح، وهو امتياز مجلس األمن عادة

ا أكثر قابلية للتنفيذ، سواء من الناحية ال  القانونية.  مسياسية، أبسورية أن يكون خيارا

حسب ميثاق األمم بوليست السلطة الالزمة لتأسيس محكمة من ضمن حقوق الجمعية العمومية 

ااملتحدة، ولكن في الوقت نفسه يعد امليثاق، مثل القانون الدولي  ، "شجرة حية" وعليه التكيف مع عموما

على السالم واألمن  حافظةاملألهداف هو . وأول تلك ا30املختلفة بغية تحقيق أهدافه تغيراتواملاألوقات 

نطاق  فيمجلس األمن انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية،  ّد ويع، 31حسب ميثاق األمم املتحدةبالدوليين 

ا للسالم الدولي، منذ تسعينيات القرن املنصرم، على األقل . إن كان من املؤكد أن املسؤولية 32واسع، تهديدا

على السالم واألمن الدوليين، فكلمة "األولى" ًل تعني "الحصرية"، والجمعية  فظةحااملاألولى ملجلس األمن هي 

 33العمومية تتحمل املسؤولية بعد مجلس األمن.

، يلزم ميثاق األمم املتحدة الدول األعضاء بالتصرف بما يتوافق مع مبادئ األمم ةمشابه صورةب

. ونتيجة لذلك، على الدول الخمس 34األمناملتحدة، بمن فيهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 

طيبة، بما يحترم أهداف األمم املتحدة. وقد  تحق النقض "الفيتو" بنيا تستعملدائمة العضوية أن 

، لحماية حليفها في دمشق، في انتهاك واضح ًللتزاماتها ةغير مسؤول صورةباستخدمت روسيا حق النقض 

دة في حماية السالم واألمن العامليين. ويحرض فشل مجلس األمن بالتصرف بما يتالءم مع أهداف األمم املتح

 35في اتخاذ إجراءات، نتيجة لالعتراض الروس ي، إلى تحريك املسؤولية الثانوية في الجمعية العمومية.

ا أن تطلب من الجمعية أإضافة إلى  غلبية الدول األعضاء في األمم املتحدة، يمكن للجنة الخاصة أيضا

ة طارئة ملناقشة مسألة السالم واألمن الدوليين. ويمكنها تحقيق ذلك بتصويت إيجابي من العامة عقد جلس

                                                           
28 UN General Assembly, Uniting for peace, 3 November 1950, A/RES/377, at http://www.un-documents.net/a5r377.htm 
29 Andrew J. Carswell, Unblocking the UN Security Council: The Uniting for Peace Resolution, Journal of Conflict and Security Law, Volume 
18, Issue 3, December 2013, p. 460, at https://doi.org/10.1093/jcsl/krt016 
30 Idem., p. 462-63 
31 United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI, Preamble, at https://www.un.org/en/charter-united-
nations/ 
32 See for example UN Security Council, Security Council resolution 794 [Somalia], 3 December 1992, S/RES/794, at 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Chap%20VII%20SRES%20794.pdf 
33 This principle was confirmed by The International Court of Justice in the Advisory Opinion Certain Expenses (1962), p. 163, at 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/49/049-19620720-ADV-01-00-EN.pdf 
34 United Nations, Charter of the United Nations, art. 2 
35 Andrew J. Carswell, Unblocking the UN Security Council, p. 470-71 
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إذا جاء الطلب مباشرة  36أعضاء، ًل يمكن استخدام حق النقض )الفيتو( في هذه الحالة ألنه قرار إجرائي. 9

 .37من اللجنة الخاصة، فإن مشروعية تداول الجمعية العامة لهذه املسألة ستكون أقوى 

ا  من ثمو إًل في دولة ثالثة،  ة يمكن إقامة محكمة خاصة بسوريًل يمكن تلبية املتطلبات القانونية أيضا

دون قرار من الجمعية العامة لألمم املتحدة. يمكن للدولة التي تقبل استضافة املحكمة توسيع نطاق من 

من رغم على ال 38ة العاملية.اختصاصها القضائي ليشمل الجرائم املرتكبة في سورية عبر الوًلية القضائي

ا ألنه سيعطي هذه اإلجراءات شرعية دولية، ما يجعلها  ذلك، فإن قرار الجمعية العامة سيكون أساسيا

بأن مثل هذه الخطوة ستحظى باعتراف واسع  ظنللجهد جماعي للمجتمع الدولي. هناك أسباب كثيرة ة نزلبم

األعضاء والسوريين واملنظمات غير الحكومية  النطاق. خالل السنوات املاضية، قامت كل من الدول 

 بشأن الوضع السوري.
ا
 39الدولية بالضغط على الجمعية العامة ًلتخاذ موقف أكثر فاعلية

ا. في  من الجدير بالذكر أن إنشاء محكمة خاصة لن يحل مشكلة اإلفالت من العقاب في سورية تلقائيا

من الجناة سيكونون خارج نطاق  االفعلية ببساطة ألن عددا الواقع، قد ًل تتمكن املحكمة من توفير العدالة 

السلطة، متمتعين بحماية آمنة في سورية أو في دولة حليفة. من املحتمل أًل يكون إنشاء محكمة خاصة في 

ا، بل  -مع عدم إمكان تقديم أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من املسؤولية إلى العدالة-بلد ثالث  ا جدا مفيدا

في الوقت الذي تبدو فيه العدالة  40ما بعد النزاع.ة مرحلعقبة أمام إنشاء محكمة أكثر صدقية في قد يشكل 

الدولية قاصرة، من املهم استكشاف سبل بديلة يمكن أن توفر املساءلة أو تمهد الطريق للمالحقات 

 .القضائية في املستقبل

 الخيارات البديلة

 املحاكم األجنبية

الدولية فشلت في تحقيق العدالة للشعب السوري، فقد اتخذت املحاكم األجنبية ن العدالة إفي حين  

ا أكثر فاعلية في تحدي مناخ الحصانة على ال  املرتكبة في سورية. فظاعاتدورا

                                                           
36 According to resolution “Uniting for Peace”, the SC could refer a situation to the GA with the positive vote of seven members. This 
would breach art. 27 of the UN Charter which regulates the voting process of the SC. However, the request of a GA special session by the 
SC has always been considered as a procedural decision, requiring nine positive votes and without the possibility for permanent members 
to use the veto power. See Andrew J. Carswell, Unblocking the UN Security Council, p. 472 
37 Andrew J. Carswell, Unblocking the UN Security Council, p. 466 
38 Mark Lattimer, Shabnam Mojtahedi, Lee Anna Tucker, A Step towards Justice: Current accountability options for crimes under 
international law committed in Syria (UK: Ceasefire Centre for Civilian Rights, 2015), p. 13-14 
39 See for example Human Rights Watch, Uniting for Peace in Syria: Global Civil Society Appeal to UN Member States, 1 December 2016, at 
https://www.hrw.org/news/2016/12/01/uniting-peace-syria-global-civil-society-appeal-un-member-states; Melissa Kent, Canada leads 
new push on Syria crisis at UN as 'frustration' over Security Council deadlock grows, CBC News, 13 October 2016, 
http://www.cbc.ca/news/politics/canada-un-syria-security-council-1.3803893;  
40 Lattimer, Mojtahedi, Tucker, A Step towards Justice, p. 16 
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وقد اتخذت املحاكم األملانية والسويدية زمام املبادرة في هذه العملية. سبق أن أدين سبعة أشخاص 

. تجرى 41في سورية، وإن كان ذلك بسبب جرائم ارتكبتها جماعات املعارضةبتهمة ارتكاب جرائم حرب 

عّرف بأنه تحقيقات أولية واسعة النطاق  ا )ي  ا هيكليا تحقيقات عدة في الوقت الحالي. فتحت السويد تحقيقا

ادون مشتبهين محددين( في القضية السورية، في حين قامت أملانيا بمقاضاة جرائم النزاع من   عموما

 42رائم التي ارتكبها داعش ضد األقلية اليزيدية.والج

مارس آذار/ إضافة إلى ذلك، تجري أملانيا تحقيقات محددة ضد كبار املسؤولين في النظام السوري. في 

، قام تسعة من السوريين الناجين من التعذيب، بدعم من املركز األوروبي للحقوق الدستورية 2017

تة من كبار املسؤولين في النظام املتهمين بتنفيذ تعذيب ممنهج في وحقوق اإلنسان، بتقديم شكوى ضد س

 43سجون النظام.

، تعاون تحالف من املنظمات غير الحكومية السورية 2017نوفمبر تشرين الثاني/ وعلى غرار ذلك، في 

ث والدولية، بما في ذلك املفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان، وكذلك املركز السوري للدراسات والبحو 

ا لتقديم شكوى ضد  13القانونية واملركز السوري لإلعالم وحرية التعبير، مع  ا  17ًلجئا من كبار شخصا

 44املسؤولين في النظام.

عل بين الالجئين السوريين واملجتمع املدني واملدعين العامين الجنائيين ايمكن أن يكون هذا التعاون الف

ا في مكافحة الحصانة وإعطاء السوريين   بعض املدعاة لألمل.ضروريا

وبصرف النظر عن العدد الكبير من السوريين الذين يلتمسون اللجوء في أملانيا والسويد، فقد أصبح 

ا من خالل حقيقة أن البلدين االدور الف يطبقان صيغة كليهما عل للمحاكم السويدية واألملانية ممكنا

 محضة للوًلية القضائية العاملية.

ة العاملية، يمكن للمحاكم األجنبية أن تمارس اختصاصها حتى عندما ًل تكون من خالل الوًلية القضائي

 45تنفيذ اًلدعاء فيه. جري يهناك صلة مباشرة بين الجناة أو الضحايا والبلد الذي 

يتمثل املبدأ الكامن وراء الوًلية القضائية العاملية في أن بعض الجرائم، مثل اإلبادة الجماعية وجرائم 

م ضد اإلنسانية، تس يء إلى اإلنسانية جمعاء، وتقع على عاتق املجتمع العاملي مسؤولية منع الحرب والجرائ

 46حدوث هذه الجرائم.

                                                           
41 Human Rights Watch, “These are the Crimes we are Fleeing”: Justice for Syria in Swedish and German Courts, October 2017, p. 33, at 
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ijsyria1017_web.pdf 
42 Idem, p. 31 
43   Pauline Brosch, Here’s how German courts are planning to prosecute Syrian war crimes, The Washington Post, 4 April 2017, at 
https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/04/04/heres-how-german-courts-are-planning-to-prosecute-syrian-
war-crimes/?utm_term=.5d32ece34a08 
44 Ayhan Simsek, Germany: Legal complaints filed against Syrian regime, Anadolu Agency, 8 November 2017, at 
http://aa.com.tr/en/europe/germany-legal-complaints-filed-against-syrian-regime/960208 

 
45   Ibid 
46 Lattimer, Mojtahedi, Tucker, A Step towards Justice, p. 18 

http://aa.com.tr/en/europe/germany-legal-complaints-filed-against-syrian-regime/960208
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نها مقاضاة 
ّ
تمنح الوًلية القضائية العاملية درجة أكبر من السلطة التقديرية للمحاكم األجنبية، وتمك

، حتى عندما ًل يكون هناك جميعها أنحاء العالماألفراد على الجرائم املرتكبة في سورية والنزاعات األخرى في 

اتصال مباشر مع بلد اًلدعاء العام. في الوقت الحالي، في أوروبا، أدرجت أملانيا والسويد والنروج فقط 

بينما حدت دول أخرى مثل إسبانيا من إمكان تطبيقها  47الوًلية القضائية العاملية في قوانينها املحلية،

 48وماسية.الدبل تلتجنب املشكال 

لكن هناك محاكم أجنبية أخرى تتعامل مع األزمة السورية على أسس قضائية مختلفة، وذلك 

باستخدام مفهوم الشخصية السلبية )عندما تكون الضحية من رعايا بلد اًلدعاء(. وقد فتحت الوحدة 

داخل محكمة املتخصصة ملحاكمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب والتعذيب 

ا ضد النظام السوري، بعد أن قدم مواطنان سوريان فرنسيان شكوى نيابة عن  ا قضائيا باريس تحقيقا

تلوا في سورية.
 
 و   49أشقائهما الذين ق

 
 50تحقيقات مماثلة في النمسا والوًليات املتحدة. تتحف

ما يتعلق بتحقيق  الجهد خطوة تقدمية مهمة في إنهاء العجز الذي أظهره املجتمع الدولي في اهذ يمثلو 

العدالة للشعب السوري. ولكن في الوقت نفسه، كانت الحاًلت التي وصلت إلى مرحلة املحاكمة قليلة، وكان 

من النظام حتى معظمها ضد جماعات املعارضة أو الجماعات اإلرهابية، مع إدانة ميليشيا واحدة فقط 

 51اآلن.

ة. تواجه مقاضاة كبار لومع ذلك، كانت نسبة التوجه نحو مقاضاة شخصيات النظام السوري ضئي

املسؤولين من محاكم أجنبية بعض العقبات القانونية. إذ يتمتع املسؤولون رفيعو املستوى بالحصانة 

 أثناء توليهم مناصبهم.في بموجب القانون الدولي، على األقل 

محكمة العدل الدولية هذا املبدأ في قضية األمر باًلعتقال، مشيرة إلى أنه "في القانون الدولي،  أكدت

مثبت بشكل قاطع أن بعض أصحاب املناصب العليا في الدولة، مثل رئيس الدولة، ورئيس الحكومة ووزير 

نية والجنائية على حد الشؤون الخارجية يتمتعون بالحصانة من الوًلية القضائية في الدول األخرى، املد

 52."سواء

                                                           
47   Human Rights Watch, “These are the Crimes we are Fleeing”, p. 16 
48 In 2014  the conservative government of Mariano Rajoy passed a law that severely curbs the possibility to implement universal 
jurisdiction. The law has already negatively affected the fight against impunity in Syria, when in July 2017 an investigation against several 
high level officials of the Assad regime was halted by the High Court in Madrid because of lack of jurisdiction. See Spain court drops 
complaint against Syrian security forces, Reuters, 21 July 2017, at https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-spain/spain-
court-drops-complaint-against-syrian-security-forces-idUSKBN1A61J1 
49 Trial International, Make way for Justice #3, Universal Jurisdiction Annual Review 2017, p. 26, at https://trialinternational.org/wp-
content/uploads/2017/03/UJAR-MEP_A4_012.pdf 
50   Idem., p. 9/66 
51   Human Rights Watch, “These are the Crimes we are Fleeing”, p. 33 
52   International Court of Justice, Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo V. Belgium), 
Judgment of 14 February 2002, p. 21, par. 51, http://www.icj-cij.org/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-spain/spain-court-drops-complaint-against-syrian-security-forces-idUSKBN1A61J1
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-spain/spain-court-drops-complaint-against-syrian-security-forces-idUSKBN1A61J1
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2017/03/UJAR-MEP_A4_012.pdf
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2017/03/UJAR-MEP_A4_012.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf
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دون من سس هذا املبدأ في القانون الدولي العرفي طريقة للسماح ملسؤولي الدولة بإجراء عالقات دولية أ

 54وهو مدرج في القانون املحلي لعدد من البلدان، بما في ذلك أملانيا والسويد. 53تدخل،

ا بالضحية، إلى جانب اإلدراك املتزايد بأن بعض الجرائم  إن تطوير القانون الدولي نحو منظور أكثر تأثرا

. ينص نظام روما 55ما يتعلق بالحصانة الدولية  وجود مقاربة مختلفة فيإلى ، يدعو هاتجاهًل يمكن التهاون 

لرئيس الدولة أو الحكومة، أو عضو األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بوضوح على أن "الصفة الرسمية 

في حكومة أو برملان، أو ممثل منتخب أو مسؤول حكومي، ًل تعفي بأي حال من األحوال أي شخص من 

 56املسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساس ي".

دون من تؤكد ديباجة نظام روما األساس ي أن "أخطر الجرائم التي تهم املجتمع الدولي ككل يجب أًل تمر 

ا مع التزام الدول األعضاء في  57عقاب". ولم يكن تحصين كبار املسؤولين من املالحقة القضائية متوافقا

دولة أخرى، على  121ميثاق روما بإنهاء الحصانة على الجرائم الدولية. وقعت أملانيا والسويد، إضافة إلى 

 58نظام روما األساس ي وصادقت عليه.

رة في املحاكمة املباشرة ملرتكبي الجرائم من الشخصيات رفيعة املستوى، املحاكم األجنبية محدودة القد

ا إلى أن هؤًلء الجناة سيتجنبون تلك الدول التي قد يواجهون فيها املحاكمة. ومع ذلك،  ويعود ذلك أساسا

فإن فتح ًلئحة اتهام رسمية من شأنه أن يسمح للسلطات القضائية بإصدار أوامر اعتقال دولية. إن 

حرية تنقل  فير مذكرة توقيف، حتى وإن كان من الصعب تنفيذها في الوقت الحالي، يمكن أن يؤثر إصدا

 كبار املسؤولين السوريين، ما يقلل من عدد املالذات اآلمنة لإلفالت من العقاب.

النظام نظام األسد التي نفذها إلى " نزلةاملإضافة إلى ذلك، فإن ًلئحة اتهام رسمية ستطعن في عملية "رد 

مجتمعة كلها هذه األشياء  59وحلفاؤه، ومنع هؤًلء املسؤولين من إعادة تدوير أنفسهم في سورية املستقبل.

ا لالنتهاكات املستقبلية. بعيدا  ا رادعا ن كونها الحل األمثل، فإن مثل هذا املسار سيكون م ايمكن أن تمثل أيضا

 خطوة أولى في محاوًلت تقديم األسد ومعاونيه للعدالة.

قدر اإلمكان. وقد أنشأت بعض بعلة اينبغي على الدول الثالثة تمكين محاكمها املحلية أن تكون ف

البلدان األوروبية، مثل أملانيا والسويد وفرنسا، بالفعل، هيئات محددة في أجهزتها القضائية للتحقيق في 

                                                           
53 Sevrine Knuchel, State Immunity And The Promise Of Jus Cogens, Northwestern Journal of International Human Rights, Vol. 9, No. 2, p. 
150, at https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol9/iss2/2 
54   Human Rights Watch, “These are the Crimes we are Fleeing”, p. 43 
55   Sevrine Knuchel, State Immunity And The Promise Of Jus Cogens, p. 151-52/ 174-75 
56   UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court, art. 27 
57  Idem., preamble 
58   See note 23 
59 An example can be the Sochi process and the call for a Syrian National Dialogue between the regime and an “opposition” selected 
among those who would likely accept Assad to stay in power. Such a process has the only goal to support Assad’s propaganda and present 
him as the sole legitimate leader of Syria, despite the opposition of millions of Syrians; see for example the opinion of the opposition’s 
High Negotiating Committee,  HNC: Russia Seeking to Rehabilitate Assad regime Through Sochi Conference, National Coalition of Syrian 
Revolutionary and Opposition Forces, 3 November 2017, at http://en.etilaf.org/all-news/news/hnc-russia-seeking-to-rehabilitate-assad-
regime-through-sochi-conference.html 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol9/iss2/2
http://en.etilaf.org/all-news/news/hnc-russia-seeking-to-rehabilitate-assad-regime-through-sochi-conference.html
http://en.etilaf.org/all-news/news/hnc-russia-seeking-to-rehabilitate-assad-regime-through-sochi-conference.html
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ى الصعوبات في التحقيق في يجب أن تتبع هذا املثال بلدان أخرى. من أجل التغلب عل 60الجرائم الدولية.

مسرح الجريمة الذي ًل يمكن الوصول إليه، تحتاج السلطات القضائية إلى التعاون مع بعضها، وكذلك مع 

 مجتمعات الالجئين واملجتمع املدني.

وفي الوقت نفسه، ينبغي إصدار تشريع تقدمي إلزالة العقبات لوضع حد لإلفالت من العقاب في أنحاء 

يجب إدراج الوًلية القضائية العاملية الخالصة في اإلطار القانوني املحلي للبلدان األخرى  .جميعها العالم

بخالف الدول الثالث املذكورة أعاله، ويجب عدم قبول حصانة مسؤولي الدولة رفيعي املستوى عندما 

 يتعلق األمر بمالحقة الجرائم الدولية.

اكم األجنبية في وضع يمكنها توفير عملية شاملة ومع ذلك، يجب أًل يكون هناك أي وهم. ليست املح

 أوضاعهذه العملية تحتاج بالضرورة إلى  61للمساءلة من أجل سورية، ًل سيما في ظل الصراع املستمر.

ن هذه إسياسية مختلفة داخل سورية وًل يمكن تنفيذها إًل في املحاكم املحلية و/ أو الدولية. لكن في حين 

ظهر للسوريين أن  غير مهيأة بعد، وضاعاأل 
 
يمكن للمحاكم األجنبية أن تبدأ الكفاح ضد الحصانة وأن ت

 62املساءلة ممكنة.

ا يزال من املمكن تجنب هذه مليس من املمكن العودة بالزمن ومنع حدوث املأساة السورية. ولكن 

ستخدام ق احترام موت مئات آًلف من األشخاص هي اائدون أي جدوى. إحدى طر  من املأساة التي تحدث

لألجيال الحالية واملستقبلية. ويجب على الدول أن تلتزم مرة واحدة وإلى األبد بوضع حد  اهذه املأساة درسا 

فيه القانون  ّد يعلإلفالت من العقاب بأي طريقة ممكنة، وإزالة تلك العقبات، أي بقايا زمن مختلف ًل 

 لحصانة.الدولي إًل مسألة دول وسلطة، واًلتجاه نحو عالم خاٍل من ا

 املساعي التوثيقية واآللية الدولية املحايدة واملستقلة

األجنبية، لم  مالدولية أ ممن خالل املحاكم الوطنية أ جرى إن أي إجراء من إجراءات املساءلة، سواء 

ا من دون العمل الدؤوب آلًلف الناشطين السوريين واملنظمات غير الحكومية، الذين قاموا منذ  يكن ممكنا

  2011عام 
 
 أوضاعذ في ّف  بتوثيق اًلنتهاكات والتجاوزات املرتكبة خالل النزاع. هذا الجهد املكثف الذي ن

قخطرة للغاية، أدى إلى وجود كم كبير من املواد التي جعلت الصراع السوري أكثر صراع   
ّ
ث  63في التاريخ. و 

النظام، ولكن يمكن أن تكون مفيدة هذه املادة أساسية من أجل الشجب العلني للجرائم وتحدي رواية  ّد تع

ا للمحاكمة الجنائية  .64للغاية أيضا

                                                           
60 Human Rights Watch, “These are the Crimes we are Fleeing”, p. 25-31; Trial International, Make way for Justice #3, Universal Jurisdiction 
Annual Review 2017, p. 26 
61 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, 5 February 2013, 
p. 125 
62   Lattimer, Mojtahedi, Tucker, A Step towards Justice, p. 20 
63 Public International Law & Policy Group, Mapping Accountability Efforts in Syria, Syria Justice and Accountability Centre, February 2013, 
p. 30 
64 In several countries, like in Argentina, the documentation efforts carried out by civil society organizations  supported criminal 
prosecutions years after the crimes were committed, once the political conditions allowed it. See Priscilla Hayne, Unspeakable Truths: 
Transitional Justice and the Challenge of Truth Commission, Routledge, 2nd edition, New York, 2011, pp. 45-47 
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ولكن في الوقت نفسه، سيكون من الصعب استخدام جزء كبير من هذه املواد في محكمة قانونية. 

ًل يكفي مقطع مصور )فيديو( أو صورة وحدهما  65في كثير من الحاًلت. ةوذلك ألن املواد ًل تصنف بمنهجي

يجب تصنيف  من ثمو سرح الجريمة؛ بل يجب استخدام مصادر متعددة للتدقيق واملقارنة، إلعادة بناء م

ا للموقع املحدد واإلطار الزمني. إضافة إلى ذلك، فإن عددا  من الناشطين واملنظمات غير  اكل وثيقة وفقا

 66اة.فإن موادهم ستكون أقل موثوقية أمام القض من ثمو معايير تحقق متسقة،  يطبقون الحكومية ًل 

وعالوة على ذلك، فإن عدم وجود نهج قانوني دولي شامل وقلة انتشار الوعي املتعلق باملعايير القانونية يمكن 

 67جمعها في إطار إجراءات عملية جنائية. جري يعلية األدلة التي اأن يحد من ف

ة دقيقة حاول عدد من املنظمات غير الحكومية السورية تجاوز هذه العقبات وتصنيف املواد بطريق

ا للمساءلة. اوفقا   68ملعايير القانون الدولي. وسوفي يكون هذا النهج املختلف للتوثيق أساسا

، لآللية الدولية 2016بناء على ذلك، فإن إنشاء الجمعية العامة لألمم املتحدة في كانون األول/ ديسمبر 

ا. ا جوهريا  ة كبيرة للغاية تتمثل في:لدى اآللية مهم 69املحايدة واملستقلة  يمكن أن يكون ابتكارا

هذه ودمج جمع األدلة على انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان وتجاوزاتها "

، وتسريعها وإعداد امللفات من أجل تسهيل اإلجراءات الجنائية العادلة واملستقلة ها،وتحليل هاوحفظاألدلة 

ا ملعايير القانون الدولي، سواء  الدولية  ماإلقليمية أ مهيئات القضاء الوطنية أ ممستوى املحاكم أ فيوفقا

ا للقانون الدوليفي املستقبل هاأو ستمتلك التي تمتلك سلطة قضائية على هذه الجرائم  70."، وفقا

سيكون أمام اآللية الدولية املحايدة واملستقلة مهمة شاقة لتحويل املواد املتاحة، التي تجمعها كل من 

جتمع املدني السورية، وكذلك املنظمات غير الحكومية الدولية ولجنة التحقيق الدولية في منظمات امل

في الجرائم في سورية أن تستفيد  ايمكن للمحاكم األجنبية التي تحقق حاليا  71سورية إلى أدلة قضائية قوية.

ستقبل عندما تتوافر على أدلة قوية للم حافظةامل تجري سمن هذا العمل، وفي الوقت نفسه  ةكبير  استفادة

  أوضاع -كما نأمل-
ا

 .مالئمة إلجراءات مساءلة دولية و/ أو محلية أكثر شموًل

، ستحتاج اآللية الدولية املحايدة واملستقلة إلى دعم مالي قوي، يقدر لاعفمن أجل أن تعمل على نحو 

 قررت الجمعية العامة لألمم املتحدة أنه في املرحلة األو  72مليون دوًلر. 13بـ 
 
ل اآللية مباشرة من و  م  لية لن ت

                                                           
65 Public International Law & Policy Group, Mapping Accountability Efforts in Syria, p. 29 
66 Ibid 
67 Idem., p. 36 
68 See for example the Syrian Accountability Project (http://syrianaccountabilityproject.syr.edu/), the Syria Justice and Accountability 
Center ( https://syriaaccountability.org/what-we-do/) and the Violations Documentation Center in Syria (http://vdc-sy.net/en/) 
69 Syria: UN approves mechanism to lay groundwork for investigations into possible war crimes, UN News Centre, 22 December 2016, at 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55862#.Wik-i99l9PY 
70 UN General Assembly, International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Those 
Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, 19 December 
2016, A/71/L.48, par. 4, at http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.48 
71 Ibid. 
72 International, Impartial and Independent Mechanism on international crimes committed in the Syrian Arab Republic, 34th session of the 
Human Rights Council, Remarks by Zeid Ra'ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights, 27 February 2017, at 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21241 
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وقد قررت بعض الدول بالفعل دعم  73ميزانية األمم املتحدة، بل من خالل املساهمات الطوعية للدول.

  74اآللية الدولية املحايدة واملستقلة، واملساهمون الرئيسون هم أملانيا وهولندا وفنلندا.
ا

في املقابل فإن دوًل

أخرى متضمنة الوًليات املتحدة وهي دولة عضو في مجلس األمن التي تدعو بصوٍت عال من أجل العدالة 

تعاني اآللية الدولية املحايدة واملستقلة  75واملساءلة في سورية، فشلت باًللتزام بأي مساهمات حتى اآلن.

  76لها.في التمويل، ما تسبب في إبطاء عم تبالفعل مشكال 
ا

ضمان آلية تمويل  وسيكون من املهم مستقبال

ا، ربما من خالل الصناديق التمويلية التابعة األمم املتحدة  .أكثر استقرارا

 هاأو نجاحمن القضايا األساسية األخرى التي يمكن أن تحدد فشل اآللية الدولية املحايدة واملستقلة 

اعلة التي تعمل على التوثيق واملساءلة في سورية، ًل هو مدى قدرتها على التعاون مع مختلف الجهات الف

ًل تؤسس اختصاصات عمل اآللية الدولية املحايدة واملستقلة، التي  77سيما مع املجتمع املدني السوري.

، بوضوح لعالقة متبادلة املنفعة بين اآللية 2017يناير كانون الثاني/ أعدها األمين العام لألمم املتحدة في 

ا نفر اکثمشاركة أإلى ك، أنها تتطلع لن ذما ًلدبدو، یبجتمع املدني السورية. ومنظمات امل دور لون ایکرادا

 78ت املجتمع املدني السورية فيها ھو مشاركة املعلومات التي تمتلكها مع اآللية.ماظلمند حیولا

 وتستفيد منها األطراف املعنية
ا
. إذا تمكنت اآللية الدولية كافة يجب أن تكون عالقة كهذه شاملة

املحايدة واملستقلة من إقامة عالقة مثمرة مع منظمات املجتمع املدني السورية، من خالل مناقشة 

هيئة مركزية لتنسيق مساعي بوصفها استراتيجيات وأهداف مشتركة معها، ستحصل على الشرعية للعمل 

افظ على استقاللتها، لكن التنسيق املركزي املساءلة. من الواضح أن املجتمعات املدنية السورية ستح

ا ملختلف الجهات الفاعلة على األرض للتعاون من أجل األهداف املشتركة، وتجنب  سيكون ضروريا

 79وسد الفجوات في مساعي التوثيق. وتحسينها اًلزدواجية، وتوحيد جودة األدلة املجمعة

املحاولة. وفي نهاية املطاف، لن يتوقف نجاحها يستحق  اتمثل اآللية الدولية املحايدة واملستقلة مسارا 

السياسية واألمنية ستسمح  وضاعاأل ، بل يتوقف على ما إذا كانت فحسب طالع بمهمتهاضعلى قدرتها على اًل 

في يوم من األيام بإنشاء عملية مساءلة حقيقية وشاملة. في الوقت الحاضر، مع اكتساب النظام أراض 

بأن مثل هذا اليوم سيأتي في وقت  تنبؤالا إلى جانبه، يبدو من الصعب جديدة كل يوم ومع وجود روسي

السياسية في أي وقت. عندما يحين ذلك الوقت، يجب أن يكون  وضاعاأل قريب. لكن من املمكن أن تتغير 

 السوريون واملجتمع الدولي جاهزين لها.

                                                           
73 UN General Assembly, International, Impartial and Independent Mechanism, par. 5 
74 States’ voluntary contributions to the IIIM can be seen at 
http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/VoluntaryContributionsSyriaIIIM_1_july_2017.pdf 
75 Ibid. 
76 Alice Debarre, Progress on Justice Mechanism a Bright Spot on Syrian Horizon, Global Observatory, 12 August 2017, at 
https://theglobalobservatory.org/2017/08/syria-justice-accountability-del-ponte/ 
77 Ingrid Elliott, ‘A Meaningful Step towards Accountability’?: A View from the Field on the United Nations International, Impartial and 
Independent Mechanism for Syria, Journal of International Criminal Justice, Vol. 15, No. 2, May 2017, p. 250-51, at 
https://www.ilsa.org/conferencesILW/Elliot%20-%20A%20Meaningful%20Step%20towards%20accountability%20(JICJ%202017).pdf 
78 See Secretary General,  Terms of reference of the International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and 
Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since 
March 2011, 19 January 2017, par. 5, at https://undocs.org/A/71/755 
79   Ingrid Elliott, ‘A Meaningful Step towards Accountability’?, p. 250-54 
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 ختام

 ةى املشاركة في الصراع، سوريلقد دمر نظام األسد، إلى جانب عدد من الجماعات املسلحة األخر 

. وقد تمكنوا القيام ابشرا بوصفنا  اوسكانها، مع تجاهل للحياة البشرية واملعاناة اإلنسانية التي تهمنا جميعا 

بذلك مع إفالت تام من العقاب، ومع التأكد من أنهم سوف يفلتون من العدالة. هذا الفشل في تقديم 

إهانة  حضم، كما يحدث في أماكن أخرى من العالم، ليس ةي سوريمرتكبي الجرائم البشعة إلى العدالة ف

دون عقاب، وأن تضعف املعايير الراسخة من مثال على أن تلك الجرائم يمكن أن تمر  وهوآلًلف الضحايا. 

 
ا

، حسبف بشأن الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ، وأثرها الرادع. هذا يجعل العالم ليس أقل عدًل

 .اأيضا  انا ولكنه أقل أما

إلرساء أسس سالم مستدام  اأمر ضروري أيضا  ةإن تحقيق املساءلة عن الجرائم املرتكبة في سوري

بما في ذلك سيادة القانون والوئام اًلجتماعي. في ضوء ذلك، فإن النضال من أجل العدالة في  وشامل،

 واجب أخالقي، بل هو ضرورة براغماتية. حضمليس  ةسوري

ا إلى علية وبدأت في اأكثر ف افشل العدالة الوطنية والدولية، اتخذت املحاكم األجنبية موقفا  استنادا

 . تستمر هذه املساعي، على الرغم من محدوديتها، وتزداد.ةمحاربة اإلفالت من العقاب في سوري

  ذلك،ومع 
ا

التي يمكن وحدها في املستقبل هي  فإن عملية املساءلة الوطنية و/ أو الدولية األكثر شموًل

 . ةأن تضع األساس لسالم مستقر في سوري

قد تكون اآللية الدولية املحايدة واملستقلة، إلى جانب املنظمات غير الحكومية السورية  ذلك،في ضوء 

 والناشطين، أساسية لدعم املحاكمات املستقبلية.

التاريخ يمكن أن يقدم بعض  على الرغم من أن العدالة تبدو غير قابلة للتحقق في الوقت الحالي، إًل أن

، ولكنها تحققت في نهاية 
ا

ا نحو العدالة بدا مستحيال األسباب لألمل. في عدد من الحاًلت، نجد أن طريقا

املطاف، في بعض الحاًلت بعد أشهر، وفي حاًلت أخرى بعد سنوات أو حتى عقود. على الرغم من العقبات 

 التي تظهر في بعض األحيان.

مستقبل  ماح من أجل املساءلة يجب أن يستمر، سواء من أجل  كرامة الضحايا أًل شك في أن الكف

 سورية.  

 
 Justice over impunity: the way towards accountability in العنوان األصلي

Syria 

 /     الكاتب
ّ

 Lorenzo Barellaلورينزو باريال
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الزائرين مركز حرمون للدراسات املعاصرة، برنامج الباحثين  املصدر

 الدوليين

 وحدة الترجمة والتعريب املترجم
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