




اليوم التايل منظمة سورية غري ربحية مستقلة تأسست يف ترشين 
األول / أكتوبر 2012 يف بلجيكا. مكتبها الرئييس يف استانبول. 

تديرها هيئة مستقلة، مؤلفة من شخصيات بارزة يف املعارضة 
السورية. هدف املنظمة تنفيذ برامج وأنشطة داعمة للتحول 
الدميوقراطي يف سوريا، اعتامدا عىل توصيات فريق العمل يف 

وثيقة املرشوع املنجزة يف 2012، والتي ركزت عىل سيادة القانون، 
العدالة االنتقالية،  إصالح القطاع األمني، صميم النظم االنتخابية، 

التصميم الدستوري، واإلصالح االقتصادي والسياسات االجتامعية.

تم تحضري هذا الدليل باالعتامد عىل تقرير اليوم التايل املتوفر عىل موقع 
مرشوع اليوم التايل . تم تكييف املادة وتصميمها من قبل دولتي

ُصمم هذا الكتيب لتقديم معلومات بسيطة عن العدالة االنتقالية.
ملعلومات أوىف عن العدالة االنتقالية وما ميكن عمله لتحقيقها 

ميكنكم زيارة موقع منظمة اليوم التايل عىل الرابط:

تصميم الغالف من إحدى لوحات مجموعة »الشعب السوري عارف 
طريقه«. »الشعب السوري عارف طريقه« هي مجموعة ناشطني 

ومصممني يعملون عىل إنتاج ملصقات سياسية ناقدة.  

دولتي هي مرشوع غري ربحي لبناء القدرات وتطوير 
مواد تدريب  عن التحول الدميقراطي والعدالة االنتقالية 

وسيادة القانون يف سوريا.

http://www.tda-sy.org
TDA_SY@

https://www.facebook.com/TheDayAfterTDA
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 املالحقات القضائية من خالل محاكم وطنية أو دولية أو مشرتكة )وطنية بإرشاف دويل(، 

مساءلة املتورطني يف الجرائم املرتكبة بحق السوريني قبل 2011 وبعدها:

 • تقيص الحقائق إليصالها و إعالنها للسوريني وغريهم 

 • تعويض الضحايا وعائالتهم مادياً ومعنوياً مثل: التعويض املايل وإعادة الحقوق 
ألصحابها وإعادة التأهيل وضامنات عدم التكرار

 • إنشاء لجان الحقيقة وإقامة الُنُصب التذكارية وإحياء الذاكرة الوطنية الجامعية 
كآلية إلحياء ذكرى الضحايا والتأكيد املستمر عىل عدم الوقوع يف نفس األخطاء 

مرة أخرى.

ماذا تتضمن العدالة االنتقالية؟

ماهي العدالة االنتقالية؟    

منذ آذار 2٠11 و الشعب السوري يناضل للحصول عىل حريته و كرامته وتأمني 
حياة كرمية يف ظل دولة دميقراطية. 

وقد تعرض الناس خالل هذا النضال وقبله للقمع واالعتقال والتعذيب والقتل عىل 
نطاق واسع مام جعل االنتقال إىل الدميقراطية وتحقيق االستقرار يف سوريا عملية 

صعبة ومكلفة.

 وألن االنتقال الدميقراطي ال ميكن أن يتم بدون تحقيق العدالة لضحايا تلك 
االنتهاكات، وكشف الحقيقة وتحقيق التصالح بني مختلف رشائح املجتمع التي 

باعد النزاع والعنف فيام بينها وكذلك إحقاق الحق لكل من عاىن سواء قبل 
الثورة أوخاللها ومحاسبة املسؤولني عن ذلك إلغالق هذا امللف وضامن عدم تكرار 

انتهاكات كهذه من الحكومات القادمة يف سوريا.

 وألن هذه العدالة تتم يف ظروف صعبة و تتعامل مع عدد كبري جداً من 
االنتهاكات وتحتاج إلجراءات متعددة تتم يف مرحلة انتقال دميقراطي للبلد، فقد 

اصطُلح عىل تسميتها بالعدالة االنتقالية. 
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إن ما عاناه السوريون من القمع و االنتهاكات وكذلك خصوصية 
الحالة السورية من حيث التنوع الديني والقومي يتطلب 

وجود بعض املبادئ لضامن تحقيق العدالة االنتقالية يف سوريا:

• الطابع الوطني لعملية العدالة االنتقالية، فالسوريون هم 
املعنيون األساسيون بتصميم و تطبيق هذه العملية مع االستفادة 

من الخربات الدولية. وهنا تأيت أهمية تدريب الناشطني عىل 
مفاهيم وآليات العدالة االنتقالية والتوعية بها وبأهميتها.  

• العدالة االنتقالية هي عدالة لجميع السوريني وعىل كل 
السوريني املشاركة واملساهمة فيها من خالل عمليات محلية 

ووطنية تشمل كافة أطياف ومكونات املجتمع السوري. 

• التأكيد عىل عدم التمييز واملحسوبية أثناء تنفيذ العدالة 
االنتقالية.

• الرشاكة الفعالة بني الحكومة الجديدة واملجتمع املدين والنشطاء 
لضامن شفافية ومصداقية العدالة االنتقالية.

سياق ومبادئ العدالة اإلنتقالية في سوريا 

من املهم ان يبادر النشطاء واملجتمع املدين باقرتاح خطط محلية 

ووطنية لوقف القتل وإنهاء النزاع # سوريا



لماذا نحتاج العدالة االنتقالية، هل العدالة اإلنتقالية حلّ سحري؟    4#

 هناك أسباب كثرية تدفعنا كسوريني إىل اختيار العدالة 
االنتقالية. أهمها اختصار الوقت وإحقاق الحق وإعادة 

 اللُحمة االجتامعية بني السوريني. 
ليست العدالة االنتقالية حال سحريا، ولكنها أفضل الحلول 

املمكنة. 

 يقوم جوهر العدالة االنتقالية عىل: نعم للمساءلة، ال 
لالنتقام.

 العدالة االنتقالية ضامنة لعدم تكرار الظلم: 

قدم السوريون عرشات اآلالف من الشهداء يف سبيل 
الحرية والكرامة والعدل. مسؤوليتنا   كسوريني هي 

كشف حقيقة ما حدث يف سورية ونرشه، ليك نضمن أن 
ما حدث لن يتكرر يف   سوريا املستقبل. وهذا لن يتحقق 

من دون فرض املساءلة وتحقيق املصالحة و تحميل الجناة  
املسؤولية بغض النظر عن هوياتهم.
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وكذلك دعم املبادرات اإلقليمية والدولية املنصفة إن وجدت  # سوريا  

هل نبقى سجناء الماضي؟
ال شك أن حجم مأساة السوريني ومعاناتهم هائل، ولكن من أجل مصلحة أبنائنا 

ومستقبل وطننا، علينا االنطالق اىل املستقبل دون أن نكون رهينة املايض. وهذا 

سبب آخر الختيار العدالة االنتقالية التي تجمع بني عقوبة املسؤولني عن 

جرائم الحرب و بني املصالحة والتسامح والعفو ، و ذلك من أجل:

 • وقف القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق االنسان وإنهاء حالة اإلفالت من 

العقاب والحد من املحسوبيات

  •   تحديد املسؤولني عن الجرائم ومحاسبتهم والعمل عىل ضامن عدم تكرار 

هذا النوع من الجرائم يف سوريا الجديدة

 •    إيجاد بدائل عن وسائل االنتقام التي من شأنها أن تبقينا ضمن دوائر 

العنف وتُفاقم النزاع و التي تزيد من حدة الخالف بني مكونات املجتمع 

السوري.



تلعب عمليات التوثيق وحمالت املساءلة دوراً كبرياً يف تحديد الجناة
وكذلك يف ردع أطراف النزاع من ارتكاب املزيد من الجرائم 

ما هي البدائل ؟

من هذه البدائل لجان تقيص الحقائق واالعرتاف بالذنب والتعويض 

املادي والنفيس، وأيضا مبادرات املصالحة كتلك التي حصلت يف حمص 

وريفها ويف درعا والسويداء والجزيرة لفض بعض النزاعات األهلية 

لتفادي العنف والعنف املضاد.

 إن العدالة االنتقالية تعيد بناء ثقة املواطنني بعضهم ببعض 

بتحقيقها ذلك إىل جانب ثقتهم يف مؤسسات الدولة الجديدة.
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كيف يمكننا البدء بتطبيق العدالة االنتقالية؟    7#

 لقد بدأنا عملياً يف سوريا بتنفيذ بعض آليات العدالة االنتقالية مثل 
إحياء ذكرى الشهداء من خالل إعادة تسمية بعض الساحات 

العامة والشوارع بأسامئهم و مساعدة عائالتهم ..   
  

ميكن أن يقوم الناشطون بدور مهم جداً يف توعية املجتمعات املحلية 

بأهمية الوثائق واملستندات سواء كانت يف مباين البلديات أو املحاكم 

أو العدلية أو حتى الفروع األمنية وحاميتها  بدالً من حرقها أو إتالفها 

# سوريا



 • إعداد خطة لحامية وتأمني امللفات والوثائق الرسمية 

مثل سجالت امللكية والسجالت القضائية واملدنية وإعداد 

نسخ من  هذه امللفات. تدمري هذه امللفات سيتسبب 

مستقبالً بفوىض ومشاكل كبرية وخاصة فيام يتعلق مبلكية 

العقارات و تسجيالت الزواج والوالدة. 

• توثيق االنتهاكات والعمل عىل تطوير عملية التوثيق 
و تدريب العاملني يف هذا املجال و التنسيق بني الجهات 

املختلفة التي تقوم بالتوثيق

  • إعداد حملة عامة للتوعية بوجود بدائل تغني عن 
العمليات االنتقامية، و تطوير اسرتاتيجيات ملنع العنف 

والبدء بجهود التواصل ونرش أفكار وأهداف ومبادئ 

العدالة االنتقالية ومناقشتها ضمن املجمتمعات املحلية

هناك أيضاً بعض الخطوات التي قد تساعدنا في ذلك ومنها:8#



ما هي التحديات التي تواجه العدالة االنتقالية ؟9#

كام تبني لنا مام سبق، ليست العدالة االنتقالية باألمر السهل 
وعملية تحقيقها ستواجه تحديات كثرية أبرزها:

   • ستكون هناك حاجة ملحة للعدالة واملساءلة مام يضع 
الحكومة الجديدة تحت ضغط كبري لالستجابة بشكل رسيع 

عىل الرغم من شح املوارد ومحدودية قدرة الدولة إضافة اىل 
كون عملية تحقيق العدالة عمليًة شاقة و طويلة. 

   • قيام الثورة وقمع النظام أدى إىل تفاقم التوتر الديني 
والطائفي والقومي يف سوريا، وتعّمقت االنقسامات 
االجتامعية مام سيجعل االحتامل كبرياً لتواصل العنف 

االجتامعي أو الطائفي يف ظل انتشار السالح وعشوائيته.

   • لقد سيطر النظام عىل املؤسسات العامة واستخدمها كأداة 
للقمع، ومل يحظ املوظفون بالتدريب املناسب لتطوير 

ادائهم، مام سيجعل التحدي كبرياً يف ايجاد قدرة وطنية 
كافية يف سوريا لتنفيذ العدالة االنتقالية.

   • استنفذ النظام السوري االقتصاد الوطني يف قمعه للثورة 
ودمر جزءاً كبرياً من البنية التحتية يف سوريا إضافة إىل 

العقوبات الدولية التي أدت اىل إعاقة االقتصاد السوري 
بشكل كبري. كل ذلك إضافًة اىل تاليش املوارد األساسية التي 
ميكن للسلطة الجديدة االعتامد عليها مام سيجعل التحدي 

كبريا أمام تطبيق العدالة االنتقالية. 

      التواصل مع الضحايا أو أرسهم أثناء تخطيط العدالة االنتقالية من خالل عق د لقاءات 
خاصة وعامة معهم وتشجيعهم عىل تأسيس تجمعات ضغط و مشاركة يف عملية العدالة 

االنتقالية # سوريا

اطالق مبادرات حوار ومصالحة عىل مستوى القرى والبلدات واملدن وكذلك عىل املستوى 
الوطني. وهنا يأيت دور الناشطني واملجتمع املدين يف اطالق هكذا مبادرات فوراً.# سوريا




