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مقدمة وملحة عامة

يف أيار 2013، وجدت سوريا نفسها يف خضم ثورة عنيفة تتزايد تعقيداً. فقد تجاوز عدد القتىل 70 ألفاً، مع 

عرشات اآلالف من الجرحى واملفقودين واملحتجزين يف مراكز االعتقال، حيث أصبح التعذيب واالنتهاك 

ر أن 1.3 مليون سوري  روتينياً. وأخرج هذا العنف املاليني من السوريني من منازلهم ومجتمعاتهم، إذ يُقدَّ

ر ماليني غريهم داخل سوريا. اضطروا إىل اللجوء إىل بلدان مجاورة، فيام ُهجِّ

بدأت ثورة سوريا يف شباط 2011، حني خرج محتجون إىل الشوارع للمطالبة بنهاية لحاالت انتهاك السلطة 

والقمع السيايس التي سادت مجتمعهم لعقود من الزمن، ورّدت قوات األمن الحكومية بعنٍف وتهديٍد 

واعتقاالت. ويف الشهور والسنوات التالية، استمّر اآلالف يف التظاهر يف مدن سوريا كلها، وتصاعد عنف 

املواجهات، وال تزال األخطار التي تتهدد املدنيني تتزايد يوماً بعد يوم.

العدالة  بتحقيق سالٍم مستدام، وهو  وثيق  ترتبط بشكل  الكتيّب قضيًة  يعالج هذا  الخلفية،  من هذه 

االنتقالية. فالسالم املستقر واملستدام يف سوريا، الخاضعة لسيادة القانون، يتطلب عدالة شاملًة وعملية 

محاسبة للقضاء عىل ثقافة اإلفالت من العقاب التي سمحت لالنتهاكات باالستمرار من دون رادع لعقوٍد 

من الزمن.

واملواجهات  باملجازر  الخاصة  والتداعيات  فالذكريات  العقاب،  من  اإلفالت  كلفَة  متاماً  السوريّون  يعي 

الذاكرة. واليوَم مثة تصميٌم  القرن املايض ال تزال يف  السبعينيات والثامنينيات من  العنيفة يف  السياسية 

متزايد عىل مواجهة تاريخ اإلفالت من العقاب يف سوريا وضامن عدم السامح له باالستمرار يف تقويض 

السالم واالستقرار املحتملنَي يف البالد. فالعدالة، وهي نقيض اإلفالت من العقاب، ال ميكن أن تتحقق إال من 

خالل عملية وطنية يتم التخطيط والتنسيق لها جيداً بعيداً عن "عدالة املنترص" واألفعال املثرية النقسام 

أكرب واملتعلقة باالنتقام والثأر.

الفردية تلعب  الجنائية  الجنائية. فاملساءلة  العدالة  االنتقالية متثل مفهوما أوسع بكثري من  العدالة  إن 

دوراً رئيسياً يف عملية العدالة االنتقالية، لكن جوانب أخرى من املساءلة هي أيضاً عوامل حاسمة لبلوغ 

أو كشف  الحقائق  بتقيص  تتعلق  عملياٍت  الجوانب  تشمل هذه  أن  للعملية. وميكن  األوسع  األهداف 

الحقيقة لتسليط الضوء عىل فرتة محددة من القمع من أجل توفري فهم أوسع للثقافة السياسية ودور 

مؤسسات محددة، وإحياء لذكرى الضحايا، واعتذارات رسمية، من بني أمور أخرى عديدة.

وألنه ال ميكن ملجتمعني أن يتطابقا، ال ميكن لعمليتني من العدالة االنتقالية أن تكونا متامثلتني. فالعملية 

الشاملة التي ميكن لكل مجتمع تطبيقها يف نهاية املطاف ميكن أن تتكون من عدد من اآلليات التي يجب 

م لتلبية أهداٍف محددة ضمن سياق محدد ملجتمع انتقايل معني. وميكن أن تشمل هذه اآلليات  أن تُصمَّ

مساءلة املسؤولني مبارشة عن الجرائم، وكذلك األشخاص الذين أعطوا األوامر الرتكاب الجرائم واالنتهاكات 

الواسعة لحقوق اإلنسان أو شجعوا عليها، واملؤسسات التي سّهلت تلك املامرسات.

ويف هذا السياق ال ميكن إال للسوريني أن يصمموا بأنفسهم عملية العدالة االنتقالية يف سوريا وينفذوها. 
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العملية، من  لتلك  التحضري  بالفعل يف  النشطاء السوريني والصحفيني واألفراد  بحيث يشارك اآلالف من 

خالل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، وتقديم الدعم للضحايا والتخطيط إلصالح املؤسسات والترشيعات. 

ويهدف هذا الكتيب إىل مساعدتهم عىل القيام بهذه املهمة.

يُقسم الكتيّب إىل قسمني، ميكن قراءة كلٍّ منهام بشكل مستقل.  حيث يعطي القسم األول ملحًة عامة عن 

د أهدافها  م تعريفاً موجزاً لهذا املفهوم ويناقشه، ويحدِّ مختلف جوانب العدالة االنتقالية وتنفيذها، ويقدَّ

العملية،  من هذه  عادة جزءاً  تشكل  التي  القضائية  القضائية وغري  اآلليات  من  عدداً  املمكنة، ويرشح 

ويستخدم عدداً من األمثلة املستمدة من تجارب املجتمعات االنتقالية األخرى إليضاح النقاط األساسية. 

ونظراً إىل طبيعة الرصاع الحايل يف سوريا، يُويل هذا الكتيب اهتامماً خاصاً بوصف الجرائم الكربى مبوجب 

فاعل  بشكل  استخدامه  الذي ميكن  التوثيقي  العمل  عن  التفاصيل  من  املزيد  وبتقديم  الدويل  القانون 

لتسهيل املالحقة القضائية الناجحة.

وعىل الرغم من أن الوثائق تُناقَش يف املقام األول يف سياق املحاكامت الجنائية، يُعترَب هذا النوع من العمل 

أيضاً دعامًة أساسية آلليات أخرى، مبا يف ذلك تقيّص الحقائق وكشفها. ويستهدف هذا القسم عىل وجه 

التحديد الصحفيني والناشطني واألفراد الذين يقومون حالياً بعمل توثيقي قيٍّم يف سوريا. وال يدعم القسم 

األول عمليًة معينة، ألن السوريني هم من يقررون طبيعة هذه العملية وأهدافها وآليات العدالة االنتقالية 

األكرث احتامالً والتي قد تساعد يف تحقيق هذه األهداف ضمن السياق الثقايف والديني والتاريخي لسوريا. 

التي يجب  النحو، يقّدم القسم األول للناشطني وواضعي السياسات بعض املعلومات واملوارد  عىل هذا 

النظر إليها كجزء من هذه العملية.

فيام يركّز القسم الثاين عىل تفاصيل الرصاع الدائر يف سوريا ويطبّق جوانباً من اإلطار األشمل الُمبّني يف 

القسم األول. وهو بدوره مقسم إىل أربعة أقسام ميكن قراءتها بشكل مستقل عن بعضها البعض. وتشمل 

األقسام تغطية السياق الذي تجري فيه العدالة االنتقالية يف سوريا، وعدداً من أولوياتها املمكنة، وملحًة 

عامة عن بعض املوارد الحالية للعدالة االنتقالية والتي ميكن للسوريني أن يستفيدوا منها، ونظرًة عامة إىل 

بعض التحديات الرئيسية التي تواجه العملية. وال يقّدم أيٌّ من هذه األقسام وصفاً شامال ونهائيا، فمن 

املفرتض أنها تسّهل املناقشة التي قد تساعد يف التخطيط لعملية العدالة االنتقالية يف سوريا.
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نظرة عامة موجزة إىل العدالة االنتقالية

مفهوم شامل

انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان وقمعاً  الزمن، عانوا خاللها من  عاش السوريون مع الظلم لعقود من 

ثقافة  يف  املظامل  هذه  وازدهرت  واملحسوبية.  الفساد  يغذيه  االقتصادية  املساواة  لعدم  وتنامياً  سياسياً، 

اإلفالت من العقاب، إذ استُخِدم القانون يف شكل انتقايئ وتعسفي فلم يقّدم أي مساءلة أو تعويض ذو 

معنى. ويؤكد مفهوم العدالة االنتقالية أن انتقال سوريا نحو مستقبل أكرث شفافية وشموالً وسلمية يتطلب 

جهداً كبريا ملواجهة ثقافة اإلفالت من العقاب هذه من خالل العدالة واملساءلة. والعدالة االنتقالية وسيلة 

مهمة ميكن من خاللها لجميع السوريني أن يُعّدوا معاً األرضية ملستقبل مسامل و مستدام يريدونه جميعاً.

فلقد  السنني.  إىل آالف  يعود  تاريٌخ طويل  الظلَم يف ماضيه  بكيفية مواجهة مجتمع  املتعلقة  وللمسألة 

برز مفهوم العدالة االنتقالية كمجال منفصل يف اآلونة األخرية، وتعود بداياته إىل األحداث التي شّكلت 

عدداً من بلدان أمريكا الالتينية يف الثامنينيات والتسعينيات، فيام هزمت هذه البلدان طغاتها وأنظمتها 

 )1990( وتشييل  )الثامنينيات(،  األرجنتني  تجارب  إىل  خصوصاً  اإلشارة  وتجدر  بها.  الخاصة  االستبدادية 

الفصول  الحقيقة وراء  إىل كشف  كٌل عىل طريقتها،  قبل كل يشء،  والتي هدفت  والسلفادور )1992(، 

املظلمة من تاريخها. وطُوِّر هذا املفهوم مرة أخرى خالل العملية البارزة يف جنوب أفريقيا يف 1994، وأثناء 

التحوالت يف وقت الحق يف سرياليون ورواندا وتيمور الرشقية وكينيا وأفغانستان والعراق والكثري غريها.

وتبنّيُ هذه الحاالت أيضاً أن مفهوم العدالة االنتقالية والذي غدا أكرث وضوحاً مع الوقت، ما يزال صعب 

التنفيذ بنجاح. و بالرغم من ذلك، فإن بعض أشكال العدالة االنتقالية يتم  تنفيذها بعد أكرث الرصاعات 

عنفاً، وكذلك بعد فرتات من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان. فظهرت العدالة االنتقالية كسمة بارزة 

يف الثورات املشار إليها مجتمعة باسم "الربيع العريب"، مبا يف ذلك تلك التي انطلقت يف تونس ومرص وليبيا، 

رغم االختالف يف درجات النجاح حتى اآلن.

وعىل الرغم من انتشار مفهوم العدالة االنتقالية، فإن العدالة االنتقالية ال يتم فهمها دامئاً بشكل جيد يف 

املجتمعات التي تطبق فيها. فغالباً ما يتم تقدميها من خالل مفاهيم مجردة ميكن أن تبدو صلتها بحياة 

الناس املحتاجني لها قليلة األهمية، ففي أغلب األحيان يتم دمجها بجوانب أخرى من التحول املجتمعي.

إن التعريف البارز واألكرث قبوالً للعدالة االنتقالية يأيت من تقرير صدر يف 2004 عن األمني العام لألمم 

املتحدة حول سيادة القانون والعدالة االنتقالية. وهو يعرّف العدالة االنتقالية عىل النحو التايل:

تجاوزات  من  تركة  لتفهم  املجتمع  يبذلها  التي  باملحاوالت  املرتبطة  واآلليات  العمليات  نطاق  "كامل 

املايض واسعة النطاق بغية كفالة املساءلة وإقامة العدالة وتحقيق املصالحة. وقد تشمل هذه اآلليات 

القضائية وغري القضائية عىل السواء، مع تفاوت مستويات املشاركة الدولية )أو عدم وجودها مطلقا ( 

ومحاكامت األفراد، والتعويض، وتقيص الحقائق، واإلصالح الدستوري، وفحص السجل الشخيص للكشف 

عن التجاوزات، والفصل أو اقرتانهما معاً.
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يوضح هذا التعريف أن العدالة االنتقالية ال تتكون من آلية واحدة أو نظام قانوين واحد، إمنا تشري العدالة 

االنتقالية إىل مجموعة من أدوات وأنظمة قانونية مختلفة يجمعها الهدف املشرتك املتمثل يف تأمني انتقال 

مستدام. وهكذا ال يكون تطبيقها حاسامً وملموساً إال لدى وضعها يف سياق مجتمع انتقايل محدد، مثل 

سوريا.

مجموعة من األهداف املحتملة
العدالة واملساءلة  انتقال مستدام من خالل  العدالة االنتقالية هي وسيلة لتحقيق غاية، لكن تأمني  إن 

هو هدف عام جداً، وال ميكن بلوغ ذلك الهدف إال من خالل تحقيق ناجح لعدد من األهداف الفرعية. 

املرحلة  طبيعة  مثل  عوامل  عىل  وستعتمد  آخر،  إىل  مجتمع  من  واألهداف  الغايات  هذه  وستختلف 

االنتقالية والسياق الثقايف واالقتصادي والسيايس والديني والتاريخي الذي تجري أو ستجري فيه. ونتيجًة 

لذلك، فإن األهداف واآلليات والتي نجحت يف حالة معينة قد ال تكون مناسبة لحالة أخرى. وليس مثة 

منوذج واحد للعدالة االنتقالية، وال ميكننا أن نتوقع و ببساطة أن ننسخ يف سوريا منوذجاً نجح يف سياق 

مختلف ويف بلد أو مكان آخر.

وبالتايل، تتمثّل الخطوة األوىل واملصريية املتعلقة بالعدالة االنتقالية يف سوريا يف تحديد غايات العدالة 

االنتقالية وأهدافها املحددة. وميكن لهذه الغايات واألهداف أن تختلف اختالفاً كبرياً، لكنها قد تشمل ما 

ييل، يف أي ترتيب كان:

• تحديد املسؤولني عن الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان، سواء أثناء الثورة أو قبلها

• مقاضاة من يُزَعم أنهم ارتكبوا جرائم خطرية

• كرس دوائر العنف التي قَوضت االستقرار يف املايض

• إصالح املؤسسات واستعادة ثقة املجتمع بها

• إقالة املتورطني من مؤسسات الدولة، مثل قوات األمن و الجيش و الحكومة

• إنشاء سجل رسمي لالنتهاكات التي حدثت يف فرتة محددة من املايض

• تحديد مصري األشخاص املفقودين ومكانهم

• منع األفعال االنتقامية الفردية

• تقديم سبل اإلنصاف للضحايا

• استعادة وحفظ سالمة الضحايا وكرامتهم

• تعزيز املصالحة الوطنية والوحدة الوطنية

ليست هذه القامئة شاملة، وقد ال تكون  كل هذه األهداف ذات صلة بسوريا، فرمبا تكون مثة أهداف 

أخرى خاصة بها و بعدالتها االنتقالية. ويتمثّل العنرص األسايس يف بلوغ تلك األهداف يف تحديدها وتشاركها 

مع األشخاص املترضرين وصوغها لتأخذ يف االعتبار توقعات الناس من العدالة االنتقالية.

لذلك ينبغي أن تكون املناقشات حول ماهية أهداف العدالة االنتقالية يف سوريا شفافة وشاملة. وتحتاج 

هذه املناقشات إىل إرشاك املجتمعات املحلية من جانبي الرصاع الحايل ومختلف اطياف الشعب السوري،
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إدراج  تُبذل جهود لضامن  مل  وإذا  الخاصة.  االحتياجات  و ذوي  والشباب  واألطفال  النساء  ذلك  مبا يف   

لضامن  الالزمني  الشعبي  والدعم  الرشعية  إىل  العملية  ستفتقر  البداية،  منذ  السوريني جميعهم  أصوات 

من  مختارة  معاناة مجموعة  املهزومني وعىل  فقط عىل جرائم  تركز  التي  املنترص"  "عدالة  أما  نجاحها. 

الذي عاناه املجتمع يف  الظلم  النوع من  لهذا  العدالة بيشء، إمنا ستكون تكريساً  الضحايا، فليست من 

السوريني  بجميع  االهتامم  تبدي  أن  يجب  ناجحة،  تكون  أن  لها  كُتب  إن  االنتقالية،  فالعدالة  املايض. 

وتجاربهم عىل قدم املساواة.

ويلعب التواصل والتشاور دوراً مهامً يف تأسيس رشعية أي عملية لضامن أن تشعر املجموعات كلها بأنها 

مشمولة منذ البداية. وللمعلومات املكتسبة من السكان من خالل التواصل والتشاور قيمة كبرية للمكلفني 

اآللياِت  وأن  الصحيحة،  واألولويات  القضايا  معالجة  يضمن  أن  لهذا  وميكن  وآلياتها.  العملية  بتصميم 

مصممٌة بشكل مناسب، وأن يساعد يف تسليط الضوء عىل التوقعات التي ال ميكن تلبيتها نظراً إىل قيود 

ال مفّر منها يف هذه العملية. وهو يعطي صانعي السياسات فرصة مبكرة للتواصل بوضوح حول القيود 

التي تحّد عملية كهذه ولتسهيل مناقشة كيف ميكن للتوقعات املتعارضة أن تُعالَج وتُرتَّب حسب األولوية.

تقّدم عملية العدالة االنتقالية يف أفغانستان أيضاً درساً مهامً آخر، فعىل الرغم من نجاح مشاوراتها األولية، 

مل يتحقق يشء يذكر يف سبيل تلبية التوقعات املحددة. وكانت القيادة واإلرادة السياسية الالزمتان للحفاظ 

عىل عملية العدالة االنتقالية غائبتني، واستمرت ثقافة اإلفالت من العقاب، مع استمرار العديد من الجناة 

املشتبه بهم يف التمتع مبناصب السلطة يف أفغانستان.

مثال: التوعية يف سرياليون

َشِهد آذار 1991 بداية حرب وحشية يف سرياليون، الدولة الواقعة يف غرب أفريقيا، ومل يُعلَن عن انتهائها
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مثال: التواصل والتشاور يف أفغانستان 

املستقلة لحقوق  األفغانية  اللجنة  ست  أُسِّ أفغانستان،  العنيف يف  الرصاع  ثالثة عقود من  أكرث من  بعد 

االنتقالية  للعدالة  وطنية  اسرتاتيجية  واقرتاح  وطنية  مشاورات  بإجراء  كُلفت  و   )AIHRC( اإلنسان 

وبرنامج  النطاق  واسعة  وطنية  مبشاورة  العملية  هذه  بدء  اللجنة  وقررت  املايض.  انتهاكات  وملعالجة 

توعية. وقّدم التشاور معلوماٍت حول العدالة االنتقالية وأعطى الناَس فرصة لتبادل تجاربهم وتوقعاتهم. 

وصممت اللجنة دراسًة استقصائية أكملها 4151 مشاركاً، وعقدت أكرث من 200 مناقشة ملجموعات بؤرية 

)Focus Groups( مبشاركة ألفي شخص، لجمع بيانات نوعية وتقييم التصورات يف جميع أنحاء البالد. 

وجرى التشاور لثامنية شهور وغطى 32 من أصل 34 والية يف أفغانستان، فضالً عن تجمعات الالجئني يف 

إيران وباكستان. 

عملية  أن  األفغانية  التجربة  أظهرت  والتوقعات،  التصورات  حول  قيّمة  معلومات  تأمني  إىل  وباإلضافة 

التشاور نفسها تشكل جزءاً مهامً من عملية العدالة االنتقالية. ويصف أحمد نادر نادري ذلك بالقول: 

"يبدو أن مثة شعور باالمتنان بالنسبة إىل املفهوم الذي يجري التشاور يف شأنه. وأصبح رجل يف ساالنغ 

بإقليم باروان عاطفياً جداً حني أجاب عىل أسئلة االستطالع: "اآلن أشعر أنني جزء من هذا املجتمع، مل 

يطلب أحد رأينا يف أي وقت سابق يف قرارات مهمة مثل هذه". وقال رجل يف قندهار: "حتى اآلن، مل 

يسألنا أحد: ماذا تريدون أنتم الضحايا؟ هل ترغبون يف االنتقام؟ هل تريدون سكناً؟ طعاماً؟ ويف إحدى 

البؤرية القروية، اعترب املشاركون التشاور فرصة غري عادية لشعب أفغانستان، والحظوا أاّل  املجموعات 

أحد منذ عهد امللك أمان الله خان تشاور مع الناس عىل املستوى الوطني". وعززت عملية التشاور أيضاً 

رشعية العدالة االنتقالية وبدأت عملية إعادة بناء الثقة باملؤسسات العامة.

1 تعتمد دراسة الحالة هذه عىل مقالة أحمد نادر نادري، "السالم أو العدل؟ العدالة االنتقالية يف أفغانستان"، املجلة الدولية للعدالة االنتقالية، 

املجلد 1، 2007. والسيد نادري هو املفوض السابق العدالة االنتقالية يف اللجنة األفغانية املستقلة لحقوق اإلنسان

...............................
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تقّدم عملية العدالة االنتقالية يف أفغانستان أيضاً درساً مهامً آخر، فعىل الرغم من نجاح مشاوراتها األولية، 

مل يتحقق يشء يذكر يف سبيل تلبية التوقعات املحددة. وكانت القيادة واإلرادة السياسية الالزمتان للحفاظ 

عىل عملية العدالة االنتقالية غائبتني، واستمرت ثقافة اإلفالت من العقاب، مع استمرار العديد من الجناة 

املشتبه بهم يف التمتع مبناصب السلطة يف أفغانستان.

مثال: التوعية يف سرياليون
َشِهد آذار 1991 بداية حرب وحشية يف سرياليون، الدولة الواقعة يف غرب أفريقيا، ومل يُعلَن عن انتهائها 

ر أكرث من مليونني قرساً حتى كانون الثاين 2002. وخالل الحرب قُِتل ما يقارب 50 ألف شخص وُهجِّ

 – أكرث من ثلث مجموع السكان – وتحول العديد من هؤالء إىل الجئني يف البلدان املجاورة.

وأدى حجم الرصاع يف سرياليون، إىل جانب املوارد املحدودة للبالد، إىل طلب البالد مساعدًة دولية لعملية  

العدالة االنتقالية. وأنشأت جمهورية سرياليون واألمم املتحدة معاً املحكمة الخاصة بسرياليون، املكلفة 

مبحاكمة من يتحملون املسؤولية األكرب عن الجرائم األكرث خطورة. وبدأت املحكمة عملها يف 2002.

وكان من الرضوري التأكد من أن عمل هذه املحكمة مفهوم جيداً يف سرياليون وأنها متلك الرشعية وقادرة 

النزاع. ولذلك بدأ املجتمع املدين حملة توعية كبرية قبل أن تبدأ املحكمة  عىل تحقيق العدالة لضحايا 

عملها بكثري، بهدف رشح وظائفها وأهدافها وفهم توقعات الناس وتصوراتهم.

وفور إنشاء املحكمة، عقد "برنامج التوعية" - وهو جزء من قلم املحكمة - واملدعي العام وفريقه معاً 

عدداً من الجلسات املفتوحة يف أنحاء البالد كلها، أوضحوا فيها عمل املحكمة ودعوا الضحايا إىل مشاركة 

تجاربهم مع بعضهم البعض. وُوِضع الكتيّب "املحكمة الخاصة يف ملحة" وُوِزع. وأوضح الكتيب امليزات 

املدين  املجتمع  الخاصة ورشكاؤها يف  املحكمة  الفهم. وواصلت  للمحكمة يف نص وصور سهلة  الرئيسية 

إجراء التوعية خالل املحاكامت نفسها، من خالل تحديثات منتظمة وبسيطة يف اإلذاعة املحلية وموقع 

خاص عىل شبكة اإلنرتنت.

وعىل الرغم من أن كل عملية للعدالة االنتقالية مختلفة يف ما يتعلق بأهدافها املبارشة، إال أن ما يوّحد 

العمليات هو سعيُها املشرتك لتحقيق انتقال سلمي ومستدام. ويف الوقت نفسه وفيام تواجه كل عملية 

ح أن تتشابه بعض التحديات. وتتشارك  للعدالة االنتقالية مجموعة مختلفة من التحديات املحددة، يُرجَّ

هذه التحديات بعَض السامت املشرتكة التي متيز عملية العدالة االنتقالية إىل جانب السعي إىل تحقيق 

العدالة بشكل عام.  مع أخذ الظروف الصعبة التي تطبق ضمنها العدالة االنتقالية.

قد تكون طبيعة الجرائم التي تتطلب التحقيق خطرية ، وميكن أن تشمل انتهاكاٍت للقانون الدويل. وقد 

البلد خالل  داخل  القضائية  املؤسسات  خرِبته  عاّم  مختلَفني  الجرائم  هذه  يف  واملقاضاة  التحقيق  يكون 

التحقيق يف املايض.
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 وميكن أن تتفاقم هذه الصعوبات بسبب عدم وجود املوارد والقدرات مثلام يحصل يف األغلب بعد رصاع 

مدمر. 

وميكن أن يشمل املرتكبون املزعومون للجرائم نخباً سياسية، وأعضاًء أقوياء يف املجتمع، ومؤسساٍت يف 

املؤسسات  قدرة  كذلك  يتجاوز  وقد  جداً  كبرياً  الجناة  عدد  يكون  وقد  خارجية.  فاعلة  وجهاٍت  الدولة، 

القضائية القامئة، مثل املحاكم املحلية. ونتيجة لذلك قد يكون من املستحيل تقديم القضايا الجنائية كلها 

والجناة املزعومني جميعهم أمام املحاكم يف إطار زمني معقول. وكذلك قد يكون عدد الضحايا كبرياً جداً، 

وقد يتجاوز قدرة املؤسسات القامئة. لذلك قد تكون مثة حاجٌة إىل بذل جهود إضافية إلرشاك الضحايا يف 

هذه العملية، ولتأمني االعرتاف والتعويض اللذين يتوقعانهام ويستحقانهام، ولتجنب  إفالت الجناة الذين 

ال تتعامل معهم املحاكم من العقاب.

وميكن لعمليٍة انتقالية سياسية رئيسية أن تكشف عن جرائَم من املايض مل تكن معروفًة سابقاً، أو تجعل 

من إجراء تحقيق ومقاضاة خارجني عن القانون أمراً ممكنا. إن هنالك تحديات فريدة خاصة بالتحقيق 

واملحاكمة يف جرائم وقعت قبل عقود كثرية من الزمن. فمن شبه املؤكد أن تثري املرحلة االنتقالية الخاصة 

بسوريا هذه التحديات كلها وأكرث منها. إن عملية العدالة االنتقالية تقّر بهذه التحديات وتستجيب لها 

من خالل خلِق مجموعٍة من اآلليات واملؤسسات املصممة خصيصاً لتأمني العدالة واملساءلة يف هذا النوع 

من البيئات املليئة بالتحديات. فمثالً، قد تكمل املحاكم الخاصة عمَل املؤسسات القضائية القامئة، وميكن 

بذل جهود لضامن أن يُحاكَم أوالً وعىل سبيل األولوية األشخاص الذين يتحملون أكرَب قدر من املسؤولية 

عن الجرائم األكرث خطورة، وميكن استخدام آلياٍت غري قضائية لتوسيع نطاق املساءلة للجناة واملنتِهكني 

املزعومني الذين ال ميكن محاكمتهم من قبل املحاكم يف غضون فرتة زمنية معقولة، أو لخدمة الضحايا 

الذين  يفّضل التعامل مع تجاربهم خارج عملية العدالة الجنائية.

التهيئة ملفهوم العدالة االنتقالية
العدالة  دعاه  سيواجهها  التي  التحديات  أوىل  ضمن  من  ستكون  االنتقالية  العدالة  ملفهوم  التهيئة  إن 

تحقيقها.  ينبغي  التي  املهمة  األهداف  من  ال يحىص  الرصاع يف سوريا مثة عدد  أعقاب  .ففي  االنتقالية 

يف  سريغبون  أحباَءهم  فقدوا  الذين  وأولئك  وطنهم،  إىل  العودة  سيتمنون  النزاع  بسبب  نزحوا  فالذين 

االقتصادي.  البناء  إعادة  بدء  ملكياتهم سيحرصون عىل  أو  رزقهم  مصادر  فقدوا  الذين  وأولئك  الحداد، 

وستكون مثة حاجٌة ملحة إىل إعادة بناء مؤسسات الدولة لضامن األمن، والستعادة الخدمات املعتادة التي 

يتوقعها املواطنون العاديون من حكومتهم، ولتقديم عالمة رصيحة وواضحة لسيادة القانون.

يف هذا السياق، قد يربز تساؤل عن الحاجة إىل العدالة االنتقالية. فام قيمة جهٍد يُحتمل أن يثري انقسامت 

و أن يسبب أملاً يتعلق بفحص أو إعادة نظر يف املايض، يف الوقت الذي ميكن أن تتوافر فيه استخداماٌت 

أخرى كثرية للموارد املتبقية؟ ما من إجابة واحدة عىل هذا السؤال، ولكن من املهم أخذ بعض االستجابات 

بعني االعتبار. و الجدل املركزي يؤكد عىل أن أي سالٍم مستدام لن يقوم من دون تطبيق عدالة. فبناء 
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مستقبل سلمي ومستدام يتطلب التزاماً مبواجهة جرائم املايض لضامن أن مظامل املايض لن تعاود الظهور 

لتقويض السالم واالستقرار يف املستقبل. 

ومن بني األسباب الرئيسية لهذا، العواقب املدمرة طويلة األمد لإلفالت من العقاب. واإلفالت من العقاب 

هو الفشل يف محاسبة األفراد أو املؤسسات عن الجرائم، إما عن قصٍد من خالل قرارات العفو العام أو من 

خالل مامرسة عملية تتمثل بإجراءات غري كافية للمساءلة. وميكن لهذا الفشل أن يقوض - بطرق عدة - 

الجهود الرامية إىل تأمني سالم دائم.

فعند اإلفالت من العقاب، يتمكن مرتكبو الجرائم الخطرية من تجنب القصاص، والحفاظ عىل املكاسب 

غري املرشوعة من جرامئهم. وميكن لذلك أن يخلق توقعاً باإلفالت من العقاب يف املستقبل، سواًء بالنسبة 

إىل الضحايا أو املرتكبني، ما يديم دورات إضافية من العنف واإلفالت من العقاب.

ويحرُم اإلفالت من العقاب الضحايا من العدالة، ويرتكهم يف خيبة أمل وقنوط تجاه اإلجراءات الرسمية 

للعدالة ومؤسسات الدولة.  و إن مل يؤمنوا بأن الدولة ميكن الوثوق بها للتعامل مع مظاملهم ميكن لذلك 

أن يشّجع أفعاالً خاصة ومزعِزعًة لالستقرار من انتقام وثأر. وهذا أمر خطري، خصوصاً يف املجتمعات التي 

توجد فيها كميات كبرية من األسلحة يف أيدي السكان املدنيني، كام هي الحال يف سوريا.

العام  الرأي  ثقة  بناء  إعادة  الرامية إىل  الجهود  العقاب يف  بتأثري اإلفالت من  يتعلق  وهناك قلق مامثل 

مبؤسسات الدولة. حيث تكون ثقة الرأي العام يف هذه املؤسسات العامة عادًة منخفضة جداً بعد فرتة من 

الفساد والقمع السيايس. وتُعترَب إعادة بناء اإلميان والثقة بهذه املؤسسات جزءاً حاسامً من تأمني مجتمع 

األخرى  الدولة  مؤسسات  إىل  بدوره  سيمتد  العدالة،  مبؤسسات  الثقة  العام  الرأي  فقدان  وإن  مستقر. 

ويقّوَض رشعيتها يف الوقت نفسه الذي تكون فيه يف أشد الحاجة إىل ثقة الرأي العام.

مثة أمثلة تاريخية ال تُعد وال تُحىص تشهد عىل اآلثار املزعِزعة لالستقرار الناتجة عن اإلفالت من العقاب، 

مبا يف ذلك تاريخ سوريا نفسها. وبعض األمثلة معروٌف جداً، مثل العراق وأفغانستان، اللذين وقعت كل 

منهام يف دوامة من العنف واالنتقام. ومع ذلك، مثة أمثلة عىل بلدان ساد فيها اإلفالت من العقاب ويبدو 

أنها ال تعاين اآلثار نفسها، مثل إسبانيا أو الربتغال، واللتني مل تتابعا املساءلة املنهجية بعد فرتات من الحكم 

وجيهة  أسباٌب  ومثة  مدمرة.  أهلية  حرباً  أيضاً  إسبانيا شهدت  بأن  علامً  العرشين،  القرن  يف  االستبدادي 

الفرتاض أن هذا لن ينجح يف الحالة السورية، فتجربة سنني من القمع وعدم املساواة يف الفرص، وارتفاع

 مستوى العنف املشهود حالياً، ومستوى الدمار، كلها عوامل تزيد الضغط تجاه تحقيق العدالة االنتقالية 

يف سوريا.



مثال: فشل املساءلة يف لبنان
غطت الحرب يف لبنان الفرتة بني 1975 و1991 وشاركت فيها عدد من الجهات املحلية والدولية. وقُِتل ما 

يُقدر بنحو 100 ألف من املدنيني خالل النزاع، فيام اختفى أكرث من 17 ألفاً. ورُشِّد مئات اآلالف بسبب 

الحرب وتشري التقديرات إىل أن عرشات اآلالف ال يزالون مرشدين حتى يومنا هذا.

ومل تُبَذل جهود جدية لضامن املساءلة والعدالة يف شأن الجرائم التي ارتُِكبت خالل هذه الفرتة من تاريخ 

لبنان. فلم يتعرض أي شخٍص قط إىل املالحقة للجرائم التي ارتُِكبت آنذاك، ويعود السبب يف جزء كبري منه 

إىل قانون عفٍو شامل صدر يف 1991.

ويبدو إىل حد كبري اآلن أن قانون العفو هذا حرم الضحايا حَقهم يف العدالة، وسمح لكثري من املذنبني 

بارتكاب جرائم خطرية بالصعود إىل مواقع السلطة يف لبنان، وشجع آخرين عىل مواصلة هذا النمط من 

الجرائم واالنتهاكات التي ُعِفي عنها. ونتيجة لذلك، واصل لبنان معاناته من عدم االستقرار واالضطراب 

السيايس يف السنني التي تلت الحرب األهلية وال يزال املدنيون يشهدون و يعانون من انتهاكات خطرية يف 

مجال حقوق اإلنسان.

متى يجب أن تبدأ وماذا ينبغي أن تغطي؟
من أوىل املسائل التي يجب النظر فيها عند تهيئة مرحلة العدالة االنتقالية هي التوقيت. متى يجب البدء 

بعملية العدالة االنتقالية، وما الفرتة الزمنية التي ينبغي لها أن تشملها وكم ميكن لها أن تستغرق؟

عدالة  أنها عملية  مع  فقط.  االنتقالية  الفرتة  الحاصلة يف  واألحداث  القضايا  االنتقالية  العدالة  تعالج  ال 

مصممة ملساعدة البالد خالل تلك الفرتة االنتقالية. فقد تتطلب أهداف عملية العدالة االنتقالية النظر إىل 

أبعد من ذلك يف التاريخ، وتسعى إىل املساءلة عن الجرائم واالنتهاكات التي ارتُِكبت قبل بعض الوقت. 

وقد تستمر معاناة الضحايا، واملجتمع ككل، من تأثري الجرائم التي ارتُكبت قبل عقود كثرية من الزمن. 

فمعالجة هذه املظامل من خالل تحديد األشخاص املفقودين، أو مالحقة املرتكبني، أو إعادة املمتلكات مثالً، 

ميكن أن تلعب كلها دوراً مهامً يف تأمني انتقال مستدام.

وليس عىل عملية العدالة االنتقالية االنتظار حتى انتهاء األعامل العدائية. ففي رصاع طويل، كذلك الدائر 

العنف. فالتحقيق وتوثيق  القيام به حتى مع استمرار  الذي ميكن  املهم  العمل  يف سوريا، مثة كثري من 

الجرائم واالنتهاكات ميكن أن يبدأا، حتى لو كانت عملية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم واالنتهاكات أو 

إدراجها يف عملية أخرى ستتم الحقاً. وباملثل، يبدأ العمل الحاسم للتوعية والتعليم والتشاور قبل فرتة 

طويلة من انتهاء النزاع، وميكن أن يقطع شوطاً طويالً نحو متهيد الطريق لنجاح عملية العدالة االنتقالية.

اعتمدت  فقد  مراحل.  تتكّون من عدة  أن  طويالً كام ميكن  وقتاً  تستغرق  أن  االنتقالية  للعدالة  وميكن 

سياسية  مناخات  جزيئ  بشكل  يعكس  مام  جذرياً،  مختلفة  زمنية  أطراً  املختلفة  االنتقالية  املجتمعات 

مختلفة بحسب أولويات املجتمعات االنتقالية، فضالً عن توافر املوارد والتوقعات العامة. وتبنّي التجارب 

من دول مثل األرجنتني أنه  عىل الرغم من  فشل الجهود األولية للمساءلة، ميكن لضغط الرأي العام مثل 

الجامعات التي متثّل الضحايا، أن يؤدي إىل مبادرات للعدالة االنتقالية ذات مغزًى يف تاريخ الحق.
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وتشري احتجاجات املجتمع املدين وحمالته يف سوريا إىل توقعات عامة كبرية تتعلق بعملية مساءلة ستبدأ 

والتواصل،  للتشاور  الكايف  الوقت  إعطاء  من  التأكد  املهم  من  الحني،  ذلك  وإىل  ممكن.  وقت  أقرب  يف 

الالزمة  املوارد  توافر  وتكفل  السوريني جميعهم  تطلعات  إىل  تستجيب  وفاعلة  شاملة  عملية  ولتصميم 

تكلفة  تكون  أن  كبرية، ميكن  تكون  أن  التأخري  لخسائر  وبينام ميكن  االنتقالية.  العمليات  لضامن عدالة 

الوقوع يف الخطأ أو الفشل يف معالجة بعض الجوانب املهمة للعدالة االنتقالية ضارًة عىل قدم املساواة.

مثال: فرص ضائعة يف العراق
حكم حزب صدام حسني )حزب البعث( العراق ألكرث من 35 سنة. وكان التعذيب واإلعدام خارج نطاق 

ر أن  القضاء، وكانت االعتقاالت التعسفية وحاالت االختفاء القرسي أموراً تحصل عىل نطاق واسع، ويُقدَّ

300 ألف عراقي ال يزالون مفقودين من تلك الفرتة. وكانت جامعات عرقية ودينية كثرية مضطهدة بشدة، 

مبا يف ذلك املسلمني الشيعة يف الجنوب واألكراد يف الشامل.

العدالة،  وكان ميكن ملحاكمة صدام حسني وكبار الشخصيات يف نظامه أن تؤّمن فرصة مهمة من أجل 

وُعلقت آماٌل كبرية عىل املحكمة الخاصة التي أُنِشئت يف كانون األول 2003. ومع ذلك، انتُِقدت املحاكامت 

عىل نطاق واسع ألنها بدت غري عادلة، وألنها قرّصت عن معايري املحاكمة العادلة، وألنها مل تنخرط يف شكل 

مفيد مع ضحايا الجرائم التي حوكم صدام حسني وغريه عنها. وشكا عديد من الضحايا من أن املحاكمة مل 

تتناول الجرائم التي تعرضوا لها. وعالوة عىل ذلك، أُعِدم صدام حسني قبل أن يُحاكَم عن عديد من الجرائم 

الخطرية األخرى التي ارتكبها نظامه، ويشعر عديد من الضحايا بأن املحاكمة مل تؤّمن لهم الفرصة لتحقيق 

العدالة واإلنصاف اللَذين يستحقونهام.

مطابقة اآلليات واألهداف
مثة حاجة إىل عدٍد من اآلليات املختلفة لتلبية مجموعة متنوعة من األهداف التي متيز عملية العدالة 

االنتقالية. وبالتايل فإن مسألة الشكل الذي ستتخذه عملية العدالة االنتقالية يف سوريا مسألٌة ال ميكن أن 

يجيب عنها أحد سوى السوريني، استناداً إىل دراسة متأنية ألهدافهم وغاياتهم.

ومن املهم أن نالحظ و بشكل مستقل عن حرية سوريا يف اختيار أنسب اآلليات ألهدافها، أنها ال تزال 

ُملزمة بعديد من االلتزامات القانونية الدولية. وهذه االلتزامات هي:

• االلتزام بعدم السامح باإلفالت من العقاب

• االلتزام بتقديم تعويضات إىل الضحايا

• االمتناع عن العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجامعية.

وأظهرت عمليات كثرية ناجحة للعدالة االنتقالية مقداراً كبرياً من اإلبداع واالبتكار يف تصميم آليات مناسبة 

لسياقها وأهدافها الخاصة بها. فلجنة تقيّص الحقائق يف األرجنتني خاطبت مصدر القلق الوطني املشرتك 

عن مصري "املختفني"عىل نطاق واسع، وشّكلت لجنة الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا محفالً قيّامً 

استطاع الضحايا فيه تبادل التجارب، ونجحت يف إرشاك عدد من الجناة من مرتكبي االنتهاكات البسيطة يف 
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هذه االحاديث، ونجحت املحاكم الجنائية الخاصة يف سرياليون والبلقان يف توسيع نطاق املساءلة الجنائية 

ليشمل كثريين من األشخاص الذين يتحملون املسؤولية الكربى عن بعض من أخطر الجرائم التي ارتكبت 

خالل رصاعات البلدين.

التفكري بشكل خالق، ولكن من املفيد  وعىل صانعي السياسة ونشطاء العدالة االنتقالية السوريني أيضاً 

تحضري معلومات حول هذه العملية من خالل تحديد بعض الطرق التي ميكن النظر فيها. و التي قد تفيد 

يف تقسيم هذه اآلليات إىل ما هو قضايئ و غري قضايئ.

اآلليات القضائية
تركّز اآلليات القضائية الرئيسية عىل املسؤولية الجنائية واملالحقات القضائية الفردية. فاملالحقة الجنائية 

للمرتكبني املزعومني لجرائم خطرية هي عادًة إحدى النقاط املحورية لعملية العدالة االنتقالية.

وستقّدم املحاكم السورية وقانون العقوبات السوري نقطة انطالق مهمة للمساءلة الجنائية. لكن يف عديد 

النظام  الشاملة من خالل  املساءلة  تأمني  االنتقالية، مبا يف ذلك سوريا، ميكن أن يشكُل  املجتمعات  من 

كبرياً. ومن غري الواضح إذا كانت مثة قدرات وموارد كافية ضمن النظام القضايئ  القضايئ املحيل تحدياً 

السوري إلنجاز هذه املهمة يف الوقت الحارض أو يف املستقبل القريب. وعىل املستوى املحيل قد ال يجرِّم 

قانون العقوبات تلك األفعال التي قد تشكل جرائم مبوجب القانون الدويل )املعمول به يف سوريا سواء 

طُبِّق محلياً أو ال(. ولذلك قد تكون موارُد قضائية إضافية مطلوبٌة، مبا فيها قواعد القانون الدويل. وميكن 

أن تُستخدم هذه املوارد داخل املؤسسات القضائية القامئة يف سوريا، أو يف املحاكم املحلية أو "املّدولة" 

الجديدة التي ستُنَشأ خصيصاً، أو يف محكمة دولية، مثل املحكمة الجنائية الدولية )ICC(، إذا تم تقرير 

واليتها القضائية.

اآلليات غري القضائية
قد تكون مثة حاجة إىل مجموعة من اآلليات غري القضائية الستكامل عمل اآلليات القضائية، ودعمهام 

كجزء من عملية العدالة االنتقالية. وقد ال تكون اإلجراءات الجنائية قادرًة عىل معالجة كل الجرائم املبلغ 

عنها، وقد ال تكون قادرًة عىل إرشاك كل ضحية، وقد ال تكون قادرة رمبا عىل تلبية الرغبة يف ملحة أو رسد 

أوسع لألحداث، مبا يف ذلك التحقيقات يف املسؤولية املؤسسية.

وهناك أنواٌع كثرية من اآلليات غري القضائية، يجب أن يكون كل منها متالمئاً مع ظروف مجتمع انتقايل 

مثل سوريا. ويجب عىل واضعي السياسات التفكري بشكل خالق من أجل تحديد تلك اآلليات التي تخدم 

أهدافها بأكرب مقدار من الفاعلية.
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2  انظر ردم الهوة، السالم من دون عدالة، ملزيد من النقاش يف شأن دور اآلليات غري القضائية يف سد 

فجوة اإلفالت من العقاب. متوافر يف http://www.npwj.org/node/1872 )قُِرئ يف 20 أيار 2013(.
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لجان التحقيق أو تقيص الحقائق
س  أُنِشئت لجان تقيص الحقائق للتحقيق والتوثيق والتقرير حول فرتات القمع واالنتهاكات. وهي تُؤسَّ

للجان  بها. وميكن  أو ألنه مطعون  أو مشوهة،  أو ألنها مخفيٌة  ليست معروفة جيداً،  الحقائق  إما ألن 

تقيص الحقائق املساهمة يف العدالة االنتقالية من خالل تأمني صورة كاملة عن األحداث أثناء فرتة من 

االنتهاكات. وميكن لهذا أن يساعد الضحايا عىل التوصل إىل فهم أفضل لسياق معاناتهم والجرائم التي 

التوصل إىل فهم ما حدث ألحبائهم، ويوضح لألفراد واملجتمعات أن  ارتكبت ضدهم، ويساعدهم عىل 

هناك آخرين، رمبا عىل "الجانب اآلخر"، يبادلونهم تجاربهم ومعاناتهم.

وقد أثبتت اللجان من هذا النوع أنها مفيدة عندما تكون مثة رغبة يف فهم الدور الذي تؤديه مؤسسات 

معينة يف فرتة من االنتهاكات، ورمبا كأساس لإلصالح. وميكن أن تشمل هذه املؤسسات الجيش واألجهزة 

ومسؤوليتها  املؤسسة  دور  يف  التحقيق  ويكون  السياسية.  األحزاب  أو  الحكومية،  الوزارات  أو  األمنية، 

بأكملها خارج نطاق املحاكامت الجنائية التي تركز عىل دور أفراد معينني يف أحيان كثرية. ولذلك ميكن 

للجان تقيص الحقائق أن تلعب دوراً قيامً يف سد هذه الفجوة عن طريق التحقيق يف مؤسسات بأكملها 

ويف السياق الذي يسمح لها بالعمل ضمنه.

مثال: تقيص الحقائق يف األرجنتني
لألرجنتني تاريخ طويل من التدخل العسكري يف الحكم الدميقراطي. ففي 24 آذار 1976، استوىل مجلس 

عسكري بقيادة الجرنال خورخي فيديال عىل السلطة، وأنشأ الحلقة األوىل يف سلسلة من الدكتاتوريات 

العسكرية. ويف محاولة من الجيش لحامية استمرار حكمه وبادعاء مربر مكافحة اإلرهاب اليساري، شارك 

القرسي، وبلغ عدد  االختفاء  القذرة". وعّمت حاالت  "الحرب  باسم  تُعرَف  التي أصبحت  التكتيكات  يف 

الناس املفقودين وفقاً للتقديرات ما بني 10 آالف و30 ألفاً. وعاىن املختطفون انتهاكاٍت مروعة ترتاوح ما 

بني القتل خارج نطاق القضاء واالعتقال التعسفي املطّول والتعذيب املنهجي واالعتداء الجنيس.

وعىل الرغم من ثقافة اإلفالت من العقاب، كان أحد أول أعامل الرئيس ألفونسني لدى وصوله إىل السلطة 

الهيئة  من  وطُلِب   .CONADEP باسم  واملعروفة  األشخاص،  الختفاء  الوطنية  الهيئة  إنشاُء   ،1983 يف 

وجودهم"   مكان  أو  مصريهم  يف  والتحقيق  األرجنتني  يف  األشخاص  باختفاء  املتصلة  األحداث  "إيضاح 

وتقديم تقرير بالنتائج إىل الرئيس. وكان واضحاً أن CONADEP اعتربت مهمتها تحقيقية وليس قضائية، 

عىل الرغم من أنها كانت ملزمًة بتمرير أي معلومات ذات صلة باملالحقة إىل املحاكم.

ومل توفر الهيئة جهداً يف جمع املواد خالل الشهور التسعة التي كان عليها أن تنهي أعاملها خاللها. وسافر 

ممثلو الهيئة إىل 15 مقاطعة وجمعوا أكرث من ألف و400 شهادة لشهود داخل األرجنتني وخارجها. وأجرت 

الهيئة عمليات استخراج لجثث وتفقدت مراكز اعتقال رسية، وحيثام كان ذلك ممكناً، فحصت سجالت 

السجون والرشطة بهدف وضع أكمل صورة ممكنة.

الهيئة  إنشاء  الرابع:  الجزء  انظر  )"ليس مجدداً"(.   "Nunca Mas" املعنون   CONADEP تقرير    3

الوطنية حول اختفاء األشخاص وتنظيمها. 

...............................
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وجمعت الهيئة أكرث من 50 ألف صفحة من الوثائق، ونرشت ملخصاً لنتائجها يف 1984. وتُرِجم امللخص 

يف وقت الحق من اإلسبانية إىل عدد من اللغات األخرى، ونرُِش يف كتاب. ويحدد التقرير النتائج التفصيلية 

حول الجرائم املرتكبة يف إطار عدد من املواضيع الرئيسية، مبا يف ذلك: "االختطاف" و"التعذيب" و"مراكز 

االحتجاز الرسية" و"اإلبادة". ويف قسم منفصل، قدم تحليالً عن الضحايا الذين اختفوا. وصنفتهم بحسب 

العمر والجنس، وكذلك املجموعة، مبا يف ذلك األطفال والنساء الحوامل واملراهقني والصحفيني والنقابيني 

واملرىض واملعوقني ورجال دين وأعضاء يف جامعات دينية. وخصص التقرير مزيداً من االهتامم بـ"األرسة 

باعتبارها ضحية". وتناول أيضاً مواضيع أوسع مثل تنسيق القمع يف أمريكا الالتينية، والعقيدة وراء القمع 

ومواقف بعض أعضاء الكنيسة. وخصصت قسامً كامالً لدور السلطة القضائية خالل فرتة القمع.

لجان الحقيقة
وعىل غرار لجان تقيص الحقائق مثة لجان للحقيقة. تركّز لجنة الحقيقة عىل أن تقّدم لجميع املترضرين من 

نزاع أو فرتة من القمع فرصًة لتبادل التجارب والتعبري عن همومهم واإلبالغ عن احتياجاتهم وتوقعاتهم. 

وتركّز عادة عىل ضحايا النزاع لكنها قد تشّكل أيضاً فرصة للمرتكبني لتبادل تجاربهم وإخبار جانبهم من القصة.

وميكن لشهادات الضحايا والجناة أن تلعب دوراً مهامً يف توثيق فرتة من العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان، 

التجارب  تبادل  فرصة  عىل  الضحايا  يعلّقها  التي  األهمية  يف  الحقيقة  لجان  فائدة  تكون  ما  كثرياً  لكن 

والحصول عىل صوت واضح يف عملية العدالة االنتقالية. وميكن إعطاء البعض مثل هذه الفرصة كشهود 

ح أن تكون الفرصة مقترصة عىل عدد صغري من الضحايا، وقد ال تُتاح لهؤالء  يف محاكمة جنائية، لكن يُرجَّ

الحرية ملشاركة كل ما  تعرضوا له من تجارب.

وميكن للجان الحقيقة لعب دور حاسم يف منع حدوث أي فجوة يف مجال اإلفالت من العقاب يف الحاالت 

التي يفوق فيها عدد املشتبه يف ارتكابهم جرائم ما ميكن لآلليات القضائية املتاحة أن  تستطيع محاكمتهم.

وحاولت بعض عمليات العدالة االنتقالية، خصوصاً يف جنوب أفريقيا وسرياليون وتيمور الرشقية، إرشاك 

املهمة صعبة يف معظم األحيان حتى عندما  الحقيقة. إن هذه  الصغرية يف عملية قول  الجرائم  مرتكبي 

يشارك الجناة من مرتكبي االنتهاكات البسيطة، فالزعامء والقادة ال يشاركون عادة، لكن تقديم الحوافز 

الصحيحة يساعد يف املصالحة املجتمعية. 

التعويض أو املقابل أو ارجاع املمتلكات ألصحابها
يف 2005، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة "املبادئ التوجيهية األساسية لألمم املتحدة يف شأن الحق 
يف االنتصاف و التعويض عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية 
للقانون اإلنساين الدويل" . وترُبز هذه الخطوط التوجيهية حق ضحايا االنتهاكات الجسيمة مبقابل رسيع 
إنشاء  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األسايس  روما  نظام  شمل  الحق،  هذا  ألهمية  وإدراكاً  وفاعل.  وكاٍف 
م لتأمني أشكال مناسبة من املقابل والدعم لضحايا الجرائم التي  "الصندوق االستئامين للضحايا"، الذي ُصمِّ

تُرتَكب يف نطاق اختصاص املحكمة الجنائية الدولية.

22 | العدالة االنتقالية يف سوريا

...........................................................................................................................................

 4  اعتمدتها الجمعية العامة وأعلنتها يف القرار 60/147 يف 16 كانون األول 2005. متوافرة يف :

http://www2.ohchr.org/english/issues/remedy/principles.htm 

4



لكن التعويض ال يستطيع تقديم استعادة كاملة. فال يشء ميكن أن يعوض أحداً عن فقدان أحباء. لكن 

هذه املبادئ التوجيهية الدولية تؤكد عىل الرغم من محدوديتها، أن مقابالً ذا مغزى ميكن أن يلعب دوراً 

مهامً يف حفظ كرامة الضحايا، ويساعد يف الوقاية من استمرار الضعف واإليذاء. وهذا صحيح خصوصاً يف 

املجتمعات املهمشة.

التعويض  التعويض املايل للضحايا األفراد إىل أشكال  وميكن للتعويض أن يتخذ أشكاال عديدة، بدءاً من 

الجامعي ملجتمعات بأكملها، فضالً عن التعويضات الرمزية. وميكن تقديم التعويض مبارشة من الدولة، أو 

من الجناة من خالل العمل املجتمعي مثالً.

والتعويض أحد أصعب جوانب العدالة االنتقالية. فاملوارد املتاحة تكون يف األغلب محدودًة للغاية بينام 

يكون عدد الضحايا كبرياً للغاية. ومثة خطر من أن يجد الضحايا و أرسهم، بعض أشكال التعويض عدوانية 

ألنها قد تُعترَب تهويناً من خسارتهم. ومثة أيضاً خطر حقيقي من أن االستياء والشعور بالظلم سيتطوران 

إذا مل مُيَنحوا تعويضاً عادالً وشفافاً. وميكن ألشكال من التعويض الجامعي والرمزي أن تكون ذات قيمة 

خاصة يف هذه املواقف.

إصالح املؤسسات
عند وجود مؤسسات معينة مسؤولة عن انتهاكات، أو مسؤولة عن مناخ من اإلفالت من العقاب، ميكن 

بذل جهود إلصالح هذه املؤسسات من أجل منع االنتهاكات يف املستقبل. وميكن أن يجري ذلك عن طريق 

للمساءلة. وقد ينظر اإلصالح  ثباتاً  جعل عملها أكرث شفافية، أو من خالل وضع هياكل وإجراءات أكرث 

املؤسسايت أيضاً يف قانون العقوبات الحايل. فحيث ال ميكن تغيري القانون لتسهيل مالحقة الجرائم التي 

ارتُكبَت بالفعل، قد يشري دوره السابق يف تسهيل ثقافة اإلفالت من العقاب إىل أنه يتطلب تعديالً ليكون 

مبثابة أداة مساءلة أكرث فاعلية يف املستقبل.

التحري واالستبعاد
والنشاطات  الفساد  يف  تواطؤوا  قد  األفراد  من  كبري  عدد  يكون  قد  االستبدادي،  الحكم  من  فرتة  بعد 

اإلجرامية واالنتهاكات. وسيواجه كثريون مالحقة جنائية، لكن قد تربز أيضاً رغبة يف ضامن استبعاد بعض  

الذين مل يُحاكَموا عىل األقل من تويل مناصب عامة أو مناصب يف الحكومة و بناء مؤسسات جديدة. لذلك 

فإن التحري عن املرشحني إىل املناصب العامة واستبعاد املتورطني من املؤسسات الحكومية القامئة يكون 

يف األغلب سمة أساسية للعدالة االنتقالية.

لكن ميكن لهذه العملية أن تكون صعبة ومدمرة. فأهمية استثناء املذنبني بإساءة استخدام السلطة يجب 

أن تُواَزن مع أهمية تأمني االستقرار واالستمرارية، مبا يف ذلك ضامن عدم ضياع القدرة من دون داٍع فيام 

الحاجة ماسة إليها. وال بد من بذل جهود لضامن وجود معايري واضحة وشفافة تركز عىل السلوك الفردي، 

بدالً من الرتكيز عىل مجرد االنتامء. وينبغي أن تضمن العملية أيضاً الحقوق بإجراءات سليمة للتقايض، مبا 

يف ذلك إجراءات واضحة لالستئناف و القيام مبحاكمة عادلة.
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مثال: اجتثاث البعث يف العراق

بعد سقوط نظام صدام حسني وحزبه حزب البعث بعد 35 سنة يف الحكم، كانت هناك رغبة عامة قوية 

يف ضامن عدم السامح للمذنبني بالتواطؤ يف االضطهاد الذي مارسه النظام باالستمرار يف العمل يف الحكومة 

أو مؤسسات الدولة. لكن قانون اجتثاث البعث يُعترَب اآلن وعىل نطاق واسع خطأً مبكراً ومكلفاً.

حيث أخرجت الترشيعات أعداداً كبرية من املسؤولني من املؤسسات الحكومية والجيش واألجهزة األمنية. 

وركّزت معايري تفتقر إىل الوضوح والدقة عىل االنتامء إىل حزب البعث بدالً من الرتكيز عىل السلوك أثناء 

الوجود يف املنصب، وترتب عىل ذلك إخراج آالف كثرية من املسؤولني الذين مل يتورطوا يف أي أخطاء خطرية 

من الخدمة وُمِنعوا من أي عمل يف القطاع العام مستقبالً، من دون عمليات طعن واضحة أو ضامنات 

بإجراءات قانونية ملزمة. وحرم هذا عديداً من املؤسسات الحكومية من موارد قيمة، واألهم من ذلك، أنه 

قّوض بشدة قدرة الجيش واألجهزة األمنية فيام كانت مثة حاجة كبرية إليهم .

إحياء الذكرى
يقّدر الضحايا، واملجتمعات ككل، يف األغلب االعرتاف بالخسارة واملعاناة وبعض األشكال العامة إلحياء 

الرسمية إلحياء ذكرى ضحايا أن تكون ذات قيمة هائلة  للمبادرات  ذكرى من فقدوهم. وبالتايل ميكن 

للضحايا. وميكن للمتاحف، والتامثيل، وإعادة تسمية الشوارع أو الساحات، وأفعال التذكر، واالعرتافات 

الرسمية أن تلعب دوراً مهامً يف تقديم شعور بطي صفحة مؤملة إىل الضحايا قد يحتاجون إليه خالل إعادة 

بناء حياتهم.

التنسيق
تعد بعض آليات العدالة االنتقالية مناسبًة لتحديد الذنب واملسؤولية الفردية، فيام تعترب آليات أخرى 

أكرث مالءمة للتحقيق يف أدوار مؤسساتية أوسع نطاقا أو يف استعادة كرامة الضحايا. فاملساءلة الجنائية، 

مثالً، تتطلب آليات قضائية، فيام التحري واالستبعاد يتطلبان إجراءاٍت لتحديد األفراد الذين تثبت إدانتهم 

باإلساءة يف استخدام سلطاتهم. وقد تربز حاجة إىل آليات غري قضائية لتأمني املساءلة حيث ال ميكن أن 

يُتوقَّع أن تقوم املحاكم الجنائية بذلك. وقد تكون لجنة لتقيص الحقائق أو لجنة للحقيقة مناسبًة لفهم 

دور مؤسسات محددة، مثل قوات األمن، وميكن أن تشّكل أساساً لإلصالح. وقد تكون لجنة الحقيقة مفيدة 

ملعالجة حزن أولئك الذين يريدون معرفة مصري املختفني أو املتوفني. وبالتايل، ال ميكن التعرف عىل آليات 

محددة إال بعد اتضاح صورة أهداف العدالة االنتقالية يف سوريا بعد مناقشات وتشاورات عامة و شاملة.

عند تحديد أهداف العدالة االنتقالية، و تحديد آلياٍت لتحقيق هذه األهداف، ال بد من التفكري يف كيفية 

تنسيق عملها. وهذا أمر بالغ األهمية لتجنب االزدواجية غري الفاعلة والتوترات والصدمات النفسية غري 

الرضورية للضحايا، و هذا أسايس لضامن أن االرتباك أو عدم اليقني لن يحّدا من رغبة الضحايا والجناة 

باملشاركة. خصوصاً يف سياق رصاع معقد مثل الرصاع السوري، حيث  يعد كثريون مرتكبي جرائم وضحايا 

يف الوقت نفسه. وقد يكون لدى املذنبني يف جرائم بسيطة جداً معلوماٍت ذات قيمة للمحاكم أو لجان 
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القضائية يف  املالحقة  من  املعلومات خوفاً  لكنهم قد يكونون مرتددين يف تشارك هذه  الحقائق،  تقيص 

حقهم. لذلك ينبغي عىل مصممي العملية ومنفذيها ضامَن أن يكون لكل آلية اختصاص محدد بوضوح  و 

ضامن استقاللها و تعاونها بشكل واضح و شفاف.

القانون الدويل
إن أحكام القانون الدويل ومقتضياته هي ذات أهمية متزايدة آلليات املساءلة القضائية، خصوصاً يف ما 

يتعلق بالجرائم املصنفة مبوجب القانون الدويل وحقوق اإلجراءات السليمة للتقايض.

بني  املربمة  املكتوبة  االتفاقيات  أو  املعاهدات  وهي  الدويل،  للقانون  الرئيسية  املصادر  من  نوعان  ومثة 

دولتني أو أكرث، والقانون الدويل العريف، أي سلوك الدول مع اعتقادها أن سلوكاً مثل هذا مطلوب قانوناً.

واملصادر الرئيسية للمعاهدات حول الجرائم املصنفة مبوجب القانون الدويل هي اتفاقيات جنيف للعام 

1949 وبروتوكوالتها اإلضافية للعام 1977، واتفاقية اإلبادة الجامعية للعام 1949، ونظام روما األسايس 

للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998، واملعاهدات املتخصصة األخرى التي تركز عىل قضايا محددة، مثل 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق باتفاقية حقوق الطفل.

ويف  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يف  للتقايض  السليمة  اإلجراءات  حقوق  وتوجد 

معاهدات وإعالنات أخرى. وباستثناء الحاالت التي ميكن أن يُقال فيها إن أحكام معاهدة ما متثّل القانون 

الدويل العريف، كام هي الحال بالنسبة إىل عديد من املعاهدات املذكورة هنا، ليست االلتزامات القامئة يف 

معاهدة ما ملزِمة إال ألطراف تلك املعاهدة.

ويُعترَب نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ممثالً للقانون الدويل العريف عىل نطاق واسع فيام 

يتعلق بالجرائم املنصوص عليها يف النظام األسايس للمحكمة. وعىل هذا النحو، فالجرائم التي تدخل يف 

اختصاص املحكمة الجنائية الدولية، املنصوص عليها يف املواد من 6 إىل 8، هي داللة عىل أفضل وجه ممكن 

عىل القانون الدويل العريف عند اعتامد نظام روما األسايس يف 1998 . وهي تشمل: اإلبادة الجامعية )املادة 

6(، والجرائم ضد اإلنسانية )املادة 7( وجرائم الحرب )املادة 8( . وكام ستُناقَش مبزيد من التفصيل أدناه، 

تتكون كل من هذه الجرائم املعقدة من عنارص متعددة، يُشار إليها يف األغلب باسم "أركان الجرائم"، 

وُوِضعت يف وثيقة منفصلة اعتمدتها جمعية الدول األطراف يف املحكمة الجنائية الدولية يف 2002 . ومن 

املهم مالحظة التمييز بني الجرائم الواردة يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية و أحكام نظام 

الدول  قبل  املحكمة من  والتعاون مع  املحكمة  املتصلة بصالحيات  تلك  روما األسايس األخرى، خصوصاً 

األطراف فيها. وألن نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية يُعترَب ممثالً للقانون الدويل العريف، أقله 

منذ 1998.
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7 متوفر يف :

http://icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/elements%20of%20crimes.aspx 
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 إن مل يكن منذ وقت سابق، ميكن اعتبار نص املواد من 6 إىل 8 عن جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، 

واإلبادة الجامعية متضمناً ملضمون القانون الدويل العريف حول تلك الجرائم. 

وعىل هذا النحو، ميكن اعتبار نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية مصدراً للقانون الدويل الذي 

ينطبق عىل الدول كلها وكذلك الجهات الفاعلة من غري الدول واملشاركة يف نزاعات مسلحة وبالنسبة إىل 

الجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجامعية، كذلك يف أوقات السلم .

والجهات  كلها  الدول  لها صالحية عىل  سيكون  نفسها  الدولية  الجنائية  املحكمة  أن  يعني  ال  هذا  لكن 

الفاعلة من غري الدول. فللمحكمة صالحيات لتكون قادرة عىل التحقيق مع أفراد ومقاضاتهم يف ثالث 

حاالت:

1.حني تحدث الجرمية يف أرايض دولة عضو يف املحكمة الجنائية الدولية، أو حيث يكون الفرد املرتكب لها 

هو من رعايا دولة عضو يف املحكمة

2.حني تعطي دولٌة ليست عضواً يف املحكمة الجنائية الدولية طوعاً صالحياٍت للمحكمة )أي حني تحيل 

الوضع إىل املحكمة الجنائية الدولية(، أو

3.حني يحيل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة الوضع إىل املحكمة الجنائية الدولية 

وألن سوريا ليست دولة طرفاً يف املحكمة الجنائية الدولية، ليس لدى املحكمة صالحية قضائية تلقائية 

يف الجرائم املرتكبة يف سوريا أو من قبل مواطنني سوريني. وليك يحدث هذا، عىل سوريا أو مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة إحالة الوضع يف سوريا إىل املحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، وألن املواد من 6 

إىل 8 يف شأن الجرائم املصنفة مبوجب القانون الدويل ميكن اعتبارها ممثلة للقانون الدويل العريف، ميثّل 

مضمون املواد من 6 إىل 8 القانون الذي ينطبق عىل الجهات الفاعلة كلها واملعنية بالرصاع الدائر يف سوريا.

فئات الجرائم مبوجب القانون الدويل
ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  الدويل:  القانون  مبوجب  املصنفة  الجرائم  من  رئيسية  فئات  ثالث  هناك 

اإلنسانية واإلبادة الجامعية.

جرائم الحرب
وتجلب  املسلح  النزاع  أثناء  تُرتَكب  والتي  الدويل  اإلنساين  للقانون  االنتهاكات  تلك  هي  الحرب  جرائم 

املسؤولية الجنائية الفردية. وليك تشكل الجرمية جرمية حرب، مثة مجموعتان من العنارص التي تحتاج 

إىل إثبات:

أوالً، مثة حاجة إىل إظهار وجود نزاع مسلح سواء كان دولياً أو غري دويل يف طبيعته. 

ثانيا، ارتكاب أحد األفعال املحظورة، مثل استهداف املدنيني أو األهداف املدنية عمداً، أو استخدام أسلحة 

محظورة معينة، أو تجنيد األطفال أو تطويعهم أو استخدامهم للمشاركة فعلياً يف األعامل الحربية، وهلم جراً.
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مثال: تعريف املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة للنزاع املسلح
من  مبكرة  مرحلة  يف  املسلح  النزاع  تعريف  يف  السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية  املحكمة  نظرت 

تاريخها، ونصت عىل ما ييل: "يوجد النزاع املسلح كلام حصل لجوء إىل القوة املسلحة بني الدول أو عنف 

مسلح طويل األمد بني السلطات الحكومية وجامعات مسلحة منظمة أو يف ما بني هذه الجامعات داخل 

الدولة. وينطبق القانون اإلنساين الدويل من الرشوع يف رصاعات مسلحة مثل هذه وميتد إىل أبعد من 

وقف األعامل العدائية حتى يجري التوصل إىل اتفاق عام عىل سالم، أو يف حالة الرصاعات الداخلية، يجري 

التوصل إىل تسوية سلمية. حتى تلك اللحظة، ال يزال القانون اإلنساين الدويل منطبقاً يف كل أرايض الدول 

املتحاربة ،أو يف حالة الرصاعات الداخلية، كل األرايض الخاضعة لسيطرة أي من األطراف، حتى لو مل يحصل 

قتال فعيل هناك" .

ومن أجل إثبات املسؤولية الجنائية الفردية فور تأكيد هذين العنرصين، مثة حاجة بالتايل إىل إظهار أن 

الشخص املعني كان عىل بينة من الوقائع املكونة للرصاع املسلح وأن يكون الفعل وقع يف سياق ذلك 

الرصاع املسلح. وتتوافر األحكام املتعلقة بجرائم الحرب يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية يف املادة 

8 من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.

ويف النظر يف احتامل ارتكاب جرائم حرب يف سوريا، ويف توثيق األحداث التي قد تشكل جرائم حرب، من  

املهم أن نأخذ كل هذه العنارص يف االعتبار. وكام توضح الدراسة الحالية، سيكون من املهم بشكل خاص 

تحديد مقدار تبيان األحداث لوجود نزاع مسلح ونوع النزاع املسلح القائم.

فاألغلبية  الدولية.  املسلحة غري  والنزاعات  الدولية  املسلحة  النزاعات  بني  اإلنساين  الدويل  القانون  ومييّز 

النزاعات  اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول تنطبق فقط عىل  الواردة يف  العظمى من األحكام 

املسلحة الدولية. ومع ذلك، فإن املادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف الثاين، وضعت 

مجموعة من القواعد والحاميات األساسية املطبقة بالحد األدىن يف أي نزاع مسلح . وميكن وصف الرصاع 

يف سوريا يف فرتات زمنية مختلفة، وبالتايل تطبيق هذه القواعد والحاميات األساسية بالحد األدىن يف سوريا 
من اللحظة التي بدأ فيها النزاع املسلح.

الجرائم ضد اإلنسانية
ضد  الجرائم  تعريف  يف  األكرث حسامً  الوثيقة  هي  الدولية"  الجنائية  باملحكمة  الخاصة  الجرائم  "أركان 

اإلنسانية وعنارصها القانونية. وُعرِّفت الجرائم للمرة األوىل يف املادة 6 )ج( من ميثاق نورمبورغ عقب 

الثانية. وأُدرِجت فئة الجرائم ضد اإلنسانية يف النظام األسايس للمحكمة الجنائية  نهاية الحرب العاملية 

الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة الجنائية الدولية، ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، 

والنظام األسايس للمحكمة الخاصة بسرياليون، وغريها. وتتوافر األحكام املتعلقة بالجرائم ضد اإلنسانية يف 

املادة 7 من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.

8

 ...........................................................................................................................................

8 املدعي يف مواجهة تاديتش، القضية الرقم IT-94-I، غرفة االستئناف، قرار اختصايص، 2 ترشين األول 1995 )القرار االختصايص يف قضية تاديتش(، الفقرة 70.

   IT-98-34 غرفة املحاكمة يف املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الحكم، 31 آذار 2003، الفقرة

9  املدعي يف مواجهة ناليتيليتش ومارتينوفيتش، القضية الرقم IT-98-34 غرفة املحاكمة يف املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الحكم، 31 آذار 

2003، الفقرة
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10  مسودة قانون الجرائم ضد سالم اإلنسانية وأمنها للجنة القانون الدويل، تعليق عىل املادة 17. تقرير لجنة القانون الدويل حول عمل دورتها 

.)A/51/10( 10 الـ48، 6 أيار – 26 متوز 1996، السجالت الرسمية للجمعية العامة – الدورة الـ51، امللحق الرقم

11 انظر عموماً، بانتيكاس، آي.، القانون املعارص للمسؤولية العليا )1999( 93 )3(، املجلة األمريكية للقانون الدويل 573.

ومثة مجموعتان من أركان الجرائم ضد اإلنسانية، ميكن وصف إحداها بأنها عنارص "يجب أن تقع يف 

سياق معني". ويجب أن تتحقق يف الحاالت كلها عن فعل يشّكل جرمية ضد اإلنسانية. وهذه العنارص 

هي:

)1( وقوع هجوم ضد مجموعة من السكان املدنيني

)2( والهجوم واسع النطاق أو املنهجي،

)3( والفعل املذكور قد ارتُِكب كجزء من هذا الهجوم، و

)4( املتهم يعلم بالسياق األوسع الذي ارتُِكب فيه فعله.

إذا استُوِفيت هذه العنارص ، يجب عىل الفعل أيضاً أن يكون واحداً من األفعال املحظورة التي تشكل 

جرمية ضد اإلنسانية، مبا فيها القتل واإلبادة والتعذيب والرتحيل والسجن واالغتصاب وغريها من أشكال 

العنف الجنيس، واالضطهاد واألفعال الالإنسانية األخرى. وال يوجد أي رشط لوجود نزاع مسلح، فالقانون 

الذي يحظر الجرائم ضد اإلنسانية ينطبق يف أوقات السلم كام يف أوقات الحرب.

اإلبادة جامعية
تُعترَب تلك  اتفاقية اإلبادة الجامعية. ال  طُوِّرت عنارص جرمية اإلبادة الجامعية للمرة األوىل يف 1948 يف 

االتفاقية اآلن ممثلة للقانون الدويل العريف فحسب، بل أيضاً قاعدة من قواعد القانون الدويل التي ال يجوز 

االنتقاص منها. وعىل هذا النحو، فإن القانون الذي يحدد جرمية اإلبادة الجامعية ملزم للدول كلها يف كل 

مكان ويف األوقات كلها.

وجوهر جرمية اإلبادة الجامعية هو القصد الخاص املرتبط بالجرمية، ويشمل تحديداً أفعاالً معينة تُرتَكب 

"بقصد التدمري الكيل أو الجزيئ لجامعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه". ويف جرمية اإلبادة 

الجامعية، " تكون الجامعة نفسها هي الهدف النهايئ أو الضحية املقصودة لهذا النوع من السلوك الجرمي 

واسع النطاق. واإلجراءات املتخذة ضد أفراد من املجموعة هي الوسيلة املستخدمة لتحقيق الهدف النهايئ 

الجنايئ يف ما يتعلق باملجموعة" . ومبا أن هذا هو الركن املعنوي للجرمية فهو األساس إلثبات الجرمية ككل، 

وهو العنرص األكرث صعوبة عىل اإلثبات يف أغلب األحيان.

وكام هي الحال يف جرائم أخرى، بعد إثبات هذا العنرص املحدد القصد، هناك أيضاً حاجة إىل إثبات وقوع 

بأعضاء  أو عقيل جسيم  الجامعة، وإلحاق رضر جسدي  األفعال املحظورة، وهي قتل أعضاء من  بعض 

أو جزئياً، وفرض تدابري  من الجامعة، وإلحاق ظروف معيشية بالجامعة يُقَصد بها إهالكها الفعيل كلياً 

تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجامعة، ونقل أطفال من الجامعة عنوة إىل جامعة أخرى.
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أنواع املسؤولية الجنائية الفردية مبوجب القانون الدويل

املسؤولية املبارشة
وفقاً ملبادئ راسخة يف القانون الدويل العريف، فأي شخص قرر أو حرّض، أمر أو ارتكب أو ساعد أو شجع 

القانون الدويل، )أي جرائم الحرب  التنفيذ لجرمية مبوجب  التخطيط أو اإلعداد أو  يف أي شكل آخر يف 

ل مسؤولية فردية عن الجرمية. وليس رضورياً أن يكون  والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجامعية(، قد يُحمَّ

املتهم عضواً يف القوات املسلحة ليك يجذب املسؤولية، فيمكن أيضاً أن يكون املدنيون مسؤولني جنائياً عن 

انتهاكات للقانون الجنايئ الدويل.

وال تعفي املتهم حقيقة أنه كان يترصف بناء عىل أوامر من الحكومة أو الرئيس من املسؤولية الفردية 

تخفيف  للقانون يف  العامة  للمبادئ  وفقاً  االعتبار  يُؤَخذ يف  أن  ذلك ميكن  أن  من  الرغم  الجنائية، عىل 

ل املسؤولية  أُمر قائد بتنفيذ أفعال معينة، سيُحمَّ لهذه املبادئ الخاصة باملسؤولية، إذا  العقوبة. ووفقاً 

املبارشة عن تلك األفعال.

مسؤولية القيادة
يفرض القانون الجنايئ الدويل ما يُعرَف باسم "مسؤولية القيادة"، يف إشارة إىل املبدأ الذي يكون فيه الرئيس 

مسؤوالً عن أفعال مرؤوسيه ممن يعملون تحت قيادته .

وتعني مسؤولية القيادة تبوُّء موقع قيادة، أي أن يكون القائد عىل عالقة معينة مع مرؤوسيه، بدالً من 

إعطاء األوامر فعالً. وبالتايل يكون القائد مسؤوالً عن أي أفعال مثل هذه من مرؤوسيه، بغض النظر عاّم 

إذا كان القائد أصدر فعالً أمراً بارتكاب أفعال مثل هذه. وإذا تم إعطاء أمر أو قرار - كام أُشري سابقاً- 

يتحمل القائد املسؤولية املبارشة عن أفعال نُفِّذت وفقاً لذلك القرار.

وُوِصفت نظرية مسؤولية القيادة من املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة كام ييل: 

القانونية املتميزة لنوعني من مسؤولية الرئاسة. ففيام أن املسؤولية الجنائية  "يجب مالحظة الشخصية 

التواطؤ... فإن املسؤولية الجنائية للرؤساء  العامة ملسؤولية  للرئاسة عن أفعال مؤكدة تنبع من املبادئ 

لفشلهم يف اتخاذ التدابري الالزمة ملنع السلوك غري القانوين من مرؤوسيهم أو قمعه، تُفَهم بشكل أفضل 

عندما يُنظَر إليها مقابل املبدأ القائل إن املسؤولية الجنائية عن اإلهامل ترتتب فقط حيث يوجد التزام 

قانوين للفعل. وكام تدل بكل وضوح حالة القادة العسكريني... يفرُض القانون الدويل واجباً جازماً عىل 

رؤسائهم مبنع األشخاص الخاضعني لسيطرتهم من ارتكاب انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، وهذا الواجب 

يف نهاية املطاف هو ما يقّدم األساس للمسؤولية الجنائية املنسوبة ويحدد مالمحها" .

وينطبق هذا النوع من املسؤولية يف حالتني: 
األوىل، حيث املرؤوس علِم أو يجب أن يكون عىل علم أن األفعال كانت عىل وشك أن تُرتَكب أو كانت 

تُرتَكب ومل يفعل شيئاً لوقف ارتكابها. 
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والثانية، حيث عرف الرئيس بأن أفعاالً مثل هذه كانت تُرتَكب ومل يعاقب املسؤولني عنها. 

القادة  القيادة عىل العسكريني بل متتد إىل  الحال مع املسؤولية املبارشة، ال تقترص مسؤولية  وكام هي 

املدنيني. ويجدر التأكيد عىل أن مبدأ مسؤولية القيادة ال يحّد املسؤولية الجنائية الفردية للمرؤوسني عن 

األفعال التي ارتكبوها أو يلغيها، فكل من الرئيس واملرؤوس ميكن أن يكون مسؤوالً عن الجرائم يف الوقت 

نفسه.

العمل الجرمي املشرتك
مثة طريقة ثالثة لتحديد املسؤولية الجنائية الفردية، وهي نظرية "العمل الجرمي املشرتك"، املعروف أيضا 

باسم "JCE". ويشري العمل الجرمي املشرتك إىل مشاركة الفرد يف "فهم أو ترتيب يصل إىل اتفاق بني اثنني 

أو أكرث من األشخاص عىل أنهم سريتكبون جرمية. وال يحتاج الفهم أو الرتتيب إىل أن يكونا رصيحني، وميكن 

االستدالل عىل وجودهام من كل الظروف... وميكن يف الظروف نفسها التي يشارك فيها شخصان أو أكرث 

معاً يف ارتكاب جرمية معينة أن تقيم تفاهامً أو ترتيباً غري معلن يصل إىل اتفاق أُبرِم بينهام يف ذلك الوقت 

والزمن الرتكاب تلك الجرمية" .

وهناك ثالثة أشكاٍل من العمل الجرمي املشرتك: 

يتطلب العمل الجرمي املشرتك األول مشاركة الفرد يف خطة مشرتكة بقصد ارتكاب جرمية، ثم تقع الجرمية 

فعالً. ويتطلب العمل الجرمي املشرتك الثاين أن يكون مثة نظام من سوء املعاملة )كالذي ميكن أن يكون 

موجوداً يف أحد مراكز االحتجاز(، ويشارك الفرد يف هذا النظام بقصد ارتكاب جرمية، و تقع الجرمية فعالً. 

ويشبه العمل الجرمي املشرتك الثالث العمل الجرمي املشرتك األول، إال أنه ال يتطلب أن تُرتَكب الجرمية 

الجرمية  املتخذة الرتكاب  األفعال  نتيجة  للتوقّع  قابلة  كانت  أخرى  ما يجري هو جرمية  أن  فعالً، رشط 

املقصودة. مثالً، شارك شخص يف خطة لتفجري قرية بقصد إرهاب السكان، لكن من دون أن ينوي تدمري 

مسجد. ومبا أن تدمري املسجد كان قابالً للتوقع، ميكن أيضاً تحميل الشخص مسؤولية تلك الجرمية، وفقاً 

للعمل الجرمي املشرتك الثالث.

التحقيقات والوثائق
تعتمد العديد من آليات العدالة االنتقالية عىل التحقيق والتوثيق للجرائم واالنتهاكات الخطرية. وينطبق 

الحقيقة،  إىل  والسعي  الحقائق،  تقيص  مثل  كلها  القضائية  غري  واآلليات  القضائية  اآلليات  عىل  هذا 

والتعويض، والتحري. ويقوم النشطاء السوريون والصحفيون ومنظامت املجتمع املدين وصانعو السياسات 

حالياً بعمل واسع ومهم يف التوثيق والتحقيق. لكن وكام توضح املناقشة آنفة الذكر، فإن طبيعة عديد من 

آليات العدالة االنتقالية تفرض متطلباٍت مهمة عىل الطريقة التي يجب أن يجري هذا العمل وفقها، من 

أجل تلبية إمكاناتها الكاملة. ولذلك من املهم التأكد من أن العمل التوثيقي الجاري يلبي هذه املتطلبات، 

جنباً إىل جنب مع أي أهداف أخرى للعمل.
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التحقيق يف الجرائم مبوجب القانون الدويل 
تبنّي فئات الجرائم املصنفة مبوجب القانون الدويل والعنارص الالزمة إلثباتها أهمية توثيق األحداث مع 

فهم واضح لدورها يف نهاية املطاف يف تحقيق جنايئ محتمل. وكام لوحظ، فإن عملية التوثيق مهمة آلليات 

املساءلة غري القضائية لضامن نزاهة العملية ونتائجها. ويركز هذا القسم عىل التحقيقات الجنائية، و لكن  

تنطبق العديد من املبادئ واملناهج نفسها  أيضاً عىل آليات غري قضائية.

القانون  التحقيق يف جرائم مصنفة مبوجب  إىل  املحيل، مثة حاجة  الجنايئ  القانون  مع  الحال  وكام هي 

الدويل قبل أن ميكن النظر فيها يف محكمة قانونية. وتشبه عمليات التحقيقات الجنائية الدولية يف نواح 

التحقيقات الجنائية الوطنية: هناك اشتباه بأن جرمية ارتُِكبت، ثم يجري  كثرية وإىل حد بعيد عمليات 

أنواع  واألدلة من خالل جمع  الوثائق  ويراجعون  الشهود،  مع  التحدث  تحقيقاتهم من خالل  محققون 

مختلفة من األدلة املادية. وتُحلَّل نتائج هذه التحقيقات وفقاً للقانون املعمول به، وتربط جرائم محددة 

بأفراد محددين، ويجلب املّدعون العامون األدلة أمام محكمة ذات صالحية يف الحالة املعينة، إن كان قد 

تم انشاء مثل هذه املحاكم.

من  الهائل  الكم  هو  والدولية،  الوطنية  الجنائية  القضائية  واملالحقات  التحقيقات  بني  الرئييس  والفارق 

املعلومات املتاحة يف شأن ارتكاب جرائم معينة، خصوصاً عندما تكون تلك الجرائم إما واسعة النطاق أو 

منهجية يف طبيعتها. ففي القانون الدويل، ميكن أن يتوافر اآلالف من الشهود الذين ميكن أن يقّدموا كثرياً 

من املعلومات عن الجرائم التي ارتُِكبت، مبا يف ذلك تحديد أفراٍد معينني نّفذوا تلك الجرائم الفردية. ومع 

ذلك، مثة معلومات أقل متاحة لربط الشخص )األشخاص( ذي )ذوي( املسؤولية النهائية، ويُشار إليهم 

يف األغلب باسم "أولئك الذين يتحملون القسط األكرب من املسؤولية"، باألفعال الفردية التي وقعت عىل 

األرض.

لتحديد  الحصول عىل صورة شاملة ملا حدث،  الدولية إىل  الجنائية  املؤسسات  النحو، تحتاج  وعىل هذا 

أو  خطط  عن  أو  جرائم،  تشكل  التي  األفعال  من  مجموعات  عن  مسؤولني  يكونون  قد  الذين  األفراد 

سياسات شملت ارتكاباً واسع النطاق أو منهجياً لجرائم أسفرت عنها. وأحياناً كثرية، يكون الشهود الذين 

سيقّدمون معلومات عن "أساس الجرمية"، أي تعدد الجرائم املرتكبة عىل أرض الواقع، مختلفني عن أولئك 

الذين ميكن أن يؤّمنوا "معلومات الربط"، أي املعلومات التي تربط أولئك الذين يتحملون القسط األكرب 

من املسؤولية بأساس الجرمية. و من املهم عدم إضاعة فرص الحصول عىل معلومات استخبارية قيّمة بناًء 

عىل افرتاض أن شاهداً معيناً لن يكون يف وضع ميكنه من تقديم أدلة الربط.

ميكن متثيل هذه العملية عىل نطاق واسع عىل النحو التايل:

1. مرحلة التحقيق: جمع معلومات لتجميع صورة ما حدث فعالً.

2. تحديد الجرائم  التي ميكن أن تكون قد ارتُكبت  مبوجب القانون الدويل.

3. ربط الجرمية بشخص معني يشتبه يف أنه مسؤول عن هذه الجرمية عرب مختلف أمناط املسؤولية.
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مثة أدلة واضحة عىل انتهاكات خطرية للقانون الدويل وقعت يف سوريا. لكن كام توضح العملية املذكورة 

الجارية  الجهود  تنظر  أن  يجب  ولذلك  معقدة.  الجرائم  املسؤولني عن هذه  عملية مالحقة  فإن  أعاله، 

لتوثيق الجرائم الخطرية مبوجب القانون الدويل يف سوريا يف املتطلبات الالزمة ملالحقة مثل هذه الجرائم، 

مبا يف ذلك عنارص الربط واألدلة التي تربط بني أولئك الذين يتحملون القسط األكرب من املسؤولية عن 

الجرائم باألحداث الجارية عىل أرض الواقع. ومن املهم تضمني هذه املتطلبات يف العمل التوثيقي الجاري. 

ومثة عدد من الطرق البسيطة نسبياً التي ميكن اللجوء لها للقيام بذلك.

توثيق مرسح الجرمية: االعتبارات العملية
ال يزال عدد كبري من األحداث العنيفة يحدث يف سوريا، مبا يف ذلك تفجريات وهجامت جوية وهجامت 

باألسلحة الثقيلة. يف حني أن توثيق جميع الضحايا مهم، فإن قامئة الضحايا ال تحمل يف حد ذاتها قيمة 

أن  فعالً  املؤسف  ملن  إنه  و  الدويل.  القانون  مبوجب  للجرائم  القضائية  املالحقة  لجهة  مطلقة  قانونية 

الحروب تنتج عديداً من اإلصابات يف صفوف املدنيني، لكنهم ليسوا جميعهم بأي حال من األحوال من 

ضحايا جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية أو اإلبادة الجامعية. ويسبب عديٌد من العمليات العسكرية 

املرشوعة وفيات وإصابات يف صفوف املدنيني، لكنها ليست بالرضورة أفعاالً جرمية يف حد ذاتها. وهذه 

هي الحال مع الحوادث غري املبارشة للقصف )باملدافع والهاون والدبابات أحياناً(، والتي متيل إىل أن تكون 

عىل نطاق واسع، لكنها أيضا إشكالية، ولهذا السبب تقدم لنا هنا مثاالً توضيحيياٍ مفيداً.

للوهلة األوىل قد تبدو قذيفة مدفعية تنفجر يف منطقة مدنية تعج بالحركة يف مدينة سورية ما تسببت 

بوفيات وإصابات متعددة وأرضار واسعة النطاق عمالً جرمياً واضحاً. لكن الوصف أعاله للجرائم مبوجب 

القانون الدويل يوضح وجوب تلبية عدد من املعايري ليك يكون األمر عىل هذا النحو. ولذلك من املهم أن 

تركز جهود التوثيق عىل توثيق وجود هذه املعايري اإلضافية فضالً عن األفعال نفسها.

ويساعد توثيق مرسح الجرمية عىل القيام بذلك، وعىل جهود التوثيق األخرى الجارية حالياً يف سوريا، فهو 

مرشوع يقع بالتأكيد ضمن قدرات الناشطني السوريني.

لكن هناك قضية مهمة يجب تذكرها: رضورة بذل كل جهد ممكن لضامن أن تجري هذه الخطوات بأمان 
بحيث يجب عدم القيام بها حني ال ميكن ضامن السالمة. فاملواقع التي استُخِدمت فيها متفجرات، مبا يف 
ذلك القذائف وقذائف الهاون، قد تحتوي عىل ذخائر غري منفجرة، وميكن أن تكون ال تزال نشطة وميكن 

أن تتسبب باصابات للناس الذين يوثقون املشهد الحقاً أو تقتلهم.

ومع أخذ هذا التحذير يف االعتبار، مثة عديٌد من الخطوات  التي ميكن اتباعها لتوثيق مرسح الجرمية ليك 

ميكن لها أن تكون مفيدة لعمليات املساءلة يف وقت الحق:

أوالً، توثيق السياق املادي األوسع من الحدث: عىل امتداد بضعة مئات من األمتار من نقطة االنفجار ، 

هل هناك أي أهداف عسكرية مرشوعة ذات طابع ثابت )أهداف تشغيلية مثل املنشآت العسكرية، أو 

إسرتاتيجية، مثل البنية التحتية الحيوية( يف وقت االنفجار؟، هل كانت هناك أية أهداف متنقلة متر عرب 

ه بدقة.  تَُوجَّ الهدف لقذيفة مل  ى أهدافاً  "سانحة"(؟ كان ميكن لهذه األهداف أن تكون  املنطقة )تُسمَّ
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وميكن لقرب أٍي من هذه األهداف أن يقّوض املزاعم بأن مدنيني استُهِدفوا عمداً أو إهامالً.

ثانياً، توثيق املوقع املتأثر: هل ميكن وضع رسم تخطيطي فوراً للمنطقة حول نقطة االنفجار تبني الرضر 

الحرص عىل  أو فيديوهات، مع  الوثائق صوراً  الناس؟ يجب أن تشمل  الشظايا ومواقع رضب  وعالمات 

"تحديد مرجعية" هذه الصور والفيديوهات، مبا يف ذلك تضمينها رؤية واضحة ألسامء الشوارع واملعامل 

املحلية الخ. وإذا كان ذلك ممكناً، يجب توثيق إن كانت القذيفة "طلقة واحدة" أو جزءاً من وابل أوسع 

)طلقات متعددة(، ويف الحالة األخرية، يجب تعيني كل من املواقع األخرى املتأثرة وتطبيق النهج التوثيقي 

نفسه عىل كل واحدة منها عىل حدة.

الفتيل  مخروط  )أي  الحفرة  من  القذيفة  من  أجزاء  السرتجاع  ميكن  املستخدمة:  الذخرية  توثيق  ثالثاً، 

وزعانف الذيل وطوق القذيفة( وجمع شظايا من املنطقة املحيطة، أن يساعد الحقاً الخرباء يف تحديد نوع 

الذخرية، األمر الذي ميّكن من اإلشارة إىل السالح الذي أطلقها. وميكن لهذا أن يكون مفيداً يف تحديد ما إذا 

كانت اإلصابات تتسق مع الخصائص البالستية للذخرية، مع األخذ يف االعتبار أن الشظايا املعنية قد أُزيلت 

جراحياً من الضحايا. وتربط هذه اإلحالة املرجعية بوضوح الضحايا بالحدث. وتتطلب هذه الخطوة، جنباً 

إىل جنب مع الخطوة الرابعة، اهتامماً خاصاً: إذا مل تكن متأكداً مام إذا الذخرية ال تزال حية أو ال، فإن 

أفضل أسلوب هو العمل عىل تصوير املنطقة من مسافة آمنة وترك عملية الجمع لشخص تلقى تدريباً خاصاً 
عىل القيام بذلك بأمان.

وأخرياً، مثة توثيق حفرة القذيفة نفسها ، مع الحرص مرة أخرى عىل أال يصبح املوثّق ضحية أخرى ألي 

أثناء توثيق موقع حفرة االنفجار وحجمها وشكلها. وسيساعد هذا يف تحديد نوع  ذخائر غري منفجرة 
الذخرية أو السالح، واألهم من ذلك أنه سيشري إىل االتجاه الذي أُطلِقت منه القذيفة والزاوية التي أحدثت 

هذا األثر. وميكن لهذا أن يقّدم معلومات قيمة عن املوقع الذي أُطلِقت منه النار، ما ميكن، بدوره، أن 

يساعد يف تحديد الوحدة والقائد املسؤولنَي.

أن  باالعتبار  نأخذ  أن  املهم  من  استُخِدمت يف سوريا.  قد  كيميائية  أسلحة  أن  تقارير عىل  عدة  أشارت 

قذائف املدفعية هي إحدى وسائل إيصال األسلحة الكيميائية، وكذلك األخذ بالحسبان أن التلوث املتبقي 

رمبا ال يزال ميثل خطراً عىل صحة أي شخص يزور موقع الحادث. يف هذه الحاالت، فإن األرضار املادية 
حول نقطة االنفجار قد تكون أقل من ذلك بكثري ألن القذيفة حملت عنرصاً كيميائياً بدالً من املتفجرات 

الشديدة. و"األدلة" األساسية يف هذه الحاالت هي تسجيل اآلثار الصحية التي خربها أو عاناها أشخاص يف 

منطقة مجاورة مبارشة. كيف يصفون الدخان/الضباب الذي شاهدوه حول نقطة االنفجار؟
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15  يستند هذا القسم إىل ورقة غلني مورغان املعنونة "التوثيق: سد الفجوة بني األحداث والضحايا". وغلني مورغان محقق خبري ذو تجربة واسعة 

من التحقيق يف الجرائم املصنفة وفقاً للقانون الدويل ويف عدد من املجتمعات االنتقالية

16  يبنّي منطق حكم غرفة االستئناف يف املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة الذي برأ الجرنال يف الجيش الكروايت غوتوفينا من استهداف 

املدنيني يف صورة غري قانونية خالل "عملية العاصفة" يف صيف 1995، صعوبة وضع رقم دقيق للطول املطلوب باألمتار لشعاع القصف.

17 إن التحليل القانوين الكامل للحفرة مهارة من مهارات املدربني تدريباً مهنياً يف الجيش، خصوصاً يف املدفعية، لكن غري املدفعيني يستخدمون 

 فعالً منوذجاً بدائياً ألغراض تكتيكية. ميكن االطالع عىل إرشادات مفيدة يف :

 http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/6-121/fm612_9.htm )قُِرئ يف 20 أيار 2013(.



الحلق،  وحريق  العينني،  سيالن  مثل  خربوها،  التي  الجسدية  األحاسيس  ما  وطعمه؟  رائحته  كانت  ما 

والدوخة، والبثور أو الحروق الجلدية، والصداع والتقيؤ الالحقني؟ وميكن لعينات من الرتبة، إذا تعرضت 

لتحليل مخربي مناسب، أن تقّدم أدلة دامغة عىل استخدام األسلحة الكيميائية. مرة أخرى، يجب توخي 

الحذر لتجنب التلوث الشخيص باعتباره مسألة ذات أولوية يف حاالت مثل هذه.
وميكن لجهود التوثيق هذه أن تسّهل إىل حد كبري التحقيق، واملالحقة القضائية يف نهاية املطاف حول 

الجرائم املصنفة مبوجب القانون الدويل ومساعدة اآلليات غري القضائية مثل لجان تقيص الحقائق أو لجان 

الحقيقة.

مساهمٌة مهمٌة أخرى للتحقيق يف جرائم مصنفة مبوجب القانون الدويل وتوثيقها تأيت من الوثائق املستوىل 

التي ميكن أن تحّدد املسؤولية  الربط  إثبات عنارص  عليها. فهذه ميكن أن تكون ذات أهمية خاصة يف 

املبارشة أو تساعد يف ربط األوامر بالجرائم. لكن مل يتم يف أحيان كثرية تقدير قيمة الوثائق التي يستويل 

عليها نشطاء التوثيق أو املنخرطون يف القتال. ومثة روايات عن مسؤولني يف النظام يف مرص وأماكن أخرى 

انضموا "متنكرين" إىل الحشود لحرق مجموعات الوثائق كوسيلة لتغطية الدالئل الخاصة بهم.

املطلوب هو اتباع منهجية واضحة للحصول عىل الوثائق أو تأمينها مع توثيق "طريقة الحصول عليها" 
والعمل عىل رفع مستوى الوعي بقيمة هذه الوثائق فال يدمرها الثوار عمداً، بل يبذلون كل جهد ممكن 

للحفاظ عليها.
وتخلق معرفٌة محددٌة ملصدر وثيقة وحفُظ وثائق ذات صلة معاً تآزراً مييل إىل زيادة قيمتها الجامعية 

ويقوي االستدالالت التي ميكن استخالصها من خالل التحليل. وبناًء عىل ذلك، ينبغي عىل التوثيق أال يسجل 

فقط املباين التي جاءت منها الوثائق، بل املكاتب والخزائن وحتى الرفوف. وتُعترَب الصور أو الفيديوهات 

املرشوحة التي ُصوِّرت خالل عملية الحصول عىل الوثائق طريقة رسيعة وبسيطة للقيام بذلك.

يف  لتخزينها  الحذر  توخي  ينبغي  لذلك  رطبة،  كانت  إذا  للتلف، خصوصاً  جداً  قابلة  الورقية  والوثائق 
ظروف جافة وخالية من العفن و القوارض والحرشات ....الخ.

وهناك بالتأكيد صعوبات عملية يف معالجة كميات كبرية من الوثائق املستوىل عليها، لكن قيمتها املمكنة 

تجعل كل هذا الجهد مستحقاً. 

من غري املرجح أن تُعترَب وثيقة ما "دليالً دامغاً"، تحدد بوضوح القائد ونيته بالقتل، لكن مراجعة دقيقة 

تكشف عن وجود عدد ال يُحىص من التفاصيل التي يساعد إعادة تجميعها عىل االستنتاج و االستدالل أو 

الحصول عىل اثبات واضح بشكل كامل.

وتتمثل إحدى العقبات املهمة يف جهود توثيق من هذا النوع يف التالعب مبسارح الجرائم، أو الوثائق، أو 

الشهادات، سواء عن قصد أو بدون قصد. وميكن لألدلة والوثائق أن تكون ملفقة أو مسجلة بشكل غري 

فيها أو مقلالً من شأنها، وقد يتم إغراء الشهود مللء الثغرات يف  دقيق، وميكن أن تكون األرقام مبالغاً 

محاولٍة ليكونوا مفيدين للمحققني. 
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الدقة هي األساس لنجاح التحقيقات وبالتايل ال بد من ضامن أن يتم العمل التوثيقي وفقاً لهذه املعايري 
من  وافر  عدد  أساس  األحداث عىل  عن  مفصلة  ووضع صورة  الحقائق  لتأكيد  الجهود  وبذل  الصارمة 

املصادر واألدلة.
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العدالة االنتقالية يف سوريا

السياق السوري
يحدد السياق الذي تطّبق فيه عملية العدالة االنتقالية نقطة انطالق هذه العملية، والتوقعات املرجوة 

منها، كام يؤثر أيضاً يف كيفية عمل اآلليات واملؤسسات وطريقة النظر إليهم،  وكيفية تفاعلهم مع جوانب 

املجتمع األخرى. وليك ينال جميع السوريني العدالة التي يريدونها ويعتربونها ملكاً لهم، من املهم النظر 

يف الكيفية التي أثر فيها كل من تاريخ سوريا وثقافتها وأديانها وسياساتها يف طبيعة الرصاع الجاري، وكيف 

عملية  تصميم  ذلك، ميكن  وبناًء عىل  فيها.  االنتقالية  العدالة  عملية  تؤثّر عىل  أن  العوامل  لهذه  ميكن 

لتحقيق عدالة انتقالية تستجيب لحاجات الحالة السورية الفريدة من نوعها. فطول فرتة القتال وشدة 

حّدته يف سوريا ميز الحالة السورية عن معظم حاالت بلدان "الربيع العريب" األخرى، وسيكون لذلك بالتايل 

تأثري عميق عىل عملية العدالة االنتقالية فيها.

أولويات سوريا
أحد أسباب قيام الثورة السورية، يعود يف جزء منه، إىل املطالبة بقيام مجتمع أكرث شفافية يخضع للمساءلة 

ويسوده القانون. غري أن سوريا وجدت نفسها داخل رصاع عنيف يتميز بانتشار كبري للجرائم واالنتهاكات 

الخطرية لحقوق اإلنسان األمر الذي يستدعي الحاجة أكرث من أي وقت مىض للمساءلة وتحقيق عدالة 

انتقالية تساهم يف بناء سوريا املنشودة.

وباعتبار أن احتياجات العدالة االنتقالية يف سوريا، كأي حالة أخرى، عديدة ومتنوعة فمن املهم ضامن 

تصميم عملية متنح السوريني العدالة التي يرغبون بها بطريقة تدرك السياق السوري وتنسجم معه. وليك 

متكاملة من  بعملية  القيام  االنتقالية يف سوريا، البد من  العدالة  أولويات  كاملة عن  تقديم صورة  يتم 

التشاور والتوعية، تشمل سوريا بكافة طوائفها وأثنياتها املتنوعة من طريف الرصاع، مبا يضمن  أال تكون 

العدالة االنتقالية املطبقة هي "عدالة املنترص". وقد بدأت بالفعل يف سوريا عملية التوعية التي تتكامل 

مع التحقيقات وجهود التوثيق الجارية. وتحدد الصورة التي بدأت تتشكل عدداً من القضايا املتميزة والتي 

من املرجح أن تلعب دوراً محورياً يف عملية العدالة االنتقالية يف سوريا.

آليات االستبداد
العقاب. وكانت عنارص مهمة من  بثقافة اإلفالت من  املاضية  األربعة  العقود  تاريخ سوريا خالل  اتسم 

ومل  الطوارئ  حالة  أُعلِنت   ،1963 ففي  السلطة،  األسد  تويل حافظ  قبل  الوجود  إىل  برزت  الثقافة  هذه 

تُرفَع  إال بعد اندالع الثورة يف عام 2011. ومنذ 1963، تُحَكم سوريا مبوجب قانون األحكام العرفية الذي 

يجيز االنتهاكات ويحميها. حيث يسمح القانون للجيش وقوات األمن بالعمل خارج قواعد القانون املدين. 

ويف حال حصول مساءلة للجيش وقوات األمن، كان ذلك يتم أمام املحاكم العسكرية )الرسية( فقط . 

وباإلضافة إىل ذلك، قّدم املرسوم الترشيعي 549 للعام 1969 حصانات واسعة ملوظفي الدولة.
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18 د. رضوان زيادة، "كيف تُبنى سوريا دميقراطية".



وبعد فرتة من عدم االستقرار، استوىل حافظ األسد عىل السلطة يف سوريا يف 1970 من خالل سلسلة من 

االنقالبات العسكرية. ولقد لفت مناخ عدم االستقرار العسكري والسيايس، الذي سيطر من خالله عىل  

السلطة  مركزية  تعزيز  عملية  فوراً  األسد  فبدأ حافظ  األمن.  تحقيق  إىل رضورة  بشدة  انتباهه  السلطة 

واعادة تشكيل املؤسسات الحكومية لضامن موقعه. وكان من أبرز هذه التغيريات إنشاء جهاز أمني واسع 

قادر عىل العمل بشكل مستقل عن الجيش والرشطة، من خالل االعتامد عىل املعلومات االستخبارية من 

شبكة واسعة من املخربين.

وعىل الرغم من الجهود الكبرية التي بذلها األسد لتأمني موقعه يف السلطة، فقد زادت املعارضة الشعبية 

الثامنينيات. حينها عقد حافظ األسد  لحكمه االستبدادي املتنامي وخاصة يف أواخر السبعينيات وأوائل 

النخبة  وفرق  األمنية  األجهزة  عىل  االعتامد  من خالل  مفرط  بعنف  املعارضة  هذه  مواجهة  عىل  العزم 

العسكرية التي تعمل بحصانة كاملة مبوجب قانون األحكام العرفية. خلفت تلك املواجهات املسلحة مع 

املعارضني السياسيني  للنظام، خصوصاً جامعة اإلخوان املسلمني، آالف القتىل، كام اختفى اآلالف يف مراكز 

احتجاز حكومية رسية، ومازال اآلالف من املختفني يف عداد املفقودين إىل اليوم. وقد انتهز األسد هذه 

الفرصة للتخلص من جميع معارضيه السياسيني مبا يف ذلك معاريض اليسار و الحزب الشيوعي، كام شاع 

االعتقال واالحتجاز التعسفي وسوء املعاملة والتعذيب. ولعل املامرسات األبرز دموية يف تلك املرحلة هي 

املجازر التي قُِتل فيها اآلالف من املدنيني يف مدينة حامه يف شباط 1982، وإعدام املئات من السجناء يف 

تدمر يف 27 حزيران 1980.

وقد ُشوِّهت سمعة املؤسسات القضائية واالستخبارية واألمنية التابعة لنظام  األسد بسبب اإلفالت من 

العقاب الذي مّكنها من ارتكاب الجرائم، سواء قبل الرصاع الدائر يف سوريا أو خالله. ويصح هذا األمر 

خصوصاً بالنسبة إىل الفروع األمنية األربعة الرئيسية وهي أجهزة االستخبارات والجيش، ووزاريت الداخلية 

والدفاع، وإىل حد ما، السلطة القضائية. حيث قامت هذه املؤسسات إما بارتكاب جرائم خطرية وانتهاكات 

لحقوق اإلنسان، أو شجعت عليها وسهلتها، كام فشلت متاماً يف محاسبة الجناة. األمر الذي أدى إىل تضاؤل  

الثقة العامة بهذه املؤسسات نتيجة الدور الذي لعبته يف الرتويج لثقافة اإلفالت من العقاب  التي شجعت  

عىل ارتكاب انتهاكات أثناء عهدي األسد األب واالبن وخالل  الرصاع الدائر حالياً. جميع هذه املؤرشات 

توحي بأن  هذه املؤسسات ستكون محوراً مهامً للعدالة االنتقالية. ويف حني أن هناك من دون شك قدرة 

الخطرية ورشعيتها  الجرائم  تواطؤها يف  يدل  تحديدها واستخدامها،  املؤسسات يجب  قيمة داخل هذه 

التي  القانونية  املحدودة يف أعني السوريني عىل وجود حاجة ملحة إلصالح كل هذه املؤسسات والبيئة 

كانت قادرة عىل العمل فيها. ويف 2008، قلّص املرسوم الترشيعي 69 أكرث مالحقة مسؤويل الرشطة و األمن 

والجامرك. ورث بشار األسد عن والده يف حزيران 2000 دولًة يف حاجة ماسة إىل اإلصالح. األمر الذي انتهزه 

ليبدأ رئاسته مبجموعة من الوعود االصالحية وبعض املبادرات  خالل ما  سّمي آنذاك بـ"ربيع دمشق"، 

لكن ما لبثت أن تالشت هذه الوعود وكان البديل حملة ضخمة لقمع النشاط السيايس واملدين. فتعرثت 

اإلصالحات السياسية وكانت اإلصالحات االقتصادية سطحية إىل حد كبري وموجهة ملصلحة نخبة صغرية من 

رجال األعامل القادرين عىل إثراء أنفسهم مقابل الوالء.

السياق السوري | 39 
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كان االحتجاز التعسفي وإبقاء السجناء يف مراكز االحتجاز أو السجن من دون محاكمة أو أحكام وتعذيبهم 

يعد من امليزات الجوهرية للنظام السوري يف ظل حافظ وبشار األسد. قّدرت مجموعات سورية لحقوق 

اإلنسان أن عدد املعتقلني السياسيني بعد عام 2000   قد تراوح بني 500 وألف معتقل. كام أن ضبابية 

الخطوط الحمراء خصوصاً يف النسخة السورية من "الحرب عىل اإلرهاب"، قد ساهمت يف افراغ املجتمع 

السوري من السياسة.

عاىن االقتصاد السوري، قبل الثورة، من انخفاض مستويات النمو وارتفاع مستويات البطالة، خصوصاً بني 

الشباب. وساهمت هذه العوامل يف ارتفاع معدالت الفقر والجرمية يف كثري من املجتمعات السورية. لكن 

األسد. ففيام  بشار  ينمو يف ظل حكم  كان  الذي  األكرب  الرضر  كان  السياسية واالقتصادية  املساواة  عدم 

كان عدد الفقراء السوريني يف ارتفاع، كانت النخب املرئية بشكل متزايد تزداد ثراًء. وفاقمت الخصخصة 

االنتقائية ملوارد الدولة البطالة من جهة، لكنها ساهمت بإثراء مجموعة مختارة من األفراد املوالني للنظام 

من جهة ثانية.

لذلك ، ميكن أن تشمل العدالة االنتقالية الجهود املبذولة السرتداد األصول اململوكة للدولة ومقاضاة مرتبي 

جرائم مالية خطرية. لكن األوضاع االقتصادية يف سوريا تضع قيوداً عىل املوارد املتاحة، األمر الذي قد يؤثر 

حتى يف إمكانيات قيام عملية العدالة االنتقالية.

االنقسامات والتنوع
لفهم مايض  املفتاح  التنوع  ويُعترَب فهم هذا  وسياسياً.  وثقافياً  وعرقياً  دينياً  السوري متنوع  املجتمع  إن 

سوريا وديناميكيات الرصاع الحايل. كام أنه مفتاح لفهم عدد من التحديات التي قد تواجه تحقيق العدالة 

االنتقالية يف سوريا.

أغلبية السوريني هم من العرب، لكن سوريا هي أيضاً موطن ملجتمعات كبرية من األكراد واألرمن واآلشوريني 

والرشكس والرتكامن، فضالً عن مجموعات أخرى، مبا يف ذلك الفلسطينيني والعراقيني. ومير عرب هذا التنوع 

الثقايف والعرقي مقدار كبري من التنوع الديني. فاألغلبية العظمى من السكان هم من املسلمني السنة، عىل 

الرغم من وجود طوائف كبرية من العلويني والدروز واإلسامعيليني والطوائف املسيحية املختلفة. وهذا 

التنوع هو نتيجة لعديد من موجات الهجرة التاريخية إىل مجتمع لطاملا رحب  بالهجرة إليه وحقق، يف 

كثري من األحيان ، اندماج متناغامً نسبياً بني املجتمعات الجديدة.

لت  لكن عدداً من حكام سوريا حاولوا التالعب بهذا التنوع لصالحهم. ففي ظل االنتداب الفرنيس، فُضِّ

األقليات يف كثري من النواحي، خصوصاً داخل الهياكل العسكرية والسياسية يف البالد، فرُقِّيت، مثالً، أعداد 

كبرية من األكراد. غري أن هذه الحالة رسعان ما تغريت خالل حكم حافظ األسد حيث تم تهميش األكراد 

الطائفة  كانت  فقد  ذلك  من  النقيض  وعىل  والعسكرية.  السياسة  السلطة  من  كبري  حد  إىل  واخرِاجهم 

املتعاقبني آلل  النظامني  الحاالت، حظوة يف ظل  بعض  أقله يف  نالت،  لكنها  مهمشة،  سوريا  العلوية يف 

األسد. وتقّدم االنقسامات وحاالت عدم الثقة يف املجتمع، وهي إرث هذه السياسات، سياقاً أساسياً لفهم 

الطريقة التي تدرك بها املجتمعات املتنوعة داخل سوريا  السياسات واألولويات املختلفة الخاصة بالعدالة 

االنتقالية.
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وينعكس تنوع سكان سوريا أيضاً يف تنوع الجامعات الضالعة حالياً يف القتال عىل جانبي الرصاع. ففي 

حني ميكن تقسيم الرصاع إىل القوات املوالية لنظام بشار األسد وتلك التي تقاتل إلنهاء حكمه، يخفي هذا 

التقسيم عدداً آخر من التقسيامت الفرعية عىل الجانبني. تتكون القوات املوالية لألسد إىل حد كبري من 

إليها  يُشار  املستمرين يف مواقعهم، وكذلك ميليشيا موالية لألسد  األمن  السوري وقوات  الجيش  عنارص 

باسم الشبيحة. وميكن تقسيم قوى املعارضة إىل تلك املقاتلة من ضمن الجيش السوري الحر، بتنسيق من 

املجالس العسكرية، واملجموعات املستقلة التي تقاتل أحياناً كثرية يف مجتمعات محلية )مبا يف ذلك حلب 

وحمص(، مثل لواء الفاروق، وكتائب األنصار، وجبهة تحرير سوريا. ويتحرك آخرون أيديولوجياً يف شكل 

أكرث وضوحاً، مثل جبهة النرصة، فضالً عن شبكات وجامعات أخرى إسالمية وسلفية وجهادية.

الثورة  جانب  إىل  تقاتل  التي  الجامعات  لتنوع  سيكون  يتزايد،  السورية  املعارضة  تنظيم  أن  حني  ويف 

الثورة من  تأثري كبري يف عملية العدالة االنتقالية يف سوريا.  ويعود ذلك إىل تنوع األسباب التي تُخاض 

أجلها، فبعض الجامعات تحركها األيديولوجيات اإلسالمية أو السياسية، فيام تقاتل غريها أساساً لحامية 

املقاتلني  من  عديداً  أن  إىل  تشري  متزايدة  تقارير  ومثة  األيديولوجية.  الهموم  من  قليل  مع  مجتمعاتها، 

يحاربون نيابة عن جامعات مقرها خارج سوريا، مبا يف ذلك يف أماكن أخرى من العامل العريب.

ويف حني أن العديد من هذه املجموعات املتنوعة تقاتل عىل الجانب نفسه من الرصاع، إال أن دوافعها 
ورؤيتها لسوريا ما بعد الرصاع تختلف بشكل كبري. 

فعىل الرغم من أن الهدف املشرتك وهو هزمية القوات املوالية لألسد يدفع املجموعات املعارضة املختلفة 

إىل التعاون املرحيل، غري أن اختالف األيديولوجيات والرؤى حول سوريا املستقبلية سيخلق سياقاً سياسياً 

ذ العدالة االنتقالية فيه عىل املدى الطويل. صعباً، والذي ستتشكل وتُنفَّ

 ، فيها  الحايل  الرصاع  تأجيج  يف  يساهم  والذي  والقمع،  والديني  العرقي  التهميش  من  سوريا  تاريخ  إن 

الصورة  هي  هنا  األبرز  القضية  ورمبا  االنتقالية.  الفرتة  خالل  األحداث  مجرى  عىل  التأثري  يف  سيستمر  

املوجودة عند السوريني عن املحسوبية يف الجيش السوري واألجهزة األمنية. فعديد من السوريني يرون 

الخدمات األمنية، وكذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، أوضح الرموز القمعية لنظامي األسد، ويعتربونها 

أدوات أُنِشئت يف املقام األول لحامية هذين النظامني بدالً من حامية سوريا ومواطنيها. ونتيجة لذلك، 

مثة عداء عام كبري تجاه هذه املؤسسات وتجاه من ينظر لهم عىل أنهم  مستفيدين من خدماتها. ويهدد 

هذا السياق بأفعال انتقامية قد تستهدف مجتمعات بأكملها، بغض النظر عن الدور الفعيل لألفراد داخل 

الحاكم يف سوريا،  البعث  إىل حزب  بالنسبة  أقل،  إىل حد  رمبا  نفسه،  األمر  يصّح  املؤسسات. وقد  هذه 

وكذلك األرس التي قد تجّسد عقوداً من الفساد االقتصادي. وتشمل هذه األرس آل األسد ومخلوف وطالس 

وخّدام واألخرس، فضالً عن أعضاء سنة ومسيحيني يف مجتمع رجال األعامل، يُنظَر إليهم عىل أنهم اكتسبوا 

ثرواتهم من خالل املحسوبية والوالء لنظام األسد. كام ميكن أن يلعب التهميش والقمع الذي عاىن منه 

األكراد يف سوريا، منذ عهد القومية العربية الشعبية ابتداء من الخمسينيات، دوراً مهامً يف تشكيل رؤيتهم 

شت مجتمعاتهم سياسياً واقتصادياً.  لسوريا يف مرحلة ما بعد الرصاع. حيث قُِمعت ثقافتهم ولغتهم وُهمِّ

بعنف، وخاصًة  احتجاجاتهم  لتعريب قرسي. وقمعت  ثقافتهم وهويتهم  وتعرضت  أراضيهم  وصودرت 

خالل االشتباكات السنوية التي كانت تحصل بذكرى النريوز نتيجة مطالبة األكراد بحقهم باالحتفال بعيد 



إثر  األقل  عىل  شخصاً   30 فيها  قُِتل  والتي   ،2004 يف  القامشيل  أحداث  خالل  أو  الكردية،  السنة  رأس 

اشتباكات بني الرشطة ومتظاهرين أكراد. 

مراحل الثورة
لكيفية بدء  من هذه الخلفية ظهرت الثورة السورية. ويتطلب فهم سياق العدالة االنتقالية أيضاً فهامً 

الثورة نفسها وتطورها ونظرة املجتمعات السورية املختلفة إليها.

الثورة، لكن ميكن  يقاتلون إىل جانب  الذين  الجميع، أو حتى جميع  ليس هناك رسٌد واحد مقبول من 

االعتامد عىل  بعض األحداث الرئيسية لتقديم سياق عام للثورة. مّر الرصاع يف سوريا مبراحل مختلفة، يف 

املرحلة األوىل)شباط 2011 – أيار 2011(،  كانت االحتجاجات  سلمية فيام تعرضت لهجوم عنيف من 

استخدام  الحكومة عىل  اعتامد  أدى  الثاين(2011،  الثانية، )حزيران-ترشين  املرحلة  السوري. ويف  النظام 

عن  بالدفاع  بدأت  املعارضة  صفوف  يف  مسلحة  جامعات  إنشاء  إىل  وأمنياً  عسكرياً  املفرط  العنف 

االحتجاجات السلمية وحاميتها. وبعد ترشين الثاين 2011، بلغ الرصاع مرحلة كبرية من العسكرة.

احتجاجات سلمية
شاب  تعرض  عىل  لالحتجاج  دمشق  العاصمة  وسط  يف  سوري  مائة  حواىل  تجمع   ،2011 شباط   18 يف 

السورية  السلطات  اعتقلت  أسبوعني،  أقل من  الرشطة. وبعد  أيدي ثالثة من رجال  املربح عىل  للرضب 

العرشات من املراهقني يف مدينة درعا الجنوبية بتهمة كتابة شعارات عىل عدد من الجدران يف املدينة. 

واندلعت  آذار 2011.  االحتجاجات يف درعا ودمشق قرب منتصف  تزايد  السورية مع  االنتفاضة  ومنت 

االحتجاجات عىل تعذيب عدد من التالميذ الصغار. ويف 25 آذار، انترشت احتجاجات واسعة عىل مستوى 

البلد. وتعاملت السلطات السورية مع املظاهرات السلمية باستخدام العنف، فاعتقلت الكثري من املدنيني 

وقتلتهم. ونتيجة لذلك، تحول املتظاهرون يف درعا من املطالبة باإلصالحات إىل الدعوة إىل اسقاط النظام. 

ويف 11 نيسان 2011 ردت قوات األمن السورية من خالل مهاجمة مدينة درعا، ما خلف مئات القتىل 

والجرحى. واستخدم الجيش السوري وقوات األمن الدبابات واألسلحة الثقيلة ملهاجمة مدن أخرى، مثل 

حامه ودير الزور.

االنشقاق والدفاع عن النفس
ونتيجة الستخدام العنف من قبل نظام األسد ضد املتظاهرين العزل، بدأ عديٌد من الجنود والضباط من 

ذوي الرتب املنخفضة باالنشقاق عن الجيش. وحدث االنشقاق األول خالل العملية العسكرية يف درعا. 

فقد رفض العديد من الجنود فتح النار ضد املتظاهرين السلميني وأُعِدموا مبارشة من قبل عنارص االمن 

النظام.  من  املستخدم  العنف  مستوى  زاد  إذ  التالية،  األشهر  خالل  االنشقاقات  عدد  وارتفع  والجيش. 

واملسؤولني  العسكريني  الضباط  كبار  وبدأ  تجهيزاً  أفضل  املعارضة  مقاتلو  وأصبح  االنتفاضة،  واستمرت 

الحكوميني باالنشقاق.

42 | العدالة االنتقالية يف سوريا



عىل   مراراً  النار  وأطلقت  العسكرية،  العمليات  الحكومية  القوات  وّسعت  فيام  االحتجاجات  واستمرت 

املتظاهرين، ونفّذت اعتقاالت. وُحورِصت بعض املدن والبلدات يف  الدبابات ضد  املتظاهرين، وحرّكت 

ظروف حرجة. ويف 29 متوز أعلنت مجموعة من الضباط املنشقني تشكيل الجيش السوري الحر. وكان 

الهدف الرئييس من الجيش السوري الحر حامية املدنيني خالل التظاهرات. وتألف الجيش السوري الحر 

من خليط من األفراد العسكريني املنشقني وكذلك املتطوعني املدنيني. وبهذا بدأ عرص جديد يف الرصاع، إذ 

واجهت املقاومة املسلحة قمعاً حكومياً أكرث عنفاً.

استخدام  وبلدات وقرى، واستمرت يف  السورية بشكل ممنهج مدناً  القوات  ومنذ آب 2011، هاجمت 

العنف أثناء االحتجاجات. ويف 14 آب شاركت البحرية السورية يف العمليات العسكرية للمرة األوىل خالل 

حصار الالذقية.

النزاع املسلح املكثف
إىل  بادرت  بل  الدفاع  عىل  أعاملها  تقرص  املسلحة  املعارضة  تعد جامعات  مل   ،2011 الثاين  ترشين  بعد 

الهجوم يف أحيان كثرية، مستهدفة مثالً نقاط تفتيش للجيش السوري. واستمرت االحتجاجات السلمية يف 

أنحاء البالد كلها، لكنها كانت يف كثري من األحيان متفرقة يعطلها إطالق النار من قوات األمن وامليليشيات 

املوالية للحكومة. وكانت االشتباكات بني الجيش السوري الحر والقوات املوالية لألسد تجري بشكل يومي.

املسلحة.  النزاعات  انتشار  بسبب  وحجامً  عدداً  اليومية  االحتجاجات  انخفضت   2012 أوائل  وبحلول 

املعارضة  أصبحت  كام  مكثف،  مسلٍح  نزاع  إىل  الثورة  من  الجديدة  املرحلة  تصاعدت هذه  ما  ورسعان 

أكرث عدداً وأفضل تنظيامً وتسليحاً. وشهد كانون الثاين 2012 اشتداداً يف االشتباكات، مع شيوع استخدام 

الجيش السوري الدبابات واملدفعية. ويف ربيع 2012، أُبلِغ عن املجازر األوىل التي ارتكبها الجيش السوري 

النظام. واستهدف معظمها السكان السنة أو القرى السنية يف املناطق املختلطة، ما أعطى  وميليشيات 

الرصاع صبغة طائفية مل يعرفها من قبل.

وبعد مرور سنة عىل تشكيله، اكتسب الجيش السوري الحر سيطرًة عىل عديد من البلدات القريبة من 

الحدود الرتكية. ويف متوز 2012، أكد مراقبو األمم املتحدة للمرة األوىل حصول هجامٍت جوية عىل املدن 

السورية من طائرات مقاتلة، وبحلول منتصف متوز 2012، أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر وجود 

للرصاع يف شكل  وأرسع  بارز  تصعيد  2012، حصل  من  الثاين  النصف  سوريا. وخالل  دويل يف  غري  نزاع 

ملحوظ. ويف بعض الهجامت الجوية، أُسِقطت ألغام بحرية، وبدأت تتوارد تقارير أكرث عن استخدام "قنابل 

"هيومن  أصدرت   ،2012 الثاين  وترشين  األول  ترشين  يف  بالديناميت(.  مليئة  )براميل  مرتجلة  براميل" 

الجوية  الهجامت  الحارقة. ومن خالل  العنقودية واألسلحة  القنابل  استخدام  تقارير عن  رايتس ووتش" 

الهجامت كانت عمليات قتل عىل نطاق واسع  املدنيني بشكل كبري، فمعظم  الضحايا  زاد عدد  للنظام، 

ومن دون متييز. ووفقاً ملا ذكرته "هيومن رايتس ووتش" يف آب 2012، كان املزيد من الهجامت يستهدف 

املواطنني ليس فقط عشوائياً بل أيضاً عمداً، مثال حني يصطف الناس للحصول عىل الخبز أمام املخابز. 

ومنذ كانون األول 2012، يستخدم النظام أيضاً الصواريخ البالستية من طراز "سكود".
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املتمردة، فضالً عن اشتباكات أخرى  القوات  وأُبلِغ عن بعض االشتباكات بني مجموعات مختلفة داخل 

وقعت بني جامعات إسالمية وجامعات كردية. وظهرت حال من الجمود العسكري، إذ متكن كال الجانبني 

من االحتفاظ بأراٍض من دون أن يكون مؤهالً لهزمية الجانب اآلخر بشكل حاسم. ومثة مشكلة رئيسية 

بالنسبة إىل املدنيني تتمثل يف عدم إنشاء مناطق آمنة. فحتى يف املناطق التي فقدت الحكومة السيطرة 

البنية  تدمري  عملية  وتزيد  اىل طبيعتها.  الحياة  الجوي عودة  القصف  عمليات  منعت  األرض،  فيها عىل 

التحتية، ونقص الخدمات واإلمداد، ونقص الطاقة و الوقود من بني قضايا أخرى، من صعوبة إعادة تنظيم 

الحياة اليومية.

انتهاكات حقوق اإلنسان قبل النزاع وأثناءه
أوال وقبل كل يشء ستكون االستجابة القضائية مطلوبًة بسبب انتهاكات خطرية للقانون السوري والدويل. 

وتتطلب هذه االستجابة القضائية دراسة متأنية ملاهية الجرائم التي ارتُِكبت. ويشّكل قانون العقوبات 

السوري نقطة انطالق مفيدة لهذا التقييم. لكن سيكون مهامً النظر، يف ما إذا كان قانون العقوبات قادراً 

عىل تأمني أساٍس كاٍف للمساءلة الشاملة يف سوريا. فهل ميكن، مثالً، أن يقّدم أسباباً كافية ملحاكمة أولئك 

للقيادة؟ وهل  العامة  املسؤولية  يتحملون  لكنهم مع ذلك  ارتكاب جرائم،  يشاركوا مبارشة يف  الذين مل 

نجحت الجهود الرامية إىل حامية قوات األمن من املقاضاة مبوجب القانون السوري يف املايض وملاذا؟ وهل 

هناك ما يكفي من املوارد داخل القطاع القضايئ السوري للتحقيق واملحاكمة يف قضايا خطرية ومعقدة 

من هذا النوع وهل ميكنه أن يعمل بالحياد املطلوب يف النظر العادل يف االدعاءات ضد األشخاص عىل 

مختلف أطراف النزاع؟

لذلك تتطلب القيود املحتملة يف قانون العقوبات السوري وااللتزامات القانونية الدولية لسوريا النظر يف 

احتامل حصول انتهاكات للقانون الدويل يف سوريا. وهذا بدوره يتطلب مزيداً من التقييم لطبيعة األحداث 

فيها ، فللتأكد من حصول انتهاك استنادا للقانون الدويل، يجب استيفاء عدد من الرشوط.

أوالً، لن تشكل الوفيات كلها جرمية. هي نتيجة مؤسفة للحرب التي ميكن أن تؤدي إىل أعداد كبرية من 

القتىل، مبا يف ذلك املقاتلني واملدنيني. ويجب التمييز بني وفيات املدنيني ووفيات املقاتلني. وقد تكون هذه 

األخرية يف أحيان كثرية مرشوعة، لكنها قد تشكل جرمية يف ظل ظروف معينة، مثل وفيات السجناء. و 

من املهم مالحظة أن صفة املقاتل ال تقترص عىل شخص يرتدي الزي العسكري للجيش السوري. فالذين 

يعملون بنشاط يف القتال، مع كل األطراف، يُعترَبون مقاتلني، مبا يف ذلك املقاتلون تحت قيادة الجيش 

السوري الحر، و يف كتائب وميليشيات أخرى مستقلة.

ومن املهم أيضاً تحديد ما إذا كان الضحايا املدنيون املؤكدون قُِتلوا كنتيجة غري مبارشة لعملية عسكرية 

مرشوعة. فالجرائم املصنفة مبوجب القانون الدويل ال تكون ُمرتَكبة إال حني ال تكون الوفيات نتيجة غري 

مقصودة لعملية عسكرية مرشوعة، بالنتيجة لجهود متعمدة الستهداف السكان املدنيني أو لعدم كفاية 

الجهود املبذولة لحاميتهم.

وتتطلب مالحقة الجرائم مبوجب القانون الدويل دليالً عىل وجود عدد من العنارص اإلضافية، مبا يف ذلك 

األدلة التي تربط بني الجرائم الفردية املتعددة. ويف بعض الحاالت، سيكون رضورياً أيضاً إظهار أن الجرائم 
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وقعت يف سياق نزاٍع مسلح. وأخرياً، مطلوب توفري أدلة لتحديد من يتحمل املسؤولية املبارشة والقيادية 

عىل حد سواء عن الجرائم املرتكبة، فضالً عن أولئك الذين قد يكونوا مسؤولني من خالل مبادئ العمل 

الجرمي املشرتك. وهذا يثري عدداً من األسئلة املهمة حول أعامل التحقيق والتوثيق الجارية يف سوريا. هل 

هناك أدلة عىل أن جرائم مصنفة مبوجب القانون الدويل قد ارتُِكبت؟ هل تأخذ جهود التوثيق الجارية 

بعني االعتبار وبشكل كاف املتطلبات الخاصة مبحاكمة جرائم مثل هذه؟ وهل يُوىل اهتامم كاٍف بجمع 

املعلومات التي تحدد سياق الجرمية، وتربطها بالجرائم األخرى، وتقّدم العنارص الالزمة لوضع قضية ضد 

األشخاص الذين يتحملون القسط األكرب من املسؤولية عىل مستوى أعىل يف سلسلة إعطاء األوامر؟

تبنّي جهود التحقيق والتوثيق الجارية أن هذه الرشوط استُوِفيت يف كثري من الحاالت. فلم يكن هناك 

اآلالف من األفعال الجرمية التي ارتُِكبت وفق القانون السوري فحسب، بل إن عديداً من هذه األفعال 

تشكل أيضاً انتهاكاٍت خطرية للقانون الدويل. ويوجه عدد من جامعات حقوق اإلنسان السوريني والناشطني 

والصحافيني باستمرار االنتباه إىل هذه الجرائم وتستمر يف توثيق االنتهاكات ونرشها.

ومثة أيضاً اتفاق دويل واضح عىل حقيقة أن جرائم من أكرث األنواع خطورة ارتُِكبت يف سوريا. وقد أبلغت 

وكيلة األمني العام لألمم املتحدة لني باسكو أعضاء مجلس األمن يف األمم املتحدة أن مصادر يف سوريا 

كانت "تبلغ باستمرار عن استخدام نريان املدفعية ضد املدنيني العزل، وحمالت اعتقال من املنازل و أماكن 

العمل، وإطالق النار عىل عاملني يف املجال الطبي يحاولون مساعدة الجرحى، وغارات عىل املستشفيات 

واملستوصفات واملساجد، وتدمري متعمد لإلمدادات الطبية، واعتقاالت ألفراد يف الخدمات الطبية" .

وتوضح مقابالت مع منشقني ووثائق مضبوطة أن مثة أدلة عىل املسؤولية املبارشة والقيادية وصلت إىل 

رأس نظام األسد، مبا يف ذلك رؤساء وكاالت االستخبارات السورية وبشار األسد نفسه. فـ"هيومن رايتس 

ووتش"، مثالً، ذكرت أن الحكومة السورية تقصف منذ حزيران 2012، ويف شكل منهجي املدن والبلدات 

والقرى يف املناطق التي تسيطر عليها قوات املعارضة من الجو، باستخدام طائرات هليكوبرت ومقاتالت. 

وقّدروا أن هذه الهجامت أسفرت عن أكرث من 4300 ضحية ودمرت مقداراً كبرياً من املمتلكات الخاصة 

والبنية التحتية.

وتشري التقارير إىل أن 59 عىل األقل من الهجامت إما استهدفت عمداً السكان املدنيني، أو كانت عشوائية 

مبعنى أنها فشلت يف متييز املدنيني عن املقاتلني األعداء. وُدِعمت هذه النتائج عن طريق مقابالت مع 

منشقني، واإلشارة إىل أنواع الذخائر املستخدمة )مبا يف ذلك األسلحة العشوائية مثل القنابل العنقودية(، 

وطبيعة األهداف التي رضبت، وأبرزها املستشفيات واملخابز حني تكون أمامها طوابري طويلة، ويف غياب 

أهداٍف عسكرية مرشوعة قريبة.

19

20

....................................................................................................

19 ملخص مقدم إىل مجلس األمن حول الوضع يف سوريا، نيويورك، 27 نيسان 2011، مساعد األمني العام للشؤون السياسية، يب. لني باسكو. متوافر يف:          

https://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/USG%20Pascoe%20Syria%20Briefing%2027%20April%202011.pdf

20 تقرير "هيومن رايتس ووتش": املوت من الساموات : 

http://www.hrw.org/reports/2013/04/10/death-skies



وتشري التحقيقات أيضاً وبشكل متزايد إىل استخدام أشكال الذخائر، مبا فيها الذخائر العنقودية والقنابل 

الحارقة، يف سوريا بطريقة قد تشكل جرمية. وسوريا ليست طرفاً يف االتفاقية حول الذخائر العنقودية، 

التي تحظر استخدام مثل هذه الذخائر منذ 1 آب 2010، وال اتفاقية عام 1980 يف شأن األسلحة التقليدية

والتي تتضمن الربوتوكول املتعلق باألسلحة الحارقة. ومع ذلك، قد تقّدم هذه الذخائر أدلة تدعم القضية 

القائلة إن الهجوم كان عشوائياً أو أن تدابري كافية لحامية السكان املدنيني مل تُتَّخذ.

وكام تشري التقارير بشكل متزايد إىل أن  األسلحة الكيميائية قد استُخدمت يف سوريا يف أواخر 2012 أو 

أوائل 2013. وسوريا ليست طرفاً يف اتفاقية األسلحة الكيميائية، التي تحظّر استخدام أسلحة مثل هذه 

منذ 29 نيسان 1997. ومع ذلك، يُعتَقد أن الحظر املفروض عىل استخدام أسلحة مثل هذه هو يف كثري من 

الحاالت مندرج تحت القانون الدويل العريف، وهو ملزم لسوريا.

وإىل جانب الجرائم التي قد متثّلها حاالت وفاة معينة، يجب مالحظة أن عمليات القتل املدنية والعسكرية 

كلها متثل خسارة لشخص ما. فأرس أولئك الذين قُِتلوا يف صورة غري قانونية سيطالبون من دون شك ببذل 

جهود لتحديد مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم، لكن أرس القتىل بطرق أخرى سيطالبون عملية العدالة 

االنتقالية باالعرتاف بخسارتهم. فتضحيات أولئك الذين ماتوا كمقاتلني خالل الدفاع عن مجتمعاتهم يجب 

أن تُستذكَر، ورمبا ستكون مثة توقعات مبكافأة هذه التضحيات. وقد يأخذ هذا شكل تعويض نقدي، أو 

شكالً أهم من ذلك رمبا، يتمثّل يف إحياء للذكرى واالعرتاف الرسمي بها.

ويجدر االنتباه إىل أن قتل أّي مدين قد يكون جرمية يف حد ذاته، و قد يكون لها أيضاً تأثرياً خطرياً يف حياة 

عائالتهم وأحبائهم. فالصدمة العاطفية املفرتضة من هذه الخسارة قد تتطلب اهتامماً، إذا كان املتوىف 

املصدر الرئييس لدخل األرسة، والفقر وانعدام األمن املايل قد يؤديان أيضاً إىل ضحايا يصبحون عرضة ملزيد 

من الجرائم. وينطبق اليشء نفسه إىل حد كبري عىل اآلالف الذين يُصابون نتيجة للقتال. فيجب االعرتاف 

بتضحيتهم، وحني تكون اإلصابة خطرية ودامئة، قد يحتاجون إىل املساعدة لحاميتهم وتعويضهم.

لذلك هناك مجموعة من آليات العدالة االنتقالية املهمة و غري القضائية ملواجهة التكلفة البرشية لتصاعد 

الرصاع يف سوريا. وهذا أمر مهم، خصوصاً يف ما يتعلق بسد فجوة اإلفالت من العقاب التي تربز حني ال 

تكون للمحاكم موارد كافية للنظر يف كل جرمية مزعومة. ونظراً إىل عدد الجرائم التي ارتُكبت يف سوريا، 

فهذا الوضع أمٌر ال مفر منه تقريباً. ويف مثل هذه الحالة، سيكون من الرضوري التعبري بوضوح عن الجرائم 

التي ستُوىل أولوية والسبب وراء ذلك، وكذلك ضامن تفّهم الضحايا وإخراطهم يف صياغة هذه السياسة. 

الجرائم األخرى من خالل إجراءات قضائية  النظر من ثم يف كيفية توسيع املساءلة عن  وسيكون مهامً 

لة. مكمِّ

االحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة والوفاة يف الحجز
منذ األيام األوىل لالحتجاجات املناهضة للحكومة يف سوريا، ردت الحكومة باعتقاالٍت تعسفية لعرشات 

اآلالف من املدنيني. وأُطلِق رساح الكثري، لكن اآلالف ال يزالون رهن االحتجاز من دون تهمة أو محاكمة. 

واعتباراً من 9 أيار 2013، وثّق مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا 37 ألفاً و887 اعتقاالً ، لكن هناك بالتأكيد 
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الكثري من االعتقاالت غري املوثقة.

وسيكون مهامً النظر - و عىل وجه الرسعة - يف ما إذا كان من املمكن وصف  أي من هذه االعتقاالت بأنه 

جرمية مبوجب القانون السوري، وما إذا كان يتعارض مع املتطلبات القانونية الدولية مبعاملة املعتقلني. 

لكن من الواضح أيضاً أن االحتجاز يف سوريا يرتافق يف األغلب مع سوء املعاملة، مبا يف ذلك من الرضب 

والتعذيب، والذي يؤدي أحياناً إىل املوت.

تتم إدارة مراكز االحتجاز أساساً من قبل أربعة مراكز رئيسية لالستخبارات السورية: وزارة االستخبارات 

العسكرية، ومديرية األمن السيايس، ومديرية االستخبارات العامة، ومديرية االستخبارات الجوية. وهي 

معروفة يف شكل جامعي باسم املخابرات.

ويواصل الصحفيون السوريون وجامعات حقوق اإلنسان توثيق االنتهاكات يف مراكز االحتجاز هذه واإلبالغ 

عنها بناء عىل مقابالت مع سجناء سابقني وأرسهم وشهود ومنشقني. وحددت "هيومن رايتس ووتش" 27 

مرفق احتجاز أمكن ربط تجاوزات بها، لكن يعتقد أن مثة الكثري غريها .

وبناًء عىل شهادات من معتقلني سابقني ومنشقني، الحظت العديد من املنظامت السورية والدولية أن 

التعذيب.  الحاالت،  املعاملة، ويف بعض  إىل سوء  ترقى  قد  احتجاز معينة  مراكز  والظروف يف  االكتظاظ 

وتفيد تقارير بأن الزنزانات مزدحمٌة بشدة، وأن املساعدات الطبية ممنوعة عىل األغلب، وتكون وجبات 

الطعام واملياه غري مناسبة، وكذلك املرافق الصحية.

إىل شهادة من معتقلني سابقني ومنشقني، وشملت  استناداً  النطاق  التعذيب واسع  استخدام  أن  ويبدو 

االعتداء الجنيس والتهديد باالعتداء الجنيس. ويف تقرير من متوز 2012، تصف هيومن رايتس ووتش يف 

تقريرها "أرخبيل التعذيب" مراكز احتجاز حيث تم استخدام التعذيب بشكل روتيني ومنهجي مام يشري 

بوضوح إىل أن هنالك سياسة للدولة تشمل التعذيب وسوء املعاملة، ما يشكل جرمية ضد اإلنسانية .

ويشري مدى هذه املامرسات وشدتها إىل أنها ستشكل محوراً مهامً لعملية العدالة االنتقالية يف سوريا. وكام 

يف حالة القتل غري املرشوع، مثة أدلة ناشئة إىل عدد وافر من الجرائم الفردية مبوجب كل من القانون 

السوري والقانون الدويل. وكان االعتقال غري القانوين والتعذيب من مالمح حكم حافظ وبشار األسد قبل 

لدور  دراسٌة  استخبارات سورية، وستُطلَب  بأربع وكاالت  االنتهاكات  العديد من  وُرِبطت  النزاع.  اندالع 

هذه املؤسسات يف املظامل الكربى من هذا النوع، بغية إصالحها يف محاولة ملنع ظلم مامثل من الحدوث 

مرة أخرى يف املستقبل. 

وقد يعاين ضحايا االعتقال، خصوصاً ممن تعرضوا إىل سوء معاملة وتعذيب من عواقب احتجازهم بعد 

حياتهم.  لبقية  فيهم  تؤثر  جسدية  وإعاقات  نفسية  صدمات  يعانون  وقد  طويلة.  لفرتة  عنهم  اإلفراج 

وسيكون لهذه الجروح تأثري يف أرسهم ومن يعيلون. ولذلك سيتوقع عديد من الضحايا ليس فقط مساءلة 

مرتكبي االعتداءات، بل بعض التعويض لهم.

.....................................................................................
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حاالت االختفاء القرسي
السبعينيات خالل حكم حافظ األسد.  أواخر  الكربى يف سوريا إىل  القرسي  تاريخ حاالت االختفاء  يعود 

اإلخوان  حركة  قادتها  التي  املسلحة  السياسية  املقاومة  لوقف  املسلحة  القوات  استخدمت  فالحكومة 

املسلمني بني 1979 و1982. واستُدرِج العديد من املدنيني إىل النزاع. وكانت اإلعدامات امليدانية وإعدامات 

من دون محاكامت عادلة تحدث بشكل منتظم. وال يوجد عدد دقيق للمدنيني الذين ال يزالون يف عداد 

املفقودين منذ ذلك الحني، لكن تم تقدير العدد من قبل نشطاء بسبعة آالف. وال تزال حالة عديد منهم 

مجهولة من قبل أرسهم.

بداية  بعد  السوري، خصوصاً  النظام  بها  التي يقوم  االنتهاكاِت املستمرة  القرسي أحد  يزال االختفاء  وال 

االنتفاضة. فاعتباراً من 27 أيار 2013، وثق مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا أكرث من ألف و408 حاالت 

. وأصبحت االعتقاالت التعسفية أداة مهمة لدى فروع األمن، و التي تبقي عادة مكان احتجاز املعتقلني 

أموات.  أو  أحياء  املختفني  أحباؤهم  إذا كان  ما  العائالت ال يعرفون  تزال عديد من  وسببه مجهوالً. وال 

وسيكون تحديد املفقودين وعودتهم، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، هدفاً مهامً ألرس معظم الضحايا.

العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي )الجندر(
إن العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي )الجندر(، املُرتَكب ضد كل من الرجال والنساء، 

النزاعات األكرث اهامال. فباإلضافة إىل كونه من الجرائم الخطرية  يعترب من فئات الجرائم املرتََكبة خالل 

وانتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان، ميكن أن يندرج أيضاً من ضمن جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، 

واإلبادة الجامعية عندما تتوافر العنارص السياقية ذات الصلة أيضاً.

أصبح االعتداء والعنف الجنسيني، مبا يف ذلك االغتصاب، واسعي النطاق يف سوريا. وحددت اللجنة الدولية 

لالجئني الخوف من العنف الجنيس باعتباره واحداً من األسباب الرئيسية التي تجعل السوريني يشعرون 

بأنهم مجربون عىل الفرار من سوريا . وتشري التقارير إىل أن العنف الجنيس ضد النساء يف سن صغرية قد 

تبلغ 12 سنة أصبح أمراً شائعاً خالل "اقتحامات" الحكومة ملناطق سكنية وعند املرور عرب نقاط تفتيش. 

ويف مخيامت الالجئني املتوسعة، حيث ال تزال النساء عرضة لإلساءة واالستغالل الجنيس.

الحكومية  القوات  جانب  من  منهجية  صورة  يف  املستخدَمني  والعنف  االغتصاب  عىل  واضحة  أدلة  مثة 

والشبيحة )االسم املحيل مليليشيا موالية لألسد( كأداة لجمع املعلومات و/أو التفاوض من أجل اإلفراج/

انتشار مامرسة االعتداء  القبض عن/عىل سجناء. وأكد تقرير حديث لـ"هيومن رايتس ووتش" خصوصاً 

الجنيس يف مرافق االحتجاز، واستهداف كل من الرجال والنساء .
ويجري التغايض بسهولة كبرية عن هذه الجرائم من ضمن عملية العدالة االنتقالية. فالضحايا ينتمون عىل 
نحو غري متناسب إىل مجتمعات مهمشة وأجزاء مهمشة من املجتمع )مبا يف ذلك النساء والشباب(، ومن 
القواسم املشرتكة مع عديد من الثقافات، الوصامت االجتامعية الخطرية التي تُعلَّق عىل الجرائم الجنسية. 
وهذا يعني أن الضحايا وأرسهم يرتددون عىل األغلب يف اإلبالغ عن هذه الجرائم، ما يجعل من الصعب 
للغاية توثيق مدى هذه الجرائم. وأحياناً تزوج األرس النساء اللوايت تعرضن لالغتصاب قرساً من أجل إنقاذ

 رشفهن وإخفاء الجرمية.
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االجتامعي  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  العنف  ملعالجة  املبذولة  الجهود  تكون  أن  يجب  لذلك 

)الجندر( من ضمن العدالة االنتقالية، استباقية ومدركة للسياق الثقايف والديني. وال بد من بذل جهود 

إلرشاك املجتمعات التي عانت  من هذه الجرائم والتحقيق يف الحوادث وتوثيقها. ويلزم أيضاً بذل جهود 

ملعالجة وصمة العار االجتامعية والخجل املرتبطني بجرائم من هذا النوع وذلك لتشجيع مزيد من الضحايا 

عىل الظهور واإلبالغ عن الجرائم واملشاركة يف عمليات العدالة االنتقالية.

األطراف املتقاتلة املشاركة يف الرصاع
أصبح الرصاع السوري اآلن أطول بكثري من معظم رصاعات "الربيع العريب" األخرى. ففي سوريا، وخالفاً ملا 

حدث يف مرص وتونس، انحاز قسم كبري من الجيش الوطني بشكل فعال إىل النظام، واستمر يف الكفاح من 

أجل البقاء عىل قيد الحياة، مع موارد عسكرية كبرية تحت ترصفه. وجّند نظام األسد أيضاً وبشكل فعال 

منظامت ميليشياوية للمحاربة إىل جانبه، وإن كان ذلك من دون تكامل رسمي يف هياكل الجيش. وتتكون 

املعارضة املسلحة من مدنيني، وجنود وضباط منشقني، وكذلك بعض املقاتلني من دول أخرى، يقاتلون 

إىل جانب الثورة. وأدى ذلك إىل حالة من الجمود العسكري ال يستطيع فيه أي من الطرفني امتالك ميزة 

عسكرية حاسمة لفرتة طويلة من الزمن. ونتيجة لذلك، تواصل التكلفة البرشية واملادية للرصاع يف سوريا 

يف االرتفاع وينزح عدد متزايد من املدنيني من مجتمعاتهم.

الخط  القتال وتتنظم بشكل جيد ومتزايد مع استمرار الرصاع. ويشّكل  املتورطة يف  الجامعات  وتتسلح 

األمامي بشكل متزايد تقسيامً دامئاً يف سوريا، فاملطلوب من قوى املعارضة تقديم إدارة بحكم الواقع يف 

األرايض التي استولت عليها وتسيطر عليها اآلن. وتصّعب كرثة الالعبني املتورطني يف النزاع أيضاً تحديد 

هياكل القيادة الرسمية وتحديد، مثالً، تاريخ عمل جامعة مسلحة لحساب الدولة، وتاريخ عملها يف شكل مستقل.

عواقب الرصاع

التأثري عىل األطفال
مثة مجموعة مهمة من الضحايا ، وكثرياً ما أُهِملت، تتمثل يف األطفال والشباب. فطبيعة الرصاع يف سوريا أثّرت 

يف أطفال البالد بطرق عديدة، ويجب عىل عملية العدالة االنتقالية ضامن تأمني العدالة ألصغر املواطنني سناً يف 

سوريا. 

قالت لويس ويتامن، مديرة حقوق الطفل يف "هيومن رايتس ووتش": "مل يدخر الرعب من القمع األطفال 

يف سوريا. فقوات األمن السورية قتلت األطفال يف بيوتهم أو مدارسهم أو يف الشوارع واعتقلتهم وعذبتهم.

ويف كثري من الحاالت، استهدفت قوات األمن األطفال متاماً كام استهدفت الكبار" .
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بوا، مضيفًة أنها تعتقد بأن أطفاالً استُخِدموا كدروع برشية  وذكرت األمم املتحدة أنها تعتقد أن أطفاالً قُِتلوا وُعذِّ

من القوات الحكومية فأُجرِبوا، مثالً، عىل الجلوس عىل أعىل مركبات عسكرية مثل الدبابات . وهناك أيضاً 

تقارير مقلقة توحي بتطويع أطفال يف الرصاع.

ويف تقرير صدر أخرياً، تشري تقديرات ملنظمة إنقاذ الطفولة إىل أن مليوين طفل سوري هم يف حاجة إىل 

مساعدة عاجلة نتيجة للرصاع ولتدمري مجتمعاتهم ومنازلهم . وكثريون منهم اآلن من النازحني ويعيشون 

لت معدالت  إما كالجئني يف الخارج أو مرشدين داخلياً يف سوريا. ووراء اآلثار املادية املبارشة للرصاع، ُسجِّ

الطفولة،  إنقاذ  قابلتهم منظمة  أربعة أطفال ممن  النفسية، مع ثالثة من بني كل  الصدمات  عالية من 

شهدوا وفاة أحد أحبائهم أثناء الرصاع.

مستقبل أطفال سوريا يف خطر، فالهجامت عىل املستشفيات واملراكز الطبية تحرمهم من العالج الطبي 

املهم. ووفقاً لتقييم التعليم الخاص بـ"اليونيسف" )أُجِري يف كانون األول 2012(، عانت عىل األقل ُخمس 

رت. ويُستَخَدم أكرث من 1500 مدرسة  املدارس يف البالد أرضاراً مادية مبارشة وترضرت ألفا مدرسة أو ُدمِّ

إليواء املرشدين. واستُخِدمت بعض املدارس من قبل أطراف النزاع. وفات بعض األطفال بالفعل ما يقرب 

من عامني من الدراسة، وانخفض معدل الحضور يف املدارس يف حلب إىل 6 باملائة. ويرتدد األهل يف إرسال 

أبنائهم إىل املدارس، خوفاً عىل سالمتهم. ويف املناطق التي تستضيف أعداداً كبرية من العائالت النازحة، 

مثة فصول مكتظة، تستضيف أحيانا ما يصل إىل 100 طالب . والتعليم هو أيضاً مشكلة خطرية يف عديد 

من مجتمعات الالجئني التي أُنِشئت يف الخارج.

وميكن إلرشاك األطفال يف عملية العدالة االنتقالية أن يكون تحدياً. فمثل غريهم من الفئات الضعيفة، 

يجري التغايض عن معاناتهم بسهولة، ألنهم أقل قدرة ورمبا أقل جرأة عىل التقدم مبعلومات وشهادات. 

فاألطفال الصغار قد ال يفهمون أو يستطيعون استخدام كلامت لوصف ما شهدوه. وستكون مثة حاجة إىل 

بذل جهود خاصة إلرشاك األطفال والشباب، وهذا الرتكيز يحتاج إىل أن يُبنى يف عمليات العدالة االنتقالية 

منذ البداية لضامن أن أصواتهم ميكن أن تسمع .

مثال: إرشاك األطفال يف سرياليون
القرسيِّني  والتطويع  والتجنيد  االختطاف  عمليات  سرياليون  يف  العنيف  للرصاع  البارزة  األهوال  شملت 
واألثر  الصدمة  واستدعت  جنيس.  لعنف  وتعرضوا  القتال  إىل  منهم  كثريون  واضطر  الصغار،  لألطفال 
إلرشاكهم  خاصاً  جهداً  سرياليون،  يف  باآلالف  األطفال  الجنود  استخدام  انتشار  خلّفهام  اللذان  النفسيَّني 

وإدراجهم يف عمليات العدالة االنتقالية.
وبُِذلت جهود مخلصة لشملهم يف املناقشات من خالل أفراد مدربني بعناية يف املدارس. وأصدرت لجنة 
مت خصيصاً  تقيص الحقائق يف سرياليون، مبساعدة "اليونيسيف"، نسخة خاصة من تقريرها النهايئ ُصمِّ
أيضاً  بسرياليون  الخاصة  املحكمة  واعرتفت  يفهموها.  أن  ميكنهم  ولغة  صور  باستخدام  وذلك  لألطفال، 
بأهمية إدراج األطفال يف عملها. وتحقق ذلك من خالل برامج التوعية الخاصة التي هدفت إىل إرشاك 
األطفال، مبا يف ذلك الجنود األطفال السابقني، وطُبِّقت آليات خاصة للسامح لألطفال للظهور كشهود أثناء 

إجراءات املحكمة.
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النزوح الداخيل والالجئني
مع اشتداد القتال وانتشاره يف أنحاء سوريا كلها، أُجرِب مئات اآلالف من السوريني عىل الفرار من منازلهم 

ومجتمعاتهم بحثاً عن سالمتهم. وهم يشملون كالً من املرشدين داخلياً، الذين التمسوا اللجوء يف أماكن 

أخرى يف سوريا، والالجئني الذين سعوا إىل أمان خارج حدود سوريا.

تقّدر األمم املتحدة ووكاالت اإلغاثة الدولية أن مثة اآلن أكرث من 1.3 مليون الجئ سوري يف أنحاء العامل 

كلها، مع أغلبية مستقرة يف األردن وتركيا ولبنان والعراق. كام رّشد الرصاع ما يقدر بنحو أربعة ماليني 

شخص آخر داخل سوريا نفسها .

ومتثّل املجموعتان السوريتان الكبريتان للمرشدين يف الداخل والالجئني يف الخارج حالة طوارئ إنسانية 

كربى تتسم بالفقر واليأس وعدم كفاية املوارد لتلبية االحتياجات األساسية. وتتميز حياة عديد من الالجئني 

والتعليم. وجعلت هذه  الطبية  الرعاية  مثل  األساسية  والخدمات  واملياه  الغذاء  إىل  الوصول  مبحدودية 

الظروف اليائسة بدورها الالجئني عرضة عىل نحو متزايد إىل مزيد من الجرائم والعنف وخلقت ظروفاً 

خطرية الستغاللهم. ووثقت تقارير من جامعات حقوق سورية منو الدعارة واالعتداء والتحرش الجنسيَّني 

يف مخيامت الالجئني ويف مجتمعات النازحني السوريني. وتشري تقارير شفهية إىل عدد متزايد من النساء 

السوريات الشابات اللوايت يجدن أنفسهن مجربات أو مكرهات عىل الزواج من رجال أكرب سناً بكثري ومن 

أماكن أخرى يف املنطقة يف محاولة يائسة للهروب من الفقر والعنف.

وتُعترَب اآلثار املرتتبة عىل نقل السكان بالقوة بهذه الضخامة كبرية بالنسبة إىل العدالة االنتقالية. فباإلضافة 

إىل كونه جرمية يف حد ذاته، فإنه يجب إرشاك كل من مجتمعات النازحني والالجئني يف عملية العدالة 

من  مهمة  مجموعة  متثل  هي  النحو  هذا  وعىل  كثرياً،  عانت  املجتمعات  وهذه  البداية.  منذ  االنتقالية 

الضحايا. هم عانوا يف مجتمعاتهم املحلية، وأُجرِبوا عىل الفرار بحثاً عن األمان، ثم عانوا مزيداً من الجرائم 

أن  ديارهم  إىل  العودة  محاولة  عند  يجدون  قد  هم  وأخرياً،  لجوئهم،  أو  نزوحهم  خالل  االنتهاكات  أو 

رت أو استويِل عليها. ممتلكاتهم ُدمِّ

والالجئني  النازحني  فأغلبية  والتوثيق.  التحقيق  جهود  يف  مهامً  دوراً  تلعب  أن  املجتمعات  لهذه  وميكن 

غادروا ديارهم ألنهم شهدوا حدثاً كبرياً أو تعرضوا له. و ضمن مجتمعات النازحني والالجئني، من املحتمل 

العدالة  آليات  ضمن  التحقيق  قيد  هي  التي  الخطرية  األحداث  شهدوا  الذين  الناس  من  عديد  وجود 

املعرفة  هذه  لتحديد  وميكن  بها.  معرفة  لديهم  أو  الحقائق،  تقيص  هيئات  أو  املحاكم  مثل  االنتقالية، 

وجمعها أن ميثّل تحدياً، لكن ميكن لذلك تقديم مساهمة كربى يف العدالة االنتقالية.

...................................................................

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18405800  28
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ومن التحديات الرئيسية ديناميكيات تدفقات الالجئني. فالشهود املتعددين لحدث واحد يف بلدة واحدة 

نهاية  يف  نزوحهم  مكان  توقع  مستحيالً  يكون  ويكاد  متاماً  مختلفة  لالجئني  مجتمعات  يف  ينتهون  قد 

املطاف. لذلك تتطلب االستفادة من الشهادات واملعلومات املقدمة من النازحني والالجئني مقدارا ًكبرياً 

التنسيق. ويجب أن تكون املعلومات مشرتكة يف شكل آمن وفاعل عرب وحدات متعددة للتحقيق،  من 

ويجب أن تكون الربوتوكوالت متامثلًة مبا يكفي لضامن إمكانية الجمع بني املعلومات إلنتاج صورة شاملة 

ميكن أن تساعد املحققني يف كشف أمناط الجرائم واالنتهاكات.

وميثّل تسهيل عودة هذه املجتمعات تحديا رئيسياً آخر للعدالة االنتقالية. فرمبا ال يجد النازحون والالجئون 

منازل وممتلكات وسبل عيش عند العودة. وحني تكون الحال كذلك، يجب وضع أولوية عاجلة للمساعدة 

يف إعادة بناء هذه املجتمعات. لكن ألن املوارد ستكون محدودة، فمن املهم ضامن إدارة هذه العملية 

بنزاهة وشفافية. وإن إعطاء بعض املجتمعات املحلية دعامً ال مُيَنح آلخرين يف وضع مامثل، يعد ظلامً 

يهدد بشكل واضح مصداقية عملية العدالة االنتقالية ككل. وهذا ينطبق خصوصاً حني يعترب مجتمع محيل 

أن دعامً محدوداً له، أو دعامً ألولويات مجتمع آخر، هي نوع من العقاب أو االنتقام لدوره يف الرصاع.

ادعوا ملكية ممتلكاتهم يف غيابهم،  آخرين  العائدون أن أشخاصاً  النازحون  أو  الالجئون  كذلك قد يجد 

رمبا ألنهم ظنوها مهجورة، أو ألنهم يعتقدون أن لديهم حقاً يف امللكية. وميكن للملكية املتنازع عليها يف 

املساكن واملمتلكات الخاصة أن تصبح مشكلة، خصوصاً حيث يسود سوء حفظ للسجالت العامة، أو يف 

س الثقة برسعة عرب آليات رسمية لحل نزاعات مثل  حال تلف السجالت العامة خالل الرصاع. وإذا مل تُؤسَّ

هذه، قد تنشأ حال من عدم االستقرار، كام قد تُساق اتهامات وادعاءات كاذبة، وقد يُشجع األفراد لتويل 

زمام األمور بأيديهم لحامية ما يعتقدون أنه ملكهم أو اسرتداده.

وأخرياً، قد يجد بعض النازحني والالجئني النسيج االجتامعي ملجتمعاتهم قد تغرّي بطريقة تجعل عودتهم 

صعبة أو مستحيلة. ورمبا أصبحت مجتمعات متنوعة عرقياً أو دينياً سابقاً متجانسة أثناء الرصاع، أو أن 

الذين فروا قد يخشون العودة إىل املجتمعات التي يعتقدون أنها مل تعد مرّحبة أو آمنة.

التأثريات اإلقليمية
خالفاَ للثورة يف ليبيا، مل تستدِع األحداث يف سوريا تدخالً دولياً ألسباب إنسانية أو غريها. لكن هذا ال يعني 

أن دوالً أخرى ال تلعب دوراً مهامً يف تشكيل الرصاع وتداعياته. فللثورة السورية أهمية كبرية لعدد من 

الدول يف املنطقة، وتُستشَعر هذه األهمية يف املحافل الدولية ويف تدفق األسلحة والدعم املادي وحتى 

املقاتلني.
جعلت العالقات التاريخية والصداقة مع نظامي آل األسد إيراَن حليفاً ال يتزعزع سواًء لجهة الدعم املادي 
واملعنوي، وتردد صدى هذا الدعم يف اآلونة األخرية عرب"حزب الله" يف لبنان. وأوضحت روسيا مصالحها 
املادية ودعمها الدويل، ألسباب ليس أقلها املصالح اإلسرتاتيجية املهمة يف سوريا. وأعربت الحكومات يف 

اليمن والجزائر والعراق أيضاً عن درجات مختلفة من الدعم لبشار األسد.

وللثورة عديد من املؤيدين الدوليني، عىل الرغم من أنهم أثبتوا إحجاماً عن التدخل، حتى يف مواجهة حالة 

الخليج، مبا  الواضح، ومثة تقارير عن أن عديداً من دول  طوارئ إنسانية متنامية. وقدمت تركيا دعمها 
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فيها اململكة العربية السعودية وقطر، تقّدم الدعم املادي للثوار. ولهذا التدخل الدويل القدرة عىل تعقيد 

عملية العدالة االنتقالية يف سوريا يف عدد من الطرق. فللجهات الدولية الفاعلة، مثالً، رؤى مختلفة لسوريا 

ما بعد الرصاع، ورمبا لديها توقعات غري متناسقة أو متناقضة لعملية العدالة االنتقالية. وهذا ميكن أن 

يسبب مضاعفات يف ما يتعلق بالدعم السيايس واملايل واملادي للعدالة االنتقالية يف سوريا.

موارد للعدالة االنتقالية يف سوريا
هناك بالفعل عدد من املوارد القيمة املوجودة لدعم عملية العدالة االنتقالية يف سوريا والتخطيط واإلعداد 

للعدالة االنتقالية جاٍر بالفعل. و بالتايل من املهم جداً، أن يأخذ مزيد من اإلعداد للعدالة االنتقالية يف 

بد من  الصفر. وال  بدأت من  أنها  لو  العملية كام  تنطلق  االعتبار وأال  بعني  املتاحة  املوارد  سوريا هذه 

تأمني  أجل  من  الضعف وسدها  ونقاط  الثغرات  وتحديد  الحالية،  االنتقالية  املوارد  لتحديد  بذل جهود 

إطار شامل وموحد للعدالة االنتقالية قدر اإلمكان. هذا هو املهم، وذلك لتجنب االزدواجية املكلفة وغري 

الرضورية يف العمل واملوارد، وكذلك لضامن عدم تجزئة إطار العدالة االنتقالية الشاملة وتقسيمه بطرق 

ميكن أن تشوش أصحاب املصلحة أو تحبطهم، مام يقوض رشعيتها وفاعليتها.

وعند النظر يف املوارد املتاحة حالياً ضمن العملية السورية، من املهم النظر إىل أبعد من املوارد القضائية 

والنظر يف الدور املمكن للمجتمع ولجامعات املجتمع يف تعزيز العدالة االنتقالية وتنفيذها. ولذلك من 

املفيد النظر إىل أمثلة عىل مجموعة من املوارد، ميكن أن تنقسم إىل:

 أوالً،مبادرات املجتمع  املدين، 

وثانياً، املوارد املؤسسية األكرث رسمية،  سواء داخل الهيكل القديم للحكومة أو داخل املؤسسات الجديدة للمعارضة.

املجتمع املدين

بقي املجتمع املدين السوري يف ظل نظامي آل األسد ضعيفاً وتحت سيطرة قوات األمن الحكومية. وحظّرت 

الدولة نشاط املجتمع املدين واضطهدته وحاولت "تجفيفه" من خالل إنشاء "منظامت املجتمع املدين" 

واملؤسسات الدينية الخاصة بها. لكن منذ قيام الثورة، حصل منو هائل يف عدد منظامت املجتمع املدين. 

وتعمل عديد من هذه املنظامت الناشئة اآلن يف املجاالت ذات الصلة بالعدالة االنتقالية. وسيستمر هذا 

ح أن يزيد بشكل أكرب حتى عندما تصبح سوريا مستقرة وحرة. النمو ويُرجَّ

مثال: رسم الخرائط الصغرى يف أوغندا
ليس عىل مبادرات املجتمع املدين أن تكون كبرية وطموحة يف نطاقها ليك يكون لها تأثري مهم يف عملية 

العدالة االنتقالية. وميكن ملجموعة صغرية، أو حتى فرد، تقديم مساهمة مهمة من خالل تقاسم قصة 

خاصة أو مجتمعية.

تقريباً ظل يف منأى عن  أاّل أحد  أوغندا، الحظ  الصغرية يف شامل  قريته  أوتشني إىل  فيكتور  عندما عاد 

أعامل العنف التي مارسها "جيش الرب للمقاومة" خالل التمرد عىل الحكومة. وقرر تسجيل هذا األثر عن 
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طريق تعيني تأثري الحرب يف كل من أرس قريته الصغرية. ورسم خريطة لقريته وسجل مجموعة واسعة من 

املعلومات مبا يف ذلك أفراد األرسة املتوفني، واملفقودين واملصابني والذين يعانون صدمات نفسية نتيجة 

للرصاع. وترسم خريطته صورة حية لفرتة عنيفة من تاريخ أوغندا نجا منها قلة وتظهر بوضوح كيف أّن 

العواقب ال تزال محسوسة إىل اليوم. وجذبت قوة هذه الصورة البسيطة اهتامماً دولياً، وال تزال وسيلة 

قوية إلعطاء الضحايا األوغنديني صوتاً واضحاً .

مبادرات املجتمع املدين للتوثيق
الواسعة  العملية  خارجها،  أو  سوريا  داخل  سواء  حالياً  ذ  تُنفَّ التي  االنتقالية  العدالة  أعامل  أمثن  من 

سوريا،  داخل  للضحايا.  الفردية  والقصص  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  الخطرية  والجرائم  الرصاع،  لتوثيق 

يوثق الصحفيون واألفراد ومنظامت املجتمع املدين مشاهَد من الجرائم املزعومة، ويستولون عىل وثائق 

والصور  الفيديو  من خالل  األحداث  ويسجلون  وشهود  إىل ضحايا  ويتحدثون  أخرى،  مادية  ومعلومات 

واملنشقني  الالجئني  من  واألدلة  املعلومات  واملنظامت  األفراد  يجمع  سوريا،  وخارج   . الفوتوغرافية 

ويضطلعون باملهمة الشاقة املتمثلة يف فهرسة هذه الرثوة من املعلومات وتنظيمها والحفاظ عليها.

و"مركز   ،  )SHRIL( اإلنسان"  حقوق  ملعلومات  السوري  "الرابط  يجريها  التوثيق  جهود  من  كثري  ومثة 

توثيق االنتهاكات يف سوريا" ، و"املركز السوري للعدالة واملحاسبة" ، و"املركز السوري للتوثيق" ، و"املرصد 

تحت  "نساء  ويركز  الحرص.  ال  املثال  سبيل  عىل   ، ووتش"  رايتس  و"إنسان   ، اإلنسان"  لحقوق  السوري 

الحصار" خصوصاً عىل توثيق العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي )الجندر( ضد املرأة 

السورية . وباإلضافة إىل ذلك، يجري عمل توثيقي من عدد من املنظامت الدولية الكربى، مثل "هيومن 

رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية".

ويجمع "املرشوع السوري للمحاسبة" لـ"املركز السوري للعدالة واملساءلة"، بالتعاون مع "ال سالم من دون 

عدالة"، قاعدة بيانات جرمية شاملة تفّصل األحداث الفردية وتربطها وتحدد انتهاكاتها للقانون السوري 

وللقانون الدويل. وتقّدم عينات عن لوائح اتهام لرشح كيف ميكن استخدام قاعدة البيانات لوضع قضايا 

معقدة ضد أشخاص يتحملون أكرب مقدار من املسؤولية عن الجرائم األكرث خطورة.

ويتطلب وضع القضايا الجنائية ضد املسؤولني مبارشة عن الجرائم مقداراً كبرياً من األدلة. واألكرث تطلباً 

هي عملية وضع قضية جنائية ضد أولئك الذين يتحملون القسط األكرب من املسؤولية عن هذه الجرائم، 

وهذا يتطلب وجود حالة تثبت بوضوح الرابط بني القادة والجرائم التي تُرتَكب عىل األرض جنباً إىل جنب 

مع عنارص السياق إلثبات أن أحداثاً متعددة تشكل جزءاً من سياسة منهجية أو خطة للهجوم.

السوريني  االنتقالية وإرشاك  بالعدالة  الوعي  لتعزيز  قيمة  أداًة  تكون  أن  املحلية  اإلعالم  لوسائل  وميكن 

العاديني يف هذه العملية، سواء أثناء الثورة أو بعدها. وأثناء الثورة تم تأسيس عدٍد من املجالت الجديدة، 

ومتثّل املجلة املحلية املسامة "عهد الشام" أحد األمثلة. وهي مجلة محلية جديدة نصف شهرية تركز عىل 

األحداث والتحديات التي تواجه الثورة. ويكرس كل عدد صفحات عديدة لتشارك القصص الفردية لهؤالء 

الذين حورصوا يف الثورة، مبا يف ذلك الشهداء واألرسى. وتهدف أيضاً إىل زيادة الوعي باملفاهيم األساسية 

يف مجال العدالة االنتقالية، مثل املواثيق والحقوق الدولية الرئيسية، وتشجع قراءها عىل استخدام هذه 
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أخرى  منشورات  وتشمل  أفعالهام.  عن  األسد  ونظام  الحر  السوري  الجيش  من  كل  ملساءلة  املعلومات 

مامثلة مثل "عنب بلدي"  و"حريات"  و"حكاية ما انحكت" . وميكن لجهود التوثيق أن تلعب دوراً حاسامً 

األشخاص  وتحديد  الحقيقة،  قول  وآليات  الحقائق  تقيص  مثل  االنتقالية،  العدالة  من  أخرى  جوانب  يف 

املفقودين، والتحري واالستبعاد وإجراء تعويض عادل وشفاف.

حمالت املجتمع املدين يف سوريا
إن املجموعات املجتمعية التي بنت الثقة من خالل تقديم املساعدات اإلنسانية الرضورية عند الحاجة 

إليها أكرث من غريها هي يف وضع فريد إلرشاك بعض املجتمعات السورية األكرث ضعفاً وتهميشاً، مبا يف 

ذلك األقليات والنساء والشباب واألطفال واملعوقني. فإرشاك أصوات هؤالء يف العدالة االنتقالية أمٌر بالغ 

األهمية، لكنه ميثّل تحدياً يف أحيان كثرية. وقد شجعت بعض الحمالت عىل التضامن اإلنساين. وشجعت 

حملة "كلنا والدك" التي نظمتها جامعة تطلق عىل نفسها اسم "غراس النهضة" السوريني أنفسهم وكذلك 

الجمهور الدويل عىل التربع مببالغ صغرية من املال لألمهات السوريات اللوايت فقدن أبناءهن وبناتهن.

الجوانب  العاملة يف  املدين  املجتمع  اإلنسانية، مثة عدد متزايد من حمالت  املساعدة  تقديم  وأبعد من 

هذه  من  عدد  وتناول  واالستذكار.  الذكرى  وإحياء  التوثيق،  مثل  االنتقالية،  للعدالة  األخرى  الحاسمة 

الحمالت عىل وجه التحديد الضحايا وأهمية االعرتاف بتضحياتهم وتذكرها. وكانت "شهيدنا ال ما مات" 

حملة نظمها "تجمع بنات الشام". وزينت الحملة الشوارع برشائط حمراء، يحمل كل منها اسم ضحية . 

واتخذت املنظمة نفسها خطوات لضامن تذكر مساهمة الطوائف كلها يف الثورة، وفعلت ذلك من خالل 

حملة توثيق عىل اإلنرتنت بعنوان "نساء عظيامت يف الثورة السورية" . وباملثل، نظمت "تنسيقية طالب 

جامعة دمشق" حملة أطلقت عليها اسم "انتخبوا الشهيد". وتركزت الحملة عىل االنتخابات الربملانية التي 

املرشحني  مكان  لالنتخابات  كمرشحني  للشهداء  روجت  إعالمية  من حملة  وتألفت  أيار 2012  يف  جرت 

الفعليني .

......................................................
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ونُظِّم عدد من التجمعات العامة وأعامل االستذكار يف مناسبات خاصة مثل األعياد الدينية اإلسالمية أو يف 

ذكرى مجازر مثل تلك التي ارتُِكبت يف داريا. ويدعم هذه الحمالت الرسمية مزيد من املبادرات املحلية أو 

حتى الفردية. وتُعاد تسمية الشوارع والساحات بأسامء الضحايا، الذين يُستَذكرون أيضاً يف متاثيل وكتابات 

عىل الجدران. ويف الجهود املؤسسية لالستذكار، يجب رفع الوعي بعدم إدراج الشخصيات املثرية للجدل 

يف حمالت إحياء الذكرى.

وليك تلعب املدارس واملؤسسات التعليمية دوراً، فمن املهم أن يتم أي عمل من هذا القبيل بحساسية، 

وبذل كل جهد ممكن للتأكد من أن األطفال ال يتعرضون ملزيد من الصدمات.

بطريقة  األخري  السوري  التاريخ  مع  لتتعامل  التعليمية  املناهج  تطوير  ييل:  ما  املهمة هنا هي  النقاط   

متوازنة، وتدريب املعلمني مهنياً الستخدامها وللتعامل مع مناقشات مثرية للجدل بني الطالب. وكام هي 

الحال مع أي جانب من جوانب العملية االنتقالية، رضورة توجيه الجهود إىل حل النزاعات واملصالحة، 

ولذلك من الرضوري عدم تعميق االنقسامات املجتمعية وتعزيز الصور النمطية، خصوصاً عند التعامل 

مع األطفال. وركزت حمالت أخرى عىل محنة السجناء. فقد لفتت حملتا "أحرار خلف القضبان" ، و"لست 

مجرد رقم"  عىل حد سواء االنتباه إىل محنة السجناء يف سوريا وقدمتا الدعم إىل أرسهم. وأوردت جامعات 

أخرى أنباًء عن مبادرات جارية للمصالحة املحلية، مثل املصالحة بني شيوخ علويني وسنة يف حمص يف 

.)Sirikaneh( 2011 و2012 وبني األكراد والجيش السوري الحر يف عني العرب

و من الواضح أن مبادرات املجتمع املحيل أصبحت أكرث تنظيامً وبدأت بدمج جوانب أخرى من العدالة 

االنتقالية يف عملها. فـ"اتحاد أحياء حمص"، مثالً، أجرى تغيريات تنظيمية يتضمن آخرها تشكيل فريق 

قضائية  مناصب  عن  فضالً  اختصاصه،  إطار  يف  االنتقالية  العدالة  قضايا  يتناول  املدنية  للحقوق  رسمي 

ومكتب للسلم األهيل. ويف حني أنهم يؤكدون أن حالة الطوارئ اإلنسانية الجارية تستحوذ عىل أغلبية 

املوارد واالهتامم، يخططون لفرتة تكون فيها الظروف عىل أرض الواقع مسّهلة للعدالة االنتقالية، بدعم 

ومساعدة من خرباء دوليني.

أبحاث املجتمع املدين والتوصيات املتعلقة بالسياسات
عملية  سياسات  حول  قيّمة  وتوصيات  بحوثاً  والرأي  الفكر  ومؤسسات  املدين  املجتمع  منظامت  تقّدم 

العدالة االنتقالية يف سوريا. وقد أعلن املركز السوري للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية  أخرياً إنشاء لجنة 

تحضريية وطنية للعدالة االنتقالية. وتهدف هذه اللجنة يف شكل واضح إىل خلق برامج وخطط للعدالة 

التي وضعتها إىل عدد من  الوطنية من أجل مستقبل سوريا"  العمل  االنتقالية يف سوريا. وتشري "خطة 

األولويات الرئيسية للعدالة االنتقالية. وُعِقد االجتامع األول للجنة بني 27 و29 آذار 2013. وركزت حتى 

اآلن عىل رسم خرائط للعمل القائم يف سوريا حول العدالة االنتقالية وإنشاء هيكل رسمي وشفاف لعملها. 

وتشارك حالياً يف عدٍد من املشاريع البحثية وتعمل عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل عالقاتها مع املجلس 

العسكري املقرتح،  بالتفصيل اإلصالح  التي توضح  التقارير  من  بالفعل عدداً  الوطني السوري. ووضعت 

واإلصالح الدستوري والقانوين، وتغيريات يف قانون االنتخابات والقواعد التي تنظم األحزاب السياسية، فضالً 

50

48

49

51



السياق السوري | 57 

عن اإلصالحات السياسية واإلدارية عىل نطاق أوسع.

وتنتج منظامت بحثيٌة أخرى أيضاً بحوثاً قيمة تهم العدالة االنتقالية يف سوريا. فـ"مركز التواصل واالبحاث 

ودور  القضايئ  ونظامها  سوريا،  يف  االنتخابية  والعمليات  اإلصالحات  شأن  يف  بحوثاً  أصدر  اإلسرتاتيجية" 

السورية،  املؤسسات  يف  املهمشة  والفئات  األقليات  ذلك  يف  مبا  السوري،  والنسيج  واستقاللهم،  القضاة 

التايل" و"مركز دمشق  بحوثاً وتوصيات قيمة من "اليوم  وإصالح نظام العقوبات السوري. وتصدر أيضاً 

لدراسات حقوق اإلنسان يف سوريا" .

املؤسسات الرسمية

املؤسسات املنشأة من املعارضة
السوري.  الوطني  املجلس  بالفعل  به  الذي اضطلع  العمل  االنتقالية من ضمن  للعدالة  مثة موارد قيمة 

وقد أدرج األعضاء مسألة العدالة االنتقالية عىل جدول أعاملهم وهناك جهود تُبَذل لوضع خطط مفصلة 

 . الجنايئ يف سوريا  النظام  إصالح  تقارير يف رضورة  ومثالً، حققت  االنتقالية يف سوريا.  العدالة  لعملية 

أن يتم التواصل مع الجيش السوري الحر يف محاولة إلضفاء الطابع الرسمي عىل  ويقرتح األعضاء أيضاً 

مكتب  يطمح  و  هذا  السوري،  الوطني  املجلس  وداخل  هياكله،  داخل  االنتقالية  بالعدالة  وعي  وجود 

حقوق اإلنسان واملجتمع املدين إىل تقديم تحديثات منتظمة عن االنتهاكات ولعب دور يف جهود التوثيق 

الجارية .

من  كل  تشكِّل  فقد  املعارضة.  قوات  تحت سيطرة  الواقعة  األرايض  يف  القضائية  الهياكل  تُطوَّرت  وقد   

قضائية  لتشكيل سلطة  أخرياً  واندمجا  املوحد يف حلب  القضايئ  واملجلس  الحر  السوري  القضاء  مجلس 

موحدة أكرث متاسكاً. ويرتكز عمل السلطة بشكل رئييس عىل تأمني االستقرار خالل الفرتة االنتقالية، بدالً 

من مساءلة أوسع، وتهيمن عليها إىل حد كبري املحاكم الدينية.

......................................................................................
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مؤسسات من بنية الدولة السورية القدمية
من الرضوري االعرتاف بوجود مقدار كبري من القدرات واملوارد املتاحة داخل مؤسسات الدولة القامئة يف 

سوريا. ويف حني أن كثرياً منها يتطلب اإلصالح وإعادة الهيكلة من أجل إعادة تأسيس املصداقية، ستلعب 

دوراً حاسامً يف االستفادة من املوارد املتاحة حيثام كان ذلك ممكناً.

واملدرسني  والعلامء  والقضاة  واملحامني  املحرتفني  املحققني  من  ومتعلمة  كبرية  فئة  من  سوريا  تستفيد 

واألكادمييني والبريوقراطيني. هؤالء املهنيون، وغريهم كثريون، سيلعبون دوراً حاسامً يف إعادة بناء الدولة 

السورية واقتصادها ومجتمعها ويف تصميم عمليتها للعدالة االنتقالية وتنفيذها. ومثة عدٌد من األفراد قد 

التي وسمت كالً من عهدي آل األسد واألنظمة  الجرائم والفساد  يكونون مذنبني أو متواطئني جدياً يف 

السابقة، لكن كثريين منهم ليسوا كذلك.

من  جزءاً  يكونوا  مل  كثريين  أفراٍد  تحديد  االنتقالية  العدالة  تواجهها  التي  التحديات  أول  أحد  وسيكون 

لعملية  وقدرتهم  تقديم خربتهم  طريق  عن  الحل  من  جزءاً  يشكلوا  أن  ذلك  من  بدالً  وميكن  املشكلة، 

العدالة االنتقالية. وميكن القيام بذلك عن طريق تحديد معايري واضحة وشفافة عىل أساس السلوك بدالً 

من االنتامء، وضامن أن املتهمني بارتكاب مخالفات جسيمة لديهم فرصة للدفاع عن أنفسهم.

الجنائية،  الفقري لعديد من املحاكامت  قانوٌن متطور للعقوبات ميكن أن يشكل العمود  ولسوريا أيضاً 

وميكن ضمه كجزء إىل املكون القضايئ للعدالة االنتقالية. ويف حني أن قانون العقوبات قد يتطلب إصالحاً 

يف املستقبل، ال بد من بذل جهود أيضاً لتحديد املكونات املوجودة التي ميكن أن تكون مبثابة أساس مهم 

للمساءلة الجنائية.

مثة مؤسسات سورية كثرية يف حاجة إىل إصالح عاجل. وتشمل الحاالت األوضح منصب الرئيس، ووكاالت 

الذي تشتد  الدفاع والداخلية. لكن وسط هذا اإلصالح  األمنية ووزاريت  االستخبارات، والجيش واألجهزة 

الحاجة إليه، ال بد من بذل جهوٍد لضامن الحفاظ عىل املؤسسات الفاعلة بطريقة متكنها من لعب دور 

يف العدالة االنتقالية. وميكن أن تشمل هذه املكونات الرشطة والقضاء، فضالً عن وزارات حكومية أخرى.

ح أن يطالب الضحايا مبحاكمة شخصيات بارزة عىل جرامئها، بل قد يرغبون بالفعل يف إجراء تحقيق  ويُرجَّ

أوسع نطاقاً يف الدور الذي تؤديه بعض املؤسسات يف الجرائم وأعامل العنف. وقد يريد املجتمع التأكد 

من أن األفراد املذنبني بارتكاب جرائم كبرية أو صغرية سيُفَصلون من مؤسساتهم ومن املؤسسات الحكومية 

األخرى عندما تُنَشأ. لكن يجب ضامن أن تُبَذل هذه الجهود مع أخذ متطلبات اإلجراءات القانونية الواجبة 

يف االعتبار، وأن يتم تطبيق معايري واضحة عىل األطراف كلها.

الهيكلية  إىل تاريخهم الطويل من االنتهاكات الخطرية، قد يأمل السوريون أن تهدف اإلصالحات  ونظراً 

والترشيعية الرئيسية إىل كرس قوة مؤسسات أمنية معينة ومنع وجود منط مامثل من االنتهاكات واإلفالت 

ح أن تتطلب هذه األهداف مجموعة من آليات العدالة االنتقالية. وستكون  من العقاب يف املستقبل. ويُرجَّ

لتقيص  القضائية  غري  الجهود  من  مزيد  إىل  حاجٌة  مثة  تكون  قد  لكن  مهمة،  الفردية  الجنائية  املساءلة 

دور  يركز عىل  الحقائق  لتقيص  أوسع  إىل جهد  تكون مثة حاجة  وقد  والتطهري.  الفحص  لدعم  الحقائق 

املؤسسات وهيكلها ككل، وليس عىل أفراد بعينهم، دعامً لإلصالح املؤسيس.

إن إصالح املؤسسات الحكومية الرئيسية مهمة صعبة. وعىل املؤسسات مثل السلطة القضائية لعب دوٍر 
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مهم يف مساءلة الناس عن جرامئهم خالل الفرتة االنتقالية. وباملثل، ستحتاج قوات األمن إىل لعب دور 

حاسم يف ضامن األمن الالزم للمجتمعات من أجل العودة وإعادة البناء وليك تبدأ إعادة البناء االقتصادي 

والسيايس. ويف حني أن ضامن إصالح املؤسسات من أجل إعادة بناء ثقة الرأي العام واطمئنانه أمر حاسم، 

دون  من  سوريا  فترُتَك  داع،  دون  من  تضيع  ال  الرضورية  والتجارب  القدرات  أن  من  التأكد  املهم  فمن 

مؤسسات وتجارب الزمة لتحقيق االنتقال إىل مجتمع سلمي ومستقر.
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التحديات التي تواجه العدالة االنتقالية يف سوريا

فيام سيربز عديد من التحديات مع تطور األحداث وتطور عملية العدالة االنتقالية، ميكن توقع تحديات 

التحديات يف  أخذ هذه  االنتقالية مع  العدالة  الحالة، ميكن تصميم عملية  ما. ويف هذه  إىل حد  أخرى 

االعتبار، ومع وضع خطط ملواجهتها والتصدي لها فور ظهورها.

الوعي املحدود للعدالة االنتقالية
يتمثل أحد التحديات األولية املشرتكة للعدالة االنتقالية يف الوعي القارص بالعدالة االنتقالية كمفهوم، إىل 

جانب محدودية الوعي بقيمتها وأهميتها. وقد تكون العدالة االنتقالية غري معروفة متاماً، أو قد يُخلَط 

بينها وبني مفاهيم أخرى، مثل مفهوم أضيق كالعدالة الجنائية. وقد تنظر بعض املجتمعات إليها حتى 

باعتبارها محاولة من محاوالت عدالة املنترص أو تدخالً دولياً غري مرغوباً فيه يف املرحلة االنتقالية السورية.

قد يُشكَّك يف قيمة العدالة االنتقالية، خصوصاً يف سياق حالة الطوارئ اإلنسانية التي ستيل النزاع املسلح 

يف سوريا. فمع املاليني من النازحني واملرشدين واملحارصين بسبب الفقر، ستكون هناك رغبة مفهومة يف 

تكريس كل املوارد املتاحة إلعادة بناء املمتلكات، وإنعاش االقتصاد وخلق مؤسسات جديدة قادرة عىل 

ضامن األمن وتحسني حياة الناس يف املعنى امللموس. وقد تجعل هذه املخاوف إرشاك السوريني يف عملية 

املطاف  نهاية  ونواياها. وميكن يف  إىل مفاهيم خاطئة حول دورها  تؤدي  ورمبا  االنتقالية صعباً  العدالة 

تقويض رشعية العملية وفاعليتها ككل.

ما مقدار الفهم الجيد للعدالة االنتقالية يف سوريا حالياً؟ أين توجد فجوات أو قيود يف الفهم وماذا ميكن 

عمله للتعامل مع املجتمعات التي ال تدرك املفهوم؟

االنقسامات املجتمعية
مام ال شك فيه أن الثورة يف سوريا أدت إىل تفاقم التوترات العرقية والطائفية القامئة، وتعميق االنقسامات 

للعملية  خطرياً  تحدياً  املجتمعية  االنقسامات  هذه  ومتثّل  الثقة.  وانعدام  بالفعل،  الراسخة  االجتامعية 

الوطنية للعدالة االنتقالية. قد تكون ملختلف الطوائف توقعات متنافسة ومتناقضة من العملية والبعض 

قد ينظر إليها عىل أنها محاولة ملزيد من االنتقام والعقاب. وتشري دروس من مجتمعات انتقالية أخرى إىل 

أن هذا سيكون واحداً من أخطر التحديات للعدالة االنتقالية يف سوريا.

ويدافع البعض بالفعل عن تقسيم البالد من أجل إقامة دويالت منفصلة للعلويني والعرب السنة والدروز 

واألكراد. وميكن لهذه االنقسامات أن تضغط عىل املؤسسات السياسية واألمنية فيام تكون بالفعل أضعف 

ومفتقرة إىل الرشعية. لكن التحدي األكرب سيكون حتامً تصميم عملية يُنظَر إليها عىل أنها عادلة ومتوازنة 

ومحايدة بالنسبة إىل السوريني جميعهم، عىل كال الجانبني. وهذا سيتطلب أوالً وقبل كل يشء االتساق 

وااللتزام بالسعي وراء املساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها األطراف جميعا أو ارتُِكبت يف حقهم.
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أوضحت األمم املتحدة، واملجتمع الدويل، وكذلك جامعات الحقوق الدولية والسورية أن األدلة تشري إىل أن 

القوات املوالية لبشار األسد ارتكبت أغلبية الجرائم واالنتهاكات يف سوريا. ويف الوقت نفسه، توضح تقارير 

أن الثوار ارتكبوا جرائم خطرية، تشمل القتل غري املرشوع والتعذيب، واالستيالء غري املرشوع عىل  أيضاً 

املمتلكات، ومحاوالت متعمدة الستهداف املدنيني، ومحاوالت الستخدام السكان املدنيني لحامية األهداف 

العسكرية املحتملة، وإساءة معاملة أرسى الحرب، والتجنيد اإلجباري، مبا يف ذلك لألطفال. ومع استمرار 

الثورة، هناك خطر متزايد من أعامل الثأر واالنتقام التي تستهدف مجتمعات بأكملها كام يراها "الجناة"، 

مع قليل من االعتبار لسلوك األفراد يف تلك املجتمعات.

لكن من املهم أن نالحظ أن عمليًة محايدة تتجنب عدالة املنترص ال تتطلب مالحقة أعداٍد متساوية من 

كال جانبي الرصاع. فالعملية املحايدة هي يف إخضاع كال الجانبني للمعايري والقوانني نفسها. وهذا يتفق مع 

مالحقة مزيد من األعضاء من الجانب املسؤول عن أغلبية الجرائم، رشط وجود أدلٍة تؤكد ذلك.

الجرائم  االنتقالية يف سوريا، بذل جهوٍد إلنهاء  للعدالة  التحضري  بالتايل، كجزء من  األهمية مبكان،  ومن 

والتجاوزات داخل القوى الثورية وبذل جهود أيضاً لتوثيق انتهاكات مثل هذه وتحديدها عندما تحدث. 

وسيكون مهامً حينها ضامُن أن مرتكبي هذه الجرائم ال يهربون من املساءلة، سواًء باملقاضاة الجنائية أو 

غري ذلك، وأن ضحايا هذه الجرائم مشمولني يف أي تعويض أو آليات لالنصاف. وتشكل محاكمة أولئك 

الذين قد يعتربهم كثريون حامًة وأبطاالً تحدياً كبرياً لعملية العدالة االنتقالية وللحكومة االنتقالية.

ما الذي ميكن عمله لردم هذه االنقسامات املجتمعية؟

لعبت  والبلقان،  أفريقيا  وجنوب  الجنوبية  أمريكا  يف  الحال  هي  كام  األخرى،  االنتقالية  املجتمعات  يف 

مجموعات الضحايا دوراً رئيسياً يف هذه املهمة. فمن خالل التأكيد عىل تجربة مشرتكة للمجني عليهم، 

كانت هذه الجامعات قادرة عىل إيجاد أرضية مشرتكة قيمة لبناء مزيد من املناقشات واملبادرات. 

ما الذي ميكن عمله لضامن وجود الدعم والفهم الشعبيني للحاجة إىل مقاضاة األشخاص من أطراف النزاع 

كلها عندما يكونون مسؤولني عن ارتكاب جرائم خطرية؟

نزع السالح والترسيح
كان للنزاع الحايل يف سوريا تأثري كبري عىل كمية األسلحة يف املجتمع السوري. فاألسلحة متاحة اآلن بحرية 

للمدنيني يف أجزاء عديدة من البالد، واملواطنون يشعرون بقلق مفهوم عىل سالمتهم وسالمة أرسهم. حيث 

م إىل املقاتلني املحتملني. واألسلحة التي كانت تُستخَدم لتكون  تصل أسلحة جديدة يومياً من الخارج، وتُقدَّ

تحت سيطرة أجهزة األمن الحكومية الرسمية تشق طريقها إىل أيدي املدنيني والثوار مع هزمية القواعد 

واملباين الحكومية أو احتاللها. والحكومة نفسها وزعت أسلحة عىل املدنيني يف أنحاء البالد كلها، وأنشأت 

ميليشيات خاصة بها.

وال يقترص انتشار األسلحة عىل األسلحة الخفيفة. فاألسلحة الثقيلة هي اآلن قيد االستخدام من كال جانبي 

الرصاع. وواضح من التقارير أن كال الجانبني ميلك اآلن كميات كبرية من صواريخ أرض – جو، باإلضافة 

القلق،  يثري  ومام  الدبابات.  ذلك  يف  مبا  املدرعة،  والعربات  الرشاشة  واملدافع  الصاروخية  القذائف  إىل 

التقارير التي تشري اآلن إىل وجود مخزونات كبرية من األسلحة الكيميائية يف سوريا، وبعضها قد يكون قيد 
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االستخدام. وباإلضافة إىل ذلك، فإن األحزاب املتقاتلة املختلفة أصبحت منظمًة عىل نحو متزايد وتطورت 

التجربة  من  كبرياً  مقداراً  وتحشد  اتصاالت  واضحة وهياكل  قيادات  تنشئ  ٍمسلحة. وهي  منظامت  إىل 

والقدرات. و هي يف كثري من الحاالت تؤسس تأييداً محلياً قوياً، نظراً إىل دورها يف ضامن األمن وغريه من 

سلع وخدمات أساسية.

ويف حني أن هذا املقدار األكرب من التنظيم قد يساعد يف إنشاء سالسل واضحة للقيادة )وهو أمر مهم 

لعمليات املساءلة(، فإن عكس هذا املستوى من انتشار األسلحة وحشدها صعب جداً. ويف نهاية األعامل 

العدائية، سيحجم كثريون عن تسليم أسلحتهم والعودة إىل الحياة املدنية. وقد يكون هذا بسبب استمرار 

الشعور بعدم اليقني وانعدام األمن، أو بسبب الهدف الذي خلقه القتال لهم.

للغاية بالنسبة إىل الحكومة اسرتداد مستويات من التحكم الزمة لتنفيذ  ونتيجًة لذلك، قد يكون صعباً 

العدالة االنتقالية. قد ترغب الجامعات املسلحة املحلية، مثالً، يف حامية املتهمني بارتكاب جرائم خطرية، أو 

قد ترغب يف الرد أو االنتقام من دون انتظار رد رسمي عىل الجرائم. ويف دول مثل ليبيا، تدخلت الجامعات 

املسلحة لتسوية املنازعات عىل األرايض واملمتلكات يف مجتمعاتها. ويجري ذلك يف األغلب بطريقة واقعية 

العمليات  اليقني ويقوض يف نهاية املطاف رشعية  الرسمية، مام يخلق شعوراً من عدم  القنوات  وخارج 

الرسمية.

شهدت مجتمعات انتقالية أخرى، خصوصاً يف منطقة البلقان، انتقال جامعات مسلحة إىل الجرمية املنظمة 

بعد انتهاء األعامل العدائية. وهذا ميثل تحدياً كبرياً للقانون والنظام بعد فرتة طويلة من االنتقال. وتكون 

العمل يف شكل  وماهرة يف  جيداً  تنظيامً  ومنظمة  جيداً،  تسليحاً  األغلب مسلحة  الثورية يف  الجامعات 

مستقل وتتهرب من الضوابط الحكومية. وقد تجد نفسها أيضاً أمام عدد قليل من األشكال املرشوعة من 

العاملة خالل مرحلة إعادة اإلعامر فوراً بعد انتهاء الرصاع، وقد متيل بالتايل إىل العائدات املحتملة للجرمية 

املنظمة.

ما هي العقبات الرئيسية أمام الترسيح ونزع السالح يف سوريا؟ ما الذي ميكن القيام به ملعالجة هذه 

العقبات؟

يف إيرلندا الشاملية، حيث كان أعضاء يف الجيش الجمهوري االيرلندي )IRA( مرتددين يف تسليم أسلحتهم 

النفوذ  تضمن  لهم  أخرى  مناصب  عىل  للعثور  جهود  بُِذلت  السالم،  اتفاقية  أعقاب  يف  النفوذ  ومواقع 

واالنتامء، مثالً، يف مؤسسات الرياضة واملجتمع املدين.
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الحكومة االنتقالية الضعيفة
ح أن تكون الحكومة االنتقالية املكلفة بتنسيق عملية العدالة االنتقالية يف سوريا ضعيفة ومفتقرة  يُرجَّ

إىل املوارد. وقد تقِوض االنقسامات املجتمعية رشعيتها يف نظر بعض الذين يشعرون بأنهم غري ممثلني 

بشكل كاف. وقد يقوض اختالف الرؤى السياسية واأليديولوجية والتوقعات وحدتها وقدرتها عىل الترصف 

يف شكل حاسم وفاعل. ويجوز للطبيعة املشتتة للقوات التي تقاتل من أجل الثورة وضدها عىل حد سواء، 

فضالً عن انتشار األسلحة، أن تقوض أيضاً قدرتها عىل ضامن األمن واالستقرار، وكذلك عىل حامية أعضاء 

السلطة القضائية والقامئني عىل تنفيذ املكونات الرئيسية لعملية العدالة االنتقالية.

إن الثقة السورية يف املؤسسات العامة منخفضة جداً، وسيربز بالتأكيد مقدار كبري من الضغوط السياسية 

األمن.  قوات  املهني، خصوصاً  والتدريب  التعليم  الرئيسية وإصالح  الحكومية  املؤسسات  والشعبية عىل 

لكن إصالح املؤسسات الحكومية الرئيسية، مهمة معقدة تتطلب مقداراً كبرياً من السلطة والرشعية. ومن 

غري املرجح أن تتمكن حكومة انتقالية ضعيفة ومنقسمة من القيام بذلك يف شكل مستقل عن األجندات 

السياسية واأليديولوجية ملختلف الفصائل املشاركة يف الثورة. ويجب أيضاً االضطالع بالحاجة إىل اإلصالح 

والرغبة فيه بهدف الحفاظ عىل األمن واالستقرار.

لكن األهم من ذلك، رمبا، أن عملية العدالة االنتقالية الناجحة تتطلب التخطيط والتنسيق الدقيقني، فضالً 

عن اإلرادة السياسية املستمرة. وهذا أمر بالغ األهمية، خصوصاً يف ما يتعلق بتأمني أكرث الجوانب تحدياً 

لعملية العدالة االنتقالية، مثل محاكمة املتهمني بارتكاب جرائم خطرية عىل الجوانب كلها. و من الرضوري 

أيضا إقناع الضحايا وأرسهم بالثقة يف العملية الرسمية ومقاومة إغراء اللجوء إىل االنتقام الخاص أو محاولة 

استعادة ممتلكاتهم بأنفسهم.

ما الدور الذي ميكن أن يلعبه املجتمع املدين يف دعم الحكومة االنتقالية خالل هذه املرحلة الصعبة؟ ميكن 

للمجتمع املدين، مثالً، أن يساعد يف تثقيف السكان وإيصال العملية إىل مجموعة كبرية من املجتمعات 

املترضرة. وهذا يتطلب من الحكومة واملجتمع املدين بناء الثقة فيام بينهام. وهذا قد يكون صعباً يف بلٍد  

تجربتة قليلة عىل صعيد املجتمع املدين الذي يعمل بشكل مستقل عن الحكومة.

املجتمع املدين عديم التجربة
باستثناء عدد قليل من الجمعيات الخريية الدينية، كانت ثقافة املجتمع املدين يف سوريا مظلومًة بشدة 

من نظامي آل األسد. ونتيجة لذلك، مثة تجربة قليلة نسبياً للعمل املنظم للمجتمع املدين يف سوريا، عىل 

الرغم من أن هذه التجربة زادت عمقاً بعد بداية الثورة يف 2011.

وقد تحد التجربة املنظمة املحدودة لنشاط املجتمع املدين والحمالت االنتخابية من التأثري الذي ميكن أن 

يكون للمجتمع املدين يف عملية العدالة االنتقالية يف سوريا، أقله يف البداية. ومع التجربة املحدودة، هناك 

خطر يتمثل يف أن مساهمة املجتمع املدين قد تكون غري فاعلة ومنسقة عىل نحو رديء، ما يؤدي إىل 

رسائل متضاربة وازدواجية مرسفة يف الجهد. ومع املوارد الدولية واملحلية املحدودة املتاحة، مثة أيضاً خطر 

املنافسة بني املنظامت الناشئة، مام يحد من قدرتها عىل التعاون وتنسيق عملها يف السعي وراء قضية 

مشرتكة. وميكن مالحظة هذه املنافسة بعد الثورات يف كل من ليبيا وتونس، ما يحد من قدرة املجتمع 
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املدين عىل التأثري يف عملية العدالة االنتقالية يف املراحل الحاسمة يف وقت مبكر من العملية.

ولذلك فإن بناء القدرات واملعرفة من ضمن منظامت املجتمع املدين الوليدة يف سوريا يشكل تحدياً بالغ 

األهمية لنجاح تنفيذ العدالة االنتقالية. وهذا يتطلب من دون شك تغرياً يف الثقافة السياسية السورية، 

فيام تعيد الحكومة واملجتمع املدين واألفراد جميعهم التفكري يف عالقاتهم التقليدية مع بعضهم البعض، 

ويبدؤون عملية بناء الثقة واالميان بالنفس.

قيود عىل العمل القائم
بينام هناك مقدار كبري من العمل القيم يف مجال العدالة االنتقالية يجري حالياً، فإن لهذا العمل حدوده. 

املعرفة  محدودية  وكذلك  لها،  املكونة  واألجزاء  االنتقالية  بالعدالة  الوعي  لقلة  نتيجة  هذا  يكون  وقد 

بالطريقة التي ميكن دمجها يف الجهود الحالية لهزمية نظام األسد.

إىل أي مدى يلبي العمل التوثيقي الحايل هذه املتطلبات؟ 

متطلبات  عىل  كاٍف  اطالع  عىل  ليس  بعضها  فإن  ممتاز،  الحالية  التوثيق  أعامل  من  كثرياً  أن  حني  يف 

املحاكامت الجنائية املعقدة، مبا يف ذلك املقاضاة مبوجب القانون الدويل.

مثة أهمية خاصة يف خصوص املقاضاة مبوجب القانون الدويل، تكتسبها الجهود املحسنة لجمع املعلومات 

واالستخبارات حول هيكل القيادة لنظام األسد وقواته املسلحة. وميكن للوثائق املستوىل عليها من املباين 

أو الوحدات العسكرية املسيطر عليها، عند النظر فيها بشكل جامعي، أن ترسم صورة حية لهيكل القيادة 

والسيطرة، ميكن أاّل تقّدر بثمن للمحققني واملدعني العامني. ويف الوقت الحارض، يُحرَق عديد من هذه 

الوثائق أو يتم التخلَّص منها أو ترُتك. ومعروف أن مباين كثرية تحتوي وثائق قيمة لكن التقارير تفيد بأنها 

ر، وال يُنظَر إال قليالً يف القيمة االستداللية الخاصة بالوثائق من أولئك املشاركني يف القتال. وميثل هذا  تُدمَّ

فرصة كبرية ضائعة لضامن املساءلة.

وينطبق اليشء نفسه عىل السجناء الذين يتعرضون لسوء املعاملة أو القتل، سواء كانوا من املدنيني أو 

املقاتلني. فهذه األفعال متثّل جرائم يف حد ذاتها، وينبغي لهذا السبب وحده أن تتوقف. ويف الوقت نفسه، 

هي متثل فرصة ضائعة أخرى لجمع املعلومات واالستخبارات حول هذا النمط من الجرائم واالنتهاكات.

إدارة التوقعات مع موارد محدودة
كان االقتصاد السوري متعرثاً قبل الثورة. وأدت التكلفة البرشية واملادية املرتتبة عىل النزاع إىل تفاقم هذه 

املشكلة أبعد من ذلك وستكلف إعادة بناء سوريا معظم املوارد املتبقية. وهذا يرتك قليالً جداً من املوارد 

للعدالة االنتقالية، األمر الذي يضع قيوداً خطرية عىل العملية.

لتلبية توقعات أصحاب املصلحة. فأولئك  العملية قد ال متلك موارد كافية  أن  لكن األهم من ذلك هو 

الذين قاتلوا من أجل الثورة قد يشعرون أنهم ال يزالون يستحقون مدفوعات. وقد يشعر الضحايا، وأرس 

الضحايا، أنهم ال يزالون يستحقون تعويضات، مثل أولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم. وإذا 

ُسِمح لتوقعات غري واقعية بالتطور والنمو، فهذا ميكن أن ميثل يف نهاية املطاف تهديداً للعملية ككل. وعىل 
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الرغم من أي نجاحات أخرى، سيُصاب الضحايا بخيبة أمل ورمبا يشكون يف أن آخرين استفادوا مكانهم.

حيث املوارد محدودة، يجب بذل جهود لضامن أن التوقعات تتامىش مع املوارد املتاحة. وهذا قد يتطلب 

القامئة عىل املجتمع أو  التعويضات  من واضعي السياسات استكشاف مجموعة من بدائل خالقة، مثل 

الرمزية.

املبادرات املخصصة
إن حصول عملية وطنية متامسكة أمر بالغ األهمية لنجاح العدالة االنتقالية، فيام التطبيق غري املتناسق 

الجديدة ميكن أن تقوض  االنتقالية ميكن أن يؤدي إىل مظامل جديدة، واملظامل  للعدالة  املتكافئ  أو غري 

العملية ككل.

تخطيط  دون  من  األغلب  يف  تنشأ  وهي  بالفعل.  املحلية  للعدالة  املبادرات  تتطور  الحايل،  الوضع  يف 

الفاعلة لحكومة جديدة، قد  السيطرة  املوارد وغياب  إىل محدودية  وتنسيق مع مبادرات أخرى. ونظراً 

تقرر املجتمعات أو الجامعات املسلحة املحلية أيضاً إنشاء آليات لعدالة محلية خاصة بها يف حالة ما بعد 

الرصاع. ويف حني أن هذه املبادرات املحلية ميكن أن تكون ذات قيمة كبرية للعدالة االنتقالية، مهم أن 

تُدَمج يف عملية وطنية متامسكة. وحيث ال تكون الحالة هكذا، قد يؤدي الوضع إىل اختالفات أو تناقضات 

سيعتربها كثريون غري عادلة. وأبسط شكل من أشكال املبادرات املخصصة هو األفعال الفردية أو الجامعية 

من االنتقام أو الثأر والجهود الفردية أو الجامعية الستعادة املمتلكات أو التعويض عنها بالقوة.

بدأت هياكل أكرث تنظيامً تظهر يف سوريا. وحكمت محاكم دينية أو مختلطة مقراتها يف مدن مثل حلب 

والرقة، مثالً، يف عدد من القضايا املهمة عىل أساس معتقداتها ومبادئ العدالة الخاصة بها. وتشري التقارير 

إىل أن هذه املحاكم تتدخل يف شكل متزايد يف الحياة املدنية ويف ما يتعلق بالجرائم املتصلة بالثورة. لكن 

واملؤسسات  املحاكم  بني هذه  بالفعل  الظهور  يف  آخذة  الخالفات  فيام  واملساءلة،  الرقابة  من  قليل  مثة 

القضائية األخرى التي أسستها املعارضة. وقد أنشأ محامون لجاناً منهم يف املناطق التي يسيطر عليها الثوار 

للعمل بانتظام للحفاظ عىل نظام العدالة ومناقشة املبادئ القانونية وإمكانية تطبيقها يف أوقات النزاع .
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خالصة

ركز هذا الكتيب عىل أهمية العدالة االنتقالية كمفهوم أسايس لتأمني انتقال مستدام بعد فرتٍة من الرصاع 

وارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان. ومل يعرض العدالة االنتقالية كغاية يف حد ذاتها أو عىل أنها 

مجموعة إجراءات ثابتة عىل سوريا تبنيها خالل عملية إعادة إعامرها.

العدالة االنتقالية هي الوسيلة التي ميكن من خاللها لسوريا مواجهة ماضيها والبدء بعملية إعادة بناء 

املجتمع والدولة. وميكن أن تساعد يف انهاء عرص اإلفالت من العقاب وكرس دوائر العنف التي زعزعت 

استقرار املجتمع يف املايض، وتقوية الضحايا واستعادة كرامتهم قدر اإلمكان، وتوفري أساس إلصالح الهياكل 

السياسية واستعادة سيادة القانون، وضامن وجود األساس ملبادرات للمصالحة. وال تعد العدالة االنتقالية 

النهج الوحيد الذي تحتاج سوريا إليه للتغلب عىل ماضيها وتحقيق السالم واالستقرار، وإمنا هي أداة مهمة 

للوصول إىل تلك األهداف.

وقدم الكتيب مفهوماً متعدد األوجه ومرناً للعدالة االنتقالية، بدال من تقديم منوذجا معينا. بل أكد عىل 

خصوصية كل عملية انتقالية و رضورة تصميمها بعناية، و تنفيذها مبا يتوافق مع حساسية السياق املحيل 

يف بلد مثل سوريا. وهذا يشمل تحديدا التوقعات املحلية واألهداف ، وفهم كيفية صياغة هذه العملية 

مبا يتناسب مع الثقافة السائدة والتاريخ، واالستفادة الكاملة من املوارد املوجودة واملتاحة. وبالتايل فإن 

السؤال حول الشكل الذي يجب أن تأخذه عملية العدالة االنتقالية يف سوريا ال ميكن إال للسوريني أنفسهم 

اإلجابة عليه، مستفيدين من تجارب املجتمعات االنتقالية األخرى لالسرتشاد بها. وبالتايل فإن هذا الكتيب 

ستواجه  التي  األسئلة  بعض  املعلومات وطرح  بعض  تأمني  إىل  بل  معني،  لنموذج  الدعوة  إىل  يسعى  ال 

السوريني يف اتخاذ هذا القرار الصعب.

ما  االنتقالية.  العدالة  تحقيق  من  وأهدافهم  الخاصة  لتوقعاتهم  فهمهم  هي  للسوريني  البداية  ونقطة 

هي الجرائم التي تتطلب املحاسبة؟ ما هي الفرتات الزمنية أو املؤسسات التي يجب إلقاء الضوء عليها 

وتقييمها أو إصالحها؟ من يحتاج إىل مساعدة وحامية وما هو األسلوب املقبول من قبلهم لتنفيذ ذلك؟ 

بناء دولة جديدة رشعية ال تشوبها جرائم املايض  إعادة  االنتقالية أن تساهم به يف  للعدالة  ماذا ميكن 

وتجاوزاته؟

حاولت بعض الدول إيجاد األجوبة لهذه األسئلة من خالل عملية تشاور وطني وتوعية تهدف إىل ايصال 

فكرة العدالة االنتقالية إىل أكرب فئة ممكنة من الشعب ودعوته إىل تشارك احتياجاته وتوقعاته.

استقصائية، ومناقشات محلية، ومّدعون عاّمون ومحققون، ومعلمون، ونشطاء يف   وساهمت دراسات 

لجعل هذه  بذل جهد حقيقي  ذلك هو  األهم من  لكن  املبادرات.  من  األنواع  املدين يف هذه  املجتمع 

68 | العدالة االنتقالية يف سوريا 



املناقشات شاملة وإليصالها إىل جميع السوريني  وإرشاكهم فيها منذ البداية. 

فاملجتمع السوري مجتمع متنوع ذو تاريخ من السياسات الحكومية القامئة عىل مبدأ فرق تَُسد. وال ميكن

انكار أن الرصاع الحايل قد فاقم التوترات واالنقسامات املوجودة يف املجتمع، و بالتايل فإن أكرب تحديات 

أداة عدالة للسوريني  التصور، بحيث تكون  أو  الواقع  العدالة االنتقالية سيكون بكيفية رسمها سواء يف 

جميعهم. فإن استثناء بعض املجتمعات، أو حتى جعلها تشعر بأنها مستبعدة، خاصة يف املراحل األولية 

للتشاور، سيحملها إىل رفع غطاء الرشعية عن عملية العدالة االنتقالية منذ البداية، ورمبا ستُعترَب جزئية 

أو عبارة عن "عدالة املنترص".

إىل  الوصول  لضامن  وفاعلة  منتظمة  صورة  يف  والتشاور  التواصل  من  الفرتة  هذه  تنظيم  ميكن  كيف 

املجتمعات املختلفة العديدة يف سوريا كلها؟ كيف ميكن آلليات العدالة االنتقالية أن تشمل كل سوريا؟ 

كيف ميكن أن تضمن تلك اآلليات أن رسائلها متجانسة وال تشوش الرأي العام؟ ما هي املوارد املتاحة، 

سواء داخل الحكومة أو املجتمع املدين لتسهيل هذه العملية؟ كيف ميكن سد الفجوة بني مختلف األطراف 

يف الرصاع الحايل لضامن أن األطراف كلها مدرجة يف النقاش ومن ميلك أفضل وضع لقيادة هذه العملية؟

 

يف املجتمعات االنتقالية مثل جنوب أفريقيا والبلقان، تبنّي أن مجموعات الضحايا والجامعات النسائية 

هي القادة الفاعلة لهذه املبادرات.

إن الفهم العميق ملا يريده السوريون ويتوقعونه من عملية العدالة االنتقالية الخاصة بهم هو الذي سوف 

يقود إىل تصميم مناسب آللياتها. قد يستمد املسؤولون عن صنع السياسات من السوريني، أساليبا مطبقة 

يف أماكن أخرى يف عملية إعادة تأهيل  املؤسسات أو قد يخلقوا مؤسسات جديدة متاماً مصممة لتلبية 

االحتياجات الفريدة الخاصة يف سوريا.

وستكون املحاكم الجنائية من دون شك واحدًة من آليات املساءلة األكرث أهمية يف سوريا، لكن أسئلة 
مهمة يجب طرحها حول نقاط قوتها او قيودها. ما القدرات داخل النظام القضايئ السوري عىل إجراء 
محاكامت عادلة ويف الوقت املناسب  يف حاالت يُحتَمل أن تكون معقدة وتخِضع الجناة من الجهات كلها 
للمساءلة عىل املستوى نفسه؟ ما هو الدور الذي ينبغي أن يضطلع به القانون الدويل يف عملية املساءلة؟ 

هل من حاجة إىل الحصول عىل املساعدة الدولية لضامن تأمني محاسبة املسؤولني عن أخطر الجرائم؟
مثة مقدار كبري من العمل التوثيقي القيم يجري يف سوريا، ويهدف بعضه إىل دعم املحاكامت الجنائية. 

لكن إىل أي مدى يستويف هذا التوثيق املعايري املطلوبة من املحاكم الجنائية املحلية أو الدولية؟

 هل يتم التعامل مع األدلة وتنظيمها و منهجتها بطريقة مفيدة ملالحقات قضائية يف نهاية املطاف؟

هل يُوىل اهتامم كاٍف للتحقيق يف جرائم ارتُِكبت من أطراف النزاع كلها وإىل عدم تهميش املجتمعات 

الضعيفة؟ هل هناك معرفة كافية بطبيعة الجرائم التي تُرتَكب يف سوريا؟ هل يأخذ التوثيق الحايل، مثالً، 
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يف االعتبار متطلبات األدلة الخاصة بأشد الجرائم خطورة مبوجب القانون الدويل؟ وهل األدلة التي تُجَمع 

الشخصيات  أبرز  الدعاوي ضد  انجاح  تلعب دورا مهام يف  وبالتايل  القيادية،  باملسؤولية  تجزم  أن  ميكن 

القيادية؟

العدالة االنتقالية هي مفهوم أوسع بكثري من العدالة الجنائية. وبعد أربعة عقود من الحكم االستبدادي 

والثورة الطويلة والعنيفة، مثة عدد ال يحىص من الضحايا والجناة املشتبه فيهم يف سوريا. ومثة أفراد يشتبه 

يف ارتكابهم جرائم خطرية يعود تاريخها إىل السبعينيات والثامنينيات، مبا يف ذلك االستيالء عىل كميات 

كبرية من ثروة سوريا من خالل املحسوبية والفساد، ومثة أفراد متهمون بارتكاب جرائم ترتاوح بني الرسقة 

وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل الثورة.

وال يوجد أي تصور واقعي أن املؤسسات القضائية السورية قادرة عىل متابعة جرمية مشتبه بها أو أن 

تحاسب كل مرتكب أو ضحية يف الوقت املناسب. لذلك ميكن ملجموعة من آليات املساءلة غري القضائية 

أن تشكل جزءاً من عملية العدالة االنتقالية، و أن تكون الوسيلة الفعالة ملنع حصول األفراد الذين ال ميكن 

التعامل معهم من قبل املحاكم عىل حصانة. يف هذه الحالة، يكون الوضوح يف دور واختصاص كل منهام ذا 

أهمية حاسمة. ما الجرائم التي ينبغي أن تعاملها املحاكم كمسألة ذات أولوية؟ وكيف ميكن وضع مبادئ 

توجيهية لالدعاء وإبالغها لضامن أن األولويات مفهومة وتعكس العدالة التي يريدها السوريون؟ كيف 

ميكن لسوريا استخدام اآلليات غري القضائية لتوسيع نطاق املساءلة مع احرتام املبادئ األساسية لإلجراءات 

القانونية الواجبة يف الوقت نفسه؟ وما هو الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الضحايا ومجتمعاتهم يف هذه 

اآلليات ويف تطوير سياساتها؟

تناسب اآلليات غري القضائية بشكل جيد معالجة مسائل أوسع من الجرائم الفردية. فعىل سبيل املثال 

الثورة،  الحكم االستبدادي قبل  أربعة عقود من  اختفوا يف  الذين  القليل عن مصري اآلالف  إال  ال يعرف 

حيث عملت األجهزة األمنية الرسية يف سوريا بشكل غري قانوين عىل حامية النظامني املتعاقبني آلل األسد 

تقريراً  وتقدم  لتحقق  الحقيقة  لجنة  أو  الحقائق  تقيص  للجنة  املتوفر  الدور  هو  ما  الفرتة.  طوال هذه 

لتحقيق مثل هذا أن يسّهل  الذين اختفوا؟ هل ميكن  األمنية و كشف مصري اآلالف  عن عمل األجهزة 

اإلصالحات املؤسسية والترشيعية الرامية إىل ضامن استعادة سيادة القانون وعدم تكرار أمناط االنتهاكات 

غري الخاضعة للمساءلة يف املستقبل؟ إىل أي مدى ميكن أن يساهم تحقيق مثل هذا يف منح صفة فردية 

للمسؤولية وتجنب لوم مجتمعات بأكملها؟

إرساء  أجل  ومن  مكانها.  يف  جديدة  مؤسسات  إنشاء  يجب  تُصلَح،  أو  القدمية  املؤسسات  تُفكِّك  وفيام 
الثقة العامة يف هذه املؤسسات الجديدة، سيكون رضورياً أاّل تُقوَّض رشعيتها بالتامهي مع فساد املايض 
بإساءة  املذنبني  إخراج  ضامن  عىل  حريصني  شك  دون  من  السوريني  من  العديد  وسيكون  وانتهاكاته. 
استخدام السلطة يف املايض من مؤسسات الدولة. ومثة طريقة مشرتكة لضامن ذلك تتلخص يف التحقق من 
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أي شخص يرغب يف الرتشح أو التقدم إىل املناصب العامة. كيف ميكن أن تُدار هذه العملية بطريقة عادلة 
ومنتظمة وتضمن أن التحيز والشائعات ال تستهدف ظلامً أولئك الذين مل يسيئوا الترصف هم أنفسهم؟ 
كيف ميكن أن تتوازن عملية مثل هذه مع الحاجة إىل األمن واالستقرار؟ هل ميكن لعملية التحري أن متتد 
عىل نحو فاعل لتشمل الثوريني الذين قد يرغبون يف االنتقال من الجيش إىل الحياة السياسية؟ ما هي 
األخطار املحتملة عند بروز رغبة يف تحول مثل هذا، وكيف ميكن تجنب ذلك؟ هل مثة جوانب إيجابية 

لحاالت مثل هذه ميكن استغاللها لتعزيز سوريا املستقبل، وكيف ميكن القيام بذلك؟

ميثّل تنوع مجموعة اآلليات التي من شأنها أن تشكل جزءاً من عملية العدالة االنتقالية يف سوريا تحدياً 
تنسيقياً رئيسياً للمكلفني بتصميمها وتنفيذها. ما الذي ميكن القيام به لضامن أن الرسائل متناسقة عرب 
آليات مستقلة متعددة؟ كيف ميكن تجنب االزدواجية املكلفة وغري الرضورية يف العمل وتجنيب الضحايا 
والجناة  للضحايا  مختلفة  آليات  تفويض  ميكن  كيف  هو رضوري؟  مام  أكرث  تجاربهم  عيش  إعادة  آالم 

بطريقة تسّهل مشاركتهم، بدالً من تثبيط ذلك من خالل الخوف وعدم اليقني؟

حاولت بعض املجتمعات االنتقالية، مثل تونس، مواجهة هذه التحديات من خالل إنشاء مكتب أو وزارة 
مخصصني للعدالة االنتقالية كجزء من الحكومة االنتقالية. وميكن لهيئة مثل هذه الهيئات أن تكون مبثابة 

نقطة اتصال وإعالم وتعمل كمنسق ملبادرات العدالة االنتقالية كلها. 

هل من شأن هيئة مثل هذه أن تكون مفيدة للعملية السورية؟ إذا كان األمر كذلك، كيف ميكن تأمني 
استقاللها وحيادها، سواء يف املامرسة أو الفهم؟ كيف ستُموَّل؟ هل هناك دور للمساعدات الدولية؟ 

يأخذ املجتمع املدين املتنامي يف سوريا يف الظهور بالفعل بوصفه مصدراً قيامً للعدالة االنتقالية. ما الذي 

ميكن عمله لبناء الثقة الالزمة لتسهيل التعاون بني املجتمع املدين وهيئة حكومية من هذا النوع؟

هذه ليست سوى بعض من األسئلة سيكون عىل السوريني االجابة عليها وهم يف طريقهم لتنفيذ العدالة 
متأنية  توقعه من خالل دراسة  االنتقالية. وستكون هناك من دون شك تحديات عديدة، بعضها ميكن 

لعمليات مامثلة يف أماكن أخرى، يف حني ال ميكن ذلك للبعض اآلخر. 

منذ  للعملية  واسعني  شعبيني  وفهم  دعم  ضامن  هي  النجاح  تأمني  نحو  أهمية  واألكرث  األوىل  الخطوة 
البداية. فالرأي العام السوري سيكون القايض النهايئ للعملية واملستفيد النهايئ من إنجازاتها. والسوريون، 
لبقاء املساءلة عىل جدول األعامل  الرئيسني و هم الضامن  أكرث من أي أشخاص آخرين، هم املشاركني 

السيايس وعدم السامح لإلفالت من العقاب بإعادة تأسيس نفسه.
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 يقدم هذا الكتيب مفهوماً متعدد األوجه ومرناً للعدالة االنتقالية،

 بدال من تقديم منوذجا معينا. و يؤكد عىل خصوصية كل عملية

مع يتوافق  مبا  تنفيذها  و  بعناية،  تصميمها  و رضورة   انتقالية 

 حساسية السياق املحيل يف بلد مثل سوريا. وهذا يشمل تحديدا

 التوقعات املحلية واألهداف ، وفهم كيفية صياغة هذه العملية

الكاملة واالستفادة  والتاريخ،  السائدة  الثقافة  مع  يتناسب   مبا 

 من املوارد املوجودة واملتاحة. وبالتايل فإن السؤال حول الشكل

 الذي يجب أن تأخذه عملية العدالة االنتقالية يف سوريا ال ميكن

تجارب من  مستفيدين  عليه،  اإلجابة  أنفسهم  للسوريني   إال 

هذا فإن  وبالتايل  بها.  لالسرتشاد  األخرى  االنتقالية   املجتمعات 

 الكتيب ال يسعى إىل الدعوة لنموذج معني، بل إىل تأمني بعض

 املعلومات وطرح بعض األسئلة التي ستواجه السوريني يف اتخاذ

هذا القرار الصعب


