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املركز السوري للعدالة واملساءلة
املركـز السـوري للعدالـة واملسـاءلة منظمـة سـورية ،غيـر ربحيـة
متعـددة مصـادر الدعـم .يتطلّـع املركـز إلـى سـوريا ينعـم فيهـا
النـاس بالعدالـة واحتـرام حقوق اإلنسان وسـيادة القانـون ،حيـث
يعيـش املواطنـون مـن جميـع مكونـات املجتمـع السـوري بسالم.
ويع ّزز املركــز عمليــات العدالــة االنتقالية واملســاءلة فــي
ســوريا مــن خالل جمــع وحفــظ الوثائــق ،وتحليــل البيانــات
وفهرســتها ،وتشــجيع النقـاش العـام حـول العدالـة االنتقالية
داخـل سـوريا وخارجهـا.
للمزيد من املعلومات ,تفضل بزيارة ar.syriaaccountability.org:

إنشاء برنامج أمرييك للتعويضات يف شامل رشق سوريا
نوفمرب  ،2021واشنطن العاصمة
يجـوز نسـخ مـواد مـن هـذا التقريـر ألغراض التدريـس أو البحـث
أو ألي أغراض أخـرى غري تجاريـة ،مـع إسـناد مناسـب .وال يجوز
استنسـاخ أي جـزء مـن هـذا التقريـر بـأي شـكل مـن األشكال
ألغراض تجاريـة دون الحصـول عىل إذن رصيح مـن مالـك حقـوق
الطبـع والتوزيـع.
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مقدمة

بالرغم من اتخاذ القوات األمريكية تدابري من شأنها حقن دماء املدنيني أثناء العملية املشرتكة لدحر تنظيم داعش يف سوريا ،إال أنها تقر مبسؤولية
الواليات املتحدة عن فقدان األرواح واإلصابات يف صفوف املدنيني ،باإلضافة إىل تدمري املمتلكات .ومل يتم حتى اآلن تقديم أي تعويض عن الرضر غري
املقصود الذي لحق باملدنيني والناجم عن قوات التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة .وعليه ،ينبغي عىل الواليات املتحدة إقامة برنامج تعويضات
يف شامل رشق سوريا ،تنفذه وزارة الخارجية األمريكية ،لتقديم الدعم ألولئك الذين تعرضوا لألذى أو فقدوا أحبتهم خالل الرضبات الجوية األمريكية،
باإلضافة إىل تقديم الدعم عىل املستوى املجتمعي للمساعدة يف التعامل مع الدمار الذي خلفته الرضبات الجوية للتحالف.
تبدأ مجموعة التدخالت املقرتحة أدناه بتقديم توصيات تستهدف ضحايا
معينني جراء الرضبات الجوية األمريكية ،وتنتهي بربامج واسعة النطاق
إلصالح البنية التحتية ،والهادفة إىل دعم كافة املجتمعات املحلية التي
ترضرت جراء قصف التحالف .وتضمن هذه البنية تقديم الواليات املتحدة
لتعويضات محددة كلام أمكن ،كام سيكون بإمكان الضحايا الذين ال يحق
لهم تقديم طلبات الحصول عىل التعويضات املستهدفة بسبب عدم توفر
الوثائق الثبوتية املتعلقة بالحوادث أو بسبب عدم الشعور بالراحة من
الناحية الثقافية عند استالم مبلغ مايل عقب وفاة أحد األحباء ،الحصول عىل
تعويضات عىل مستوى املجتمع املحيل .وبينام تم تنفيذ برامج التعويضات
أبنية مترضرة يف حي الدرعية ،الرقة
تاريخياً بشكل مبارش من قبل القوات األمريكية ،إال أنه يف الحالة السورية
سيكون من األفضل قيام وزارة الخارجية األمريكية بتقديم الدعم املقرتح .ويدعم السكان املحليون بشكل وثيق الربامج املنفذة من قبل الدولة أو
الجيش ،بحيث سيعمل برنامج منفذ من قبل وزارة الخارجية األمريكية عىل تعزيز الثقة يف الجيش وعدم التقليل من األهمية الرمزية للتعويضات.

املبالغ املدفوعة عىل سبيل الهبة
ينبغي أن يحصل السوريون الذين تعرضوا إلصابات أو فقدوا أفراد عائالتهم جراء أنشطة التحالف عىل مبالغ عىل سبيل الهبة ،مبا يف ذلك التعويض
النقدي واالعتذار الرسمي عىل ٍ
حد سواء .ويعترب برنامج املبالغ املدفوعة عىل سبيل الهبة مجدياً ومناسباً بالنظر إىل التبعات التي لحقت بالضحايا
املدنيني جراء األعامل العسكرية األمريكية ،واستمرار وجود القوات األمريكية ،والعادات الثقافية املحلية .إضاف ًة لذلك ،قد تكون منظامت حقوق
اإلنسان ،ومن ضمنها املركز السوري للعدالة واملساءلة ،قادر ًة عىل تقديم التوثيقات الثبوتية والتحقق من املعلومات املتعلقة باملطالبات واالدعاءات.

حي املستشفى الوطني ،الرقة
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يتعني عىل الواليات املتحدة إيجاد نظام معياري يسهل الوصول إليه لتقديم طلبات
الحصول عىل التعويضات املالية .وينبغي أن يسمح هكذا نظام بتقديم الطلبات من
قبل الضحايا ،واألطراف الخارجية مثل املنظامت غري الحكومية ،وأفراد التحالف .كام
ينبغي السامح بتقديم الطلبات سواء بشكل إلكرتوين ،أو شخيص ،أو عرب الهاتف،
وباللغات اإلنجليزية أو العربية أو الكردية .وينبغي القيام بالتحقق من كل مطالبة
باالستفادة من السجالت والوثائق املوجودة لدى الحكومة األمريكية ،باإلضافة إىل
سجالت املصادر املفتوحة وتلك التي يتم جمعها من قبل املنظامت غري الحكومية.
يفصل املطالبة والسبب وراء قبولها أو
كام ينبغي أن يُختتم كل تحقيق بإعداد تقرير ّ
رفضها .وينبغي أن يسمح النظام بتقديم مطالبات تخص الحوادث التي وقعت منذ

بداية التدخل األمرييك يف  .2014أخريا ً ،عىل الواليات املتحدة اتخاذ خطوات للرتويج لهذا الربنامج ،بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية املحلية،
واألطراف األخرى لضامن معرفة املجتمعات املحلية بامتالكها الحق يف تقديم طلبات الحصول عىل التعويضات.

التأشريات
بالنسبة لبعض السوريني الذين أصيبوا جراء الرضبات الجوية للتحالف ،لن يكون تقديم مبلغ مايل ملرة واحدة كافياً للتعويض عن الرضر الحاصل.
وبسبب االفتقار إىل البنية التحتية الطبية محلياً ،قد يحتاج هؤالء الضحايا للحصول عىل العالج يف الواليات املتحدة.
فضالً عن ذلك ،خاطر آالف السوريني بحياتهم دعامً للوجود األمرييك يف شامل رشق سوريا وتعرضوا نتيج َة لذلك للمضايقة والتهديد بالقتل من قبل
عدة أطراف .وبالتايل ،سيساعد منح التأشريات ملجموعة مختارة من السوريني ممن دعموا أو ترضروا بشكل مبارش بفعل الوجود األمرييك ،باإلضافة
إىل تخصيص حصص هجرة سنوية للفئات املستضعفة ،يف حامية من قاموا مبساعدة أفراد القوات األمريكية والسامح بالتعايف املادي ملن أصيبوا ج ّراء
الرضبات الجوية .وعليه ،ينبغي عىل الواليات املتحدة دراسة التوصيات التالية.
أوالً ،يتوجب عىل الكونغرس األمرييك تعديل قانون إقرار الدفاع الوطني يك يشمل برنامجاً خاصاً لتأشريات الهجرة لعدد من السوريني .وكام هو
رسعة إلعادة توطني الالجئني من األفراد وعائالتهم ممن قدموا
الحال بالنسبة للربامج املقدمة للعراقيني واألفغان ،ينبغي أن يسمح القانون بعمليات م ّ
الدعم للقوات األمريكية ،أو البعثات اإلنسانية ،أو املنظامت غري الحكومية األمريكية منذ  .2014حيث ينبغي منح األحقية للمرتجمني ،واملرتجمني
الفوريني ،والجنود ،واملستشارين ،وغريهم ممن تعرضت حياتهم للخطر بسبب عملهم يف دعم الوجود األمرييك ملحاربة تنظيم داعش .وينبغي أال
تكون عملية تأشريات الهجرة الخاصة مستحيل ًة بالنسبة ملقدمي الطلبات وينبغي أن تنفذ يف غضون اإلطار الزمني املحدد من قبل الكونغرس والبالغ
 9أشهر كام هو الحال يف الربامج الخاصة بالعراقيني واألفغان.
ثانياً ،ينبغي منح التأشريات من نوع (ب )2-لألفراد ممن يعانون من مشكالت
صحية خطرية ناتجة عن دعمهم للبعثة األمريكية ملحاربة تنظيم داعش،
باإلضافة إىل املدنيني املترضرين جراء هذه البعثة ،وتأمني إعفائهم من التكاليف
الطبية .وعند القيام بتخصيص هذا النوع من التأشريات ،عىل املسؤولني دراسة
وضع الشخص ،واملعالجة املناسبة ،وما إذا تتوفر له الرعاية الطبية الكافية يف
سوريا .وينبغي إيالء اهتامم خاص باألطفال الذين فقدوا أطرافهم خالل قصف
التحالف واألطفال غري القادرين عىل الوصول إىل املعالجة الطبية الرضورية ،مثل
األطراف الصناعية التي يجب تغيريها مع منو األطفال.
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شارع الباسل ،الرقة

املفقودون
عندما دخل تنظيم داعش إىل شامل رشق سوريا ،تع ّرض من تص ّدى للتنظيم للخطف واالختفاء .وكان األمل يحدوا عائالت املفقودين واملخطوفني
بأن تنكشف املعلومات بشأن أحبائهم عقب هزمية الجامعة اإلرهابية من قبل الواليات املتحدة وحلفائها يف آذار/مارس  ،2019إال أن جمع هذه
املعلومات بقي صعب املنال ،مبا يف ذلك للعائالت البالغ عددها  12,000والتي أبلغت فريق االستجابة األويل املحيل عن أشخاص مفقودين .وإن
كانت الواليات املتحدة قد استطاعت تأمني هزمية تنظيم داعش عىل املستوى اإلقليمي ،إال أن تسوية قضايا املفقودين تشكل خطو ًة أساسي ًة
يف مساعدة املنطقة عىل التعايف ،وتتمتع الواليات املتحدة مبوقع فريد لدعم جهود البحث .بنا ًء عىل ذلك ،يتوجب عىل الواليات املتحدة اتخاذ
اإلجراءات التالية.
أوالً ،ينبغي عىل الواليات املتحدة فتح تحقيق ومراجعة األدلة عىل الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ،والتي تم جمعها من قبل الواليات املتحدة
والقوات الكردية .أثناء القتال ضد تنظيم داعش ،قامت القوات األمريكية وحلفاؤها بدخول مقرات تنظيم داعش ،وجمعت مجموعة كبري ًة من
البيانات ،مبا يف ذلك وثائق مادية ،وأجهزة حاسوب ،وأقراص صلبة .وينبغي البحث بتعمق يف هذه البيانات بحثاً عن معلومات بخصوص املختطفني
يف شامل رشق سوريا .وميكن أن يسهم رفع الرسية عن بعض املعلومات والتشارك فيها مع منظامت حقوق اإلنسان املعنية بالتحقيقات يف توفري
أدلة قوية ومساعدة العائالت يف البحث عن أحبائهم.
ثانياً ،ينبغي عىل الواليات املتحدة تيسري استجواب مقاتيل تنظيم داعش املحتجزين يف شامل رشق سوريا والتحقيق معهم بخصوص قضية
املفقودين واملختطفني من قبل التنظيم .ويعترب مقاتلو تنظيم داعش املصدر األفضل للحصول عىل املعلومات حول املفقودين ،مبا يف ذلك موقع
سجون التنظيم ومقابره الجامعية .كام يجب عىل قوات سوريا الدميوقراطية (قسد) أن تدرج أسئلة بخصوص أسامء املفقودين ومواقعهم املحتملة
ومصائرهم ضمن استجواب مقاتيل التنظيم املحتجزين لدى قسد.
ثالثاً ،ينبغي عىل الواليات املتحدة التعاون مع قوات سوريا الدميوقراطية لتيسري التواصل بني العائالت وذويهم املحتجزين حالياً يف مراكز االحتجاز
لدى قسد بسبب املخاوف الواسعة من أن يتم احتجاز املخطوفني من قبل تنظيم داعش عن طريق الخطأ مع مقاتيل تنظيم داعش .وبينام حصلت
العديد من العائالت عىل معلومات خاصة تشري إىل ذلك ،ال يوجد حالياً مسار لهم لتحديد من هم قيد االحتجاز لدى قسد.

النازحون
أدت الرضبات الجوية لقوات التحالف ضد تنظيم داعش والتقدم الذي أحرزته القوات الكردية إىل حركات سكانية عىل نطاق كبري ،مام فاقم من
أزمة النزوح يف سوريا .وال تزال الغالبية العظمى من املدنيني النازحني ،ومعظمهم من أصول عربية ،نازحني بالرغم من انتهاء األعامل العدائية
منذ فرتة طويلة ،ويحتاجون للحصول عىل موافقة مجلس سوريا الدميوقراطية (مسد) للعودة إىل منازلهم .ويتوجب عىل الواليات املتحدة اتخاذ
الخطوات التالية ملساعدة النازحني.
أوالً ،ينبغي عىل الواليات املتحدة دعم مسد يف التدقيق األمني عىل املدنيني وتأمني حقهم يف العودة إىل منازلهم .يف الوقت الحايل ،يتم منع
حدوث هذه العودة بسبب االدعاءات بانتامء أعداد كبرية من السكان املدنيني إىل تنظيم داعش ،األمر الذي يزيد من التوتر بني املدنيني ومسد.
وينبغي إنشاء مكاتب ميدانية بحيث يستطيع األفراد تقديم طلبات للعودة ،وتدقيقها أمنيا دون تأخري ،ثم السامح لهم بالوصول إىل قراهم وبلداتهم
األصلية بأمان وحرية.
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ثانياً ،ينبغي عىل الواليات املتحدة العمل مع البلديات إليجاد عملية موحدة الستعادة وثائق النازحني التي ترضرت أو أتلفت أو فقدت بسبب
النزوح .وينبغي أن ال تنطوي هذه العملية عىل أي متييز وال ينبغي أن تشرتط عودة النازحني إىل مناطقهم األصلية للحصول عىل الوثائق .كام ينبغي
تقديم الدعم الفني والتدريب للسلطات املحلية يك تتمكن من تقديم الخدمات املتعلقة بالتوثيق بشكل متسق عرب مجتمعات النازحني .وميكن
استخدام األساليب البديلة املرتسخة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان لتسوية املشكالت املتعلقة بالهوية ،والعمر ،وغري ذلك عندما ال يكون القانون
السوري أو اآلليات االتحادية مجديةً.

إزالة األلغام وإصالح البنية
أدت الرضبات الجوية للتحالف بقيادة الواليات املتحدة إىل إحداث دمار واسع النطاق يف البنية التحتية املجتمعية يف جميع أنحاء املدن يف شامل
رشق سوريا .ينبغي عىل الواليات املتحدة تقديم دعم مبارش لجهود إعادة اإلعامر .ولكن تنظيم داعش قام بزرع آالف األلغام األرضية ،والذخائر،
والعبوات الناسفة التي تعيق الجهود املحلية إلعادة اإلعامر .وقد حصدت هذه األسلحة أرواح املدنيني وتسببت يف صدمات مادية ونفسية
واجتامعية طويلة املدى للناجني وعائالتهم .ويخىش آالف األشخاص العودة إىل منازلهم يف املناطق التي مل يتم تطهريها وال يزالون نازحني .وبالنسبة
ملن يقطنون بالقرب من املناطق غري املطهرة والتي تعد فيها البنية التحتية األساسية غري آمنة ،تتفاقم أوجه الهشاشة األساسية بفعل القيود عىل
الوصول إىل الخدمات الطبية ،والوصول إىل التعليم ،والحق يف العمل يف الزراعة والذي يعتمد عليه الكثري من املدنيني يف املناطق السورية املزروعة
باأللغام .وتستطيع الواليات املتحدة دعم املجتمعات املحلية يف عمليات إعادة البناء ما بعد الرضبات الجوية للتحالف من خالل اإلجراءات التالية.
أوالً ،ينبغي عىل الواليات املتحدة تقديم التمويل واملعرفة الفنية الرضورية إلعادة تأهيل الرتبة امللوثة بفعل ترسب النفط .فخالل الرضبات
الجوية للتحالف ،تم قصف عدد من مصايف النفط ،مام أدى إىل ترسب النفط وإحداث كارثة بيئية واإلرضار بالحياة اليومية للقاطنني يف املناطق
القريبة .وبشكل ملحوظ ،أدت الرتبة واملياه امللوثة إىل جعل الزراعة مستحيل ًة يف بعض املناطق .وفقد املزارعون أراضيهم ،باإلضافة إىل مواشيهم
والتي تتغذى عىل العشب املميت وترشب من املياه امللوثة .وينبغي عىل الواليات املتحدة دعم املجتمعات املحلية من خالل املساعدة يف وقف
الترسب وتخزين النفايات بصورة آمنة .كام ينبغي عليها تدريب املجتمعات عىل رصد املياه والرتبة يف حال حدوث أي ترسب يف املستقبل.
ثانياً ،ينبغي عىل الواليات املتحدة إعادة إطالق جهود نزع األلغام من أجل
السامح بأنشطة إعادة اإلعامر املحلية .وبلغت قيمة مساهمة الواليات املتحدة
يف الجهود اإلنسانية لنزع األلغام يف شامل رشق سوريا أكرث من  81مليون دوالر
أمرييك خالل األعوام  .2018-2013غري أن هذه الجهود توقفت يف أواخر 2018
بالرغم من استمرارية وجود األلغام والتي تقوض قدرة املجتمعات عىل تنفيذ
أنشطة إعادة اإلعامر عقب الرضبات الجوية للتحالف .وكام هو الحال مع
مبادرات إزالة األلغام األخرى برعاية أمريكية (عىل سبيل املثال ،يف العراق ولبنان
وفيتنام) ،ينبغي عىل الواليات املتحدة إقامة رشاكة مع الجهات التي متلك املعرفة
شقة مدمرة يف شارع القطار ،يف الرقة
الفنية يف إزالة األلغام ،باإلضافة إىل امتالك روابط محلية وثيقة لضامن تلبية
احتياجات املجتمعات .وميكن أن تحقق مبادرة مثل تلك التي تم تنسيقها من قبل وزارة الخارجية ،واملجموعة االستشارية لأللغام ،وموقع فيسبوك
(لتيسري التثقيف حول املخاطر لدى العراقيني القاطنني يف املناطق املحررة من قبضة تنظيم داعش عرب إعالنات موقع فيسبوك املستهدفة جغرافياً)
نتائج إيجابية وتساعد يف تحقيق االستقرار يف املناطق املترضرة يف سوريا.
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الخالصة
من خالل برنامج شامل للتعويضات يف شامل رشق سوريا ،تستطيع الواليات املتحدة معالجة الرضر غري املقصود الذي تس ّببت به قوات التحالف
مع العمل عىل تعزيز التناغم االجتامعي والسيايس عرب مداواة جروح األفراد واملجتمعات املحلية .ومن شأن هذا الربنامج أن يساعد السوريني عىل
الشعور بجرب الرضر والسامح لهم بأن يكونوا أول رشيحة من املجتمع السوري تتق ّبل مبادئ العدالة االنتقالية بتيسري من الواليات املتحدة.

شقق مدمرة يف شارع القطار ،يف الرقة
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