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ملخص تنفيذي
يصادف  15آذار/مارس 2021 ،الذكرى السنوية العارشة للنزاع يف
سوريا .ويف حني بدأت خطوات صغرية نحو السعي لتحقيق العدالة
للناجني من انتهاكات حقوق اإلنسان ،ال يزال الطريق طويالً لتحقيق
العدالة واملساءلة للسوريني.
بتفش جائحة فريوس كورونا
وعىل الصعيد العاملي ،مت ّيز عام ّ 2020
املستجد (كوفيد .)19-وبحلول نهاية العام ،مل تسمح االختبارات غري
الكافية ،وكذلك التكتّم يف التقارير الحكومية ،بتقدير دقيق ألعداد
الحاالت .ويف حني تباينت االستجابة يف مناطق مختلفة من سوريا،
فإن املخاوف بشأن عدم كفاية أجهزة االختبار ،واالفتقار إىل معدات
الحامية الشخصية ،والوصول املحدود للمساعدات اإلنسانية ،والبنية
التحتية الضعيفة واملرهقة للرعاية الصحية ،تشري إىل عالمات مقلقة
لوجود نقص يف اإلبالغ عن الحاالت .ويتحمل بشار األسد والحكومة
السورية املسؤولية عن الوضع بسبب استمرار استهداف العاملني يف
مجال الرعاية الصحية واملستشفيات 1.وزاد من تفاقم التحديات التي
يفرضها فريوس كورونا استمرار سوريا يف مواجهة النزاع والكوارث
االقتصادية وانتهاكات حقوق اإلنسان.
ويف شامل سوريا ،اتفقت روسيا وتركيا عىل وقف إطالق النار يف آذار/
مارس  2020بعد األعامل العدائية التي أهلكت البنية التحتية املدنية
وتسببت يف نزوح واسع النطاق .وكان هناك زيادة يف هجامت القوات
الحكومية السورية يف ترشين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب بينام
انسحبت تركيا من مواقع عسكرية يف إدلب .ويف عام  ،2020سلّطت
لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية
( )COIالضوء عىل االنتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع يف
إدلب .وتُع ّد التحقيقات يف هذه االنتهاكات للقانون الدويل اإلنساين
خطوة واحدة نحو املساءلة ،ولكن يجب عىل جميع األطراف إعطاء
األولوية لحامية املدنيني.
ويف الشامل الرشقي ،استمرت األوضاع يف مخيم الهول يف التدهور،
حيث ظلت الحكومات األجنبية مرت ّددة يف إعادة مقاتيل داعش
السابقني وعائالتهم إىل أوطانهم .وعىل الرغم من بطء الجهود املبذولة
إلعادتهم إىل أوطانهم ،اتّخذت قوات سوريا الدميقراطية (قسد)
خطوات إلغالق مخيمي الهول والروج بإطالق رساح املعتقلني .ويف
غضون ذلك ،ارتفعت وترية جرائم القتل يف مخيم الهول يف عام 2020
واستمرت األوضاع األمنية يف التدهور .وبدأت جهود العدالة املبدئية
ملقاتيل داعش السابقني مبواعيد محاكامت وحاالت عفو معلنة ،لكن
املخاوف بشأن املحاكمة العادلة واإلجراءات القضائية وإعادة اإلدماج
ال تزال قامئة .وأدت املشاركة املج ّزأة للسلطات املحلية إىل تعقيد
التحقيقات يف ملف األشخاص املفقودين ،لكن استخراج الجثث

والتحقيق يف قبور داعش من قبل فريق االستجابة األولية ()FRT
استمر يف إحراز تقدم عىل مدار العام.
وارتفعت أسعار القمح والوقود يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة
مام أ ّدى إىل حدوث نقص وتضخّم عىل نطاق واسع .وساهم رفض
الحكومة السورية التعاون مع املجتمع الدويل ،وغياب معدات الحامية
الشخصية ،وعدم انتشار ارتداء األقنعة عىل نطاق واسع يف انتشار
كوفيد .19-وواصلت الحكومة السورية متابعة خطط إعادة التنظيم
بينام مل تفلح يف الحفاظ عىل حقوق السكن واألرايض واملمتلكات
باإلضافة إىل سياستها الخاصة بإعادة إيواء أو تعويض السكان النازحني.
وأدى االنشقاق واملعارضة يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة،
مثل درعا ،إىل اندالع أعامل عنف ت ُناقض تأكيدات الحكومة السورية
2
بالسيطرة عىل تلك املناطق.
كام شعر السوريون يف الخارج بضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة
تغذيها األزمة املرصفية يف لبنان ،وجائحة كوفيد ،19-والقيود املفروضة
عىل الحركة .حيث قامت تركيا ،يف انتهاك ملبدأ عدم اإلعادة القرسية،
برتحيل أكرث من  16,000سوري إىل إدلب يف عام  3.2020وواصلت دول
أوروبية ،مثل اليونان ،سياسة ص ّد الالجئني ،بينام نظرت دول أخرى،
مثل أملانيا والدمنارك ،يف إمكانية اعتبار سوريا آمنة لعودة الالجئني.
وه ّدد تزايد كراهية األجانب يف جميع أنحاء أوروبا بوضع سياسات
مناهضة لالجئني.
ومبوجب الوالية القضائية العاملية ،حققت وحدات ومحاكم جرائم
الحرب األوروبية يف قضايا ملحاسبة األفراد املسؤولني عن ارتكاب
فظائع يف سوريا .وشمل ذلك محاكمة أنور ر .وإياد ا .يف كوبلنتس
بأملانيا ،والتي بدأت يف نيسان/أبريل .ويف أيلول /سبتمرب ،بدأت هولندا
عملية تقديم الحكومة السورية أمام محكمة العدل الدولية النتهاكها
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ( .)UNCATوتُظهر الشكاوى
املقدمة إىل محكمة العدل الدولية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية
( )OPCWتق ّدماً يف املساءلة ،لكنها تظل رمزية إىل حد كبري وتفتقر
إىل سبل انتصاف ملموسة للضحايا .ويف الواليات املتحدة ،تم توجيه
االتهام إىل اثنني من أعضاء داعش يُطلق عليهام اسم «البيتلز» وتتم
محاكمتهام يف عام  .2021وعىل الرغم من أنها واعدة ،إال أن قضايا
الوالية القضائية العاملية ظلت تركّز إىل حد كبري عىل الجناة من
املستوى املنخفض.
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مناطق السيطرة ،شباط/فبراير  © 2021ويكيميديا كومنز
هذه الخريطة لغاية إلقاء نظرة عامة فقط ،حيث لم يتحقق المركز السوري للعدالة والمساءلة من دقتها بشكل مستقل.

وتواصل الدول األوروبية والواليات املتحدة توسيع أنظمة عقوباتها
ضد الحكومة السورية .حيث دخل قانون قيرص لحامية املدنيني يف
سوريا (قانون قيرص) حيز التنفيذ يف حزيران/يونيو  ،2020مام سمح
بفرض عقوبات عىل الحكومة السورية وكيانات من أطراف ثالثة
داعمة للحكومة .واعتمد االتحاد األورويب نظام عقوبات جديد لحقوق
اإلنسان يركز عىل استهداف األفراد .ومع تدهور االقتصاد السوري،
ازدادت املخاوف بشأن تأثري العقوبات عىل املدنيني وعدم وجود
استثناءات إنسانية كافية.
وطوال عام  ،2020قاد املجتمع املدين السوري الضغط من أجل
العدالة واملساءلة .وعىل الرغم من مخاطر توثيق انتهاكات حقوق
اإلنسان وجرائم الحرب ،استم ّر املوثقون يف جمع األدلة وحفظها.
ولدعم قدرات املوثقني ،أطلق املركز السوري للعدالة واملساءلة برمجية
مفتوحة املصدر ت ُدعى  ،Bayanatوأطلق منصة تدريب عىل التوثيق
باللغة العربية .وعىل مدار العام ،دعا نشطاء سوريون بال كلل إىل
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الحصول عىل معلومات عن املفقودين ومساءلة أكرب عن انتهاكات
حقوق اإلنسان املرتكبة ضد الشعب السوري .وعىل الرغم من قيود
كوفيد ،19-قامت عائالت املفقودين واملعتقلني السابقني بتكييف
حمالتها إلثارة قضية األشخاص املفقودين عرب اإلنرتنت ،مثل حملة
«البحث عن الحقيقة ما بعد تنظيم داعش» والتواصل اإلعالمي .وبعد
عرش سنوات من النزاع ،يواصل السوريون الضغط من أجل العدالة
واملطالبة بتجديد االهتامم الدويل.

© عدسة شاب دمشقي

© صوت العاصمة
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مقدمة
«حالة العدالة يف سوريا »2021 ،هو تقرير سنوي يَص ُدر عن املركز السوري للعدالة واملساءلة بغرض تسليط الضوء عىل االنتهاكات الرئيسية من عام 2020
ورسم خريطة ملسارات املساءلة املختلفة ،مبا يف ذلك الوالية القضائية العاملية وتوثيق االنتهاكات .ويق ّدم هذا التقرير تحديثاً النتهاكات حقوق اإلنسان يف
سوريا وجهود العدالة بينام ينظر يف عرش سنوات من النزاع يف سوريا والتح ّول يف الديناميكيات والتحديات لعام .2020
ومن خالل تقديم ملحة عامة عن االنتهاكات املستمرة املرتكبة يف جميع أنحاء سوريا وتأثريها عىل الشتات السوري ،يهدف املركز السوري للعدالة واملساءلة
إىل لفت االنتباه إىل قضايا العدالة األكرث إلحاحاً واملخاوف يف أوساط السوريني .ويف النصف الثاين من التقرير ،يسلّط املركز السوري للعدالة واملساءلة الضوء
عىل الفجوات والفرص يف عمليات العدالة االنتقالية .وتختتم التوصيات املتعلقة مبعالجة هذه الفجوات وتصحيح االنتهاكات املستمرة التقرير بدعوة للعمل
من قبل الجهات الفاعلة الدولية وهيئات األمم املتحدة ومجتمع حقوق اإلنسان.
وبينام يصادف  15آذار/مارس 2021 ،الذكرى العارشة لبدء النزاع السوري ،فإن الشعور بالتشاؤم واإلعياء من النزاع يحبطان اآلمال يف السالم والعدالة .وإن
أولئك الذين ارتكبوا االنتهاكات األوسع نطاقاً ما زالوا يف الحكومة السورية بينام تواصل القوى الدولية التنافس عىل السلطة .وعىل الرغم من هذه التحديات،
يواصل املركز السوري للعدالة واملساءلة والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين السوري توثيق الجرائم ،واملنارصة من أجل تحقيق العدالة ،ودعم العمليات
القضائية .ويق ّدم تقرير «حالة العدالة يف سوريا» ملحة عامة عن االنتهاكات التي مل تتم معالجتها بالكامل بعد ،مع صياغة أعامل العدالة االنتقالية بلغة يسهل
فهمها لتعزيز فهم آليات املساءلة ذات الهدف طويل األجل املتمثل يف تحقيق العدالة الشاملة للسوريني.
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االنتهاكات
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االنتهاكات
االنتهاكات الرتكية

أصدرت لجنة التحقيق الدولية يف  15أيلول/سبتمرب 2020 ،تقريرها
الحادي والعرشين عن الوضع يف سوريا 4.وق ّدم التقرير ملحة عامة عن
االنتهاكات األخرية من قبل جميع أطراف النزاع ،مبا يف ذلك االنتهاكات
املرتكبة من قبل القوات التابعة لرتكيا يف شامل سوريا .ويستند تركيز
التقرير عىل تركيا إىل أدلة قوية ويعكس التغيريات األخرية يف النزاع
5
بسبب احتجاجات تركيا.
ويف عام  ،2020أصبحت تركيا والجيش الوطني السوري من الجهات
الفاعلة الرئيسية يف سوريا ،وذلك بسبب انسحاب بعض القوات
األمريكية يف ترشين األول/أكتوبر  2019و»عملية نبع السالم» الرتكية
الالحقة .حيث سعى الرئيس الرتيك أردوغان إىل إنشاء «منطقة
آمنة» بعرض  30كيلومرتا ً عىل طول الحدود السورية الرتكية ،وإزالة
وجود قوات سوريا الدميقراطية ،وإنشاء منطقة إعادة توطني لالجئني
السوريني املقيمني حالياً يف تركيا 6.غري أن تقرير لجنة التحقيق الدولية
خلص إىل أن تركيا كانت عىل علم بجرائم الحرب وانتهاكات القانون
اإلنساين التي ارتكبها الجيش الوطني السوري يف املناطق الخاضعة
للسيطرة الرتكية .ووفقاً للتقرير ،مل تفشل تركيا يف التحقيق يف هذه
الحاالت فحسب ،بل شكّلت بدالً من ذلك تسلسالً هرمياً وهيكل
قيادة مشرتك مع الجيش الوطني السوري .وباإلضافة إىل التزام تركيا
بضامن التقيد بالقانون الدويل يف املناطق الخاضعة لسيطرتها 7،فإن
التسلسل الهرمي املشرتك من شأنه أن يؤ ّدي إىل مسؤولية جنائية
ألولئك يف الجيش الرتيك الذين كانوا عىل علم باالنتهاكات التي ارتكبها
الجيش الوطني السوري.
وإن تركيا ملزمة مبوجب القانون الدويل بالتحقيق يف انتهاكات حقوق
اإلنسان داخل صفوفها وضمن صفوف الجامعات املسلحة التي تدعمها.
ويجب إجراء مثل هذه التحقيقات وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية
ويتعي عىل املجتمع
ومعايري املحاكمة العادلة وينبغي تنفيذها بشفافية.
ّ
الدويل دعم تركيا يف الوفاء بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل ،السيام فيام
يتعلق مبرافق االعتقال يف املنطقة التي تسيطر عليها تركيا .حيث تشهد هذه
املرافق اكتظاظاً بسبب أعداد الجناة املزعومني مبا يف ذلك العائالت والق ُّص،
ومعظمهم ينتمون إىل قوات سوريا الدميقراطية ،مع عدم وجود أي احتامل
8
ملحاكمة عادلة يف املستقبل املنظور.

وباإلضافة إىل االنتهاكات الرتكية املوصوفة يف تقرير لجنة التحقيق
الدولية ،أعاقت تركيا أيضاً بشكل فعال دخول املساعدات اإلنسانية
إىل سوريا .حيث ذكرت تقارير صادرة عن األمم املتحدة أنه حتى
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كانون األول/ديسمرب  ،2020تم فتح خمسة فقط من بني عرشين معربا ً
حدودياً من تركيا إىل سوريا لتقديم املساعدة اإلنسانية 9.وعالوة عىل
ذلك ،تخضع تلك املعابر املفتوحة إىل قواعد صارمة ،بحيث ال يُسمح
إال ملنظامت مختارة بدخول سوريا .ودعت منظامت غري حكومية
تركيا علناً إىل توسيع وصول املساعدات اإلنسانية إىل املناطق السورية
الخاضعة للسيطرة الرتكية 10.غري أن تركيا واصلت مامرساتها 11،األمر
الذي كان له تأثريات شديدة بشكل خاص عىل السكان يف املنطقة يف
سياق الجائحة املستمرة والفيضانات التي داهمت مخيامت النازحني
12
عدة مرات يف عام .2020
ويتم تشجيع ضحايا االنتهاكات يف املناطق الخاضعة للسيطرة الرتكية
عىل استكشاف جميع السبل للسعي لتحقيق العدالة واملساءلة عن
الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن النزاع السوري ،مبا يف
13
ذلك أمام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

الهجامت عىل املدنيني

يف إدلب ،استمر تق ّدم الحمالت العسكرية للقوات السورية والروسية
يف تحفيز النزوح الجامعي ،مام أدى إىل تفاقم األوضاع اإلنسانية
املرتدية أصالً .وأ ّدت الهجامت العسكرية يف مطلع عام  2020إىل نزوح
14
ما يقرب من مليون شخص.
رضرت أو
ومنذ كانون األول/ديسمرب  2019إىل آذار/مارس  ،2020ت ّ
ُهجِرت أكرث من  200مدرسة يف الشامل الغريب بسبب القصف الربي
والجوي 15.ورغم وقف إطالق النار يف آذار/مارس  ،2020استمر
القصف الجوي وتفجري السيارات املفخخة يف قتل مدنيني بينهم أطفال
عىل مدار العام .وقامت املستشفيات املترضرة إما بإيقاف الخدمات أو
16
اضطرت إىل تغيري موقعها لعالج املرىض.
يف نيسان/أبريل  ،2020كشف تقرير صادر عن مجلس التحقيق
(الداخيل) التابع لألمم املتحدة ( )BOIحول الهجامت عىل
املستشفيات يف إدلب عام  2019أن الحكومة السورية ،وبدرجة أقل
قوات املعارضة ،كانت مسؤولة عن مهاجمة املستشفيات املوجودة
17
عىل قوائم منع االستهداف.

عائلة نازحة في مخيمات ريف ادلب الشمالي © صوت العاصمة

ومن خالل آليات عدم االستهداف التابعة لألمم املتحدة ،تم إبالغ
إحداثيات هذه املستشفيات للجيش الرويس كمناطق محمية ال ميكن
استهدافها .ومل تكن املستشفيات املحددة التي حقّق فيها مجلس
التحقيق قد استُهدفت قبل مشاركة إحداثياتها مع األمم املتحدة
واألطراف املسلحة 18.ومل تؤ ّد هذه الهجامت إىل تعطيل الخدمات
الصحية يف املناطق املحلية فحسب ،بل أدت أيضاً إىل إضعاف الثقة
يف آلية عدم االستهداف التابعة لألمم املتحدة .وكانت الهجامت مبثابة
انتهاكات للقانون الدويل وقواعد النزاع املسلح ألنها فشلت يف ضامن
الحد األدىن من الخسائر املدنية واستهداف هياكل مدنية محمية .ومع
تتوصل األمم املتحدة إىل نتيجة واضحة بشأن دور روسيا يف
ذلك ،مل ّ
الهجامت 19،ومل يعرتف التقرير مبسؤولية منظومة األمم املتحدة يف
20
تسهيل هذه الهجامت.
يف أيلول/سبتمرب ،نرشت لجنة التحقيق الدولية تحقيقاً يف  52هجوماً
رمزياً عىل البنية التحتية املدنية من قبل أطراف مسلحة« ،مبا يف ذلك
 17هجوماً عىل مستشفيات ومرافق طبية؛ وطال  14هجوماً مدارس؛
21
وأث ّرت تسع هجامت عىل أسواق ،وأث ّر  12هجوماً آخر عىل منازل».
وح ّددت تحقيقات مستقلة وقوع  46هجوماً برياً وجوياً تشكّل
انتهاكاً مبارشا ً للقانون الدويل اإلنساين 22.ووجدت التقارير حول هذه
الهجامت أن القوات السورية والروسية استخدمت الذخائر العنقودية
واألسلحة الحارقة والرباميل املتفجرة بشكل عشوايئ ومتع ّمد ضد
املدنيني واملستشفيات واألسواق 23.ونظرا ً ألن املدنيني والبنية التحتية
الصحية يتمتعون بالحامية مبوجب القانون الدويل اإلنساين ،فإن األدلة
عىل هذه األعامل ترقى إىل مستوى جرائم حرب وجرائم محتملة ضد
24
اإلنسانية.
يف ترشين الثاين/نوفمرب ،وث ّق مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة قيام هيئة تحرير الشام ،املنتمية إىل جبهة النرصة ،باعتقال

عبوا عن آراء سياسية معارضة 25.وميكن أن
وإعدام مدنيني يف إدلب ّ
تشكّل عمليات اإلعدام دون محاكمة عادلة جرائم حرب .كام شاركت
هيئة تحرير الشام يف قصف مناطق مكتظة بالسكان يف كل من إدلب
وحلب بدون أهداف عسكرية ظاهرة ،مام أدى إىل إصابة منازل
26
مدنيني ومستشفيات محلية.

قضايا العدالة يف الشامل الرشقي

يف الشامل الرشقي ،ظل اآلالف من أعضاء داعش السابقني ،مبن
فيهم نساء وأطفال ،يف طي النسيان يف مخيمي الهول والروج يف عام
 .2020وبينام بدأت بعض الدول يف إعادة عدد صغري من مواطنيها
إىل أوطانهم ،يواجه ما يقرب من  65,000من السكان ،مبا يف ذلك
رعايا دول أخرى وسوريون وعراقيون وضعاً إنسانياً مزرياً وتدهورا ً يف
27
األوضاع األمنية.
وعىل مدى السنوات القليلة املاضية ،اشتهر مخيم الهول بسمعة
سيئة بسبب االكتظاظ ،واالفتقار إىل الرصف الصحي ،والعوائق التي
تحول دون الرعاية الصحية 28.ومام زاد الطني بلّة ،أن حاالت اإلصابة
بكوفيد 19-يف الهول زادت من املخاوف اإلنسانية .كام واجه السكان
مخاوف أمنية مع ارتفاع عدد جرائم القتل داخل املخيم الذي ترافق
مع انخفاض الدوريات األمنية .وأثارت عمليات القتل هذه – التي
أججها االنتقام والخالفات القبلية وأنشطة داعش – املخاوف من
التحول إىل التطرف الراديكايل 29.ويف يوليو/متوز ،أكّدت قوات سوريا
الدميقراطية أن شبكات التهريب كانت حارضة يف مخيم الهول ،مبا يف
ذلك عملية استخبارات تركية قامت بتهريب امرأة مولدوفية يشتبه يف
انتامئها إىل داعش وأطفالها األربعة .ويسلّط هذا الخرق الضوء عىل
30
قضايا الحامية داخل املخيم.
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وعىل الرغم من أن بعض البلدان بدأت يف جهود اإلعادة إىل الوطن ،إال أن
العديد من البلدان ظلت مرتددة يف إعادة مواطنيها إىل وطنهم .وتركت
املخاوف بشأن األمن القومي والتداعيات السياسية العديد من مواطني
الدول الثالثة عالقني يف الهول والروج .ويجري رفع دعاوى قضائية بشكل
31
متزايد ضد هذه الدول.

العفو واملحاكامت
يف ترشين األول/أكتوبر ،أعلنت قوات سوريا الدميقراطية عن خطط
إلغالق مخيم الهول .ثم أطلقوا رساح  289من النساء واألطفال
السوريني مبوافقة الحكومات املحلية وشيوخ القبائل والتزموا يف النهاية
باإلفراج عن  24,000آخرين .ويف ترشين الثاين/نوفمرب ،أطلقت قوات
سوريا الدميقراطية رساح  500سوري آخرين من سكان الهول ومل يتم
تطبيق رشط املوافقة ال َقبَلية أو املحلية ،مع عروض لخفض األحكام
إىل النصف 32.وبينام ش ّددت قوات سوريا الدميقراطية عىل أن األفراد
يتم اإلفراج عنهم وتدقيقهم أمنيا بشكل طوعي ،إال أن هناك مخاوف
سيبِك املجتمعات ،السيام إذا كان
من أن اإلفراج عن أعداد كبرية ُ
اإلفراج يفتقر إىل تأييد القبائل .وتُعترب عمليات إعادة التأهيل وإعادة
اإلدماج رضورية ملساعدة سكان مخيم الهول السابقني عىل االندماج
بنجاح يف املجتمع .ومع نقص املوارد ،قد تتع ّرض برامج إعادة اإلدماج
التخل عنها أو عدم إنشائها يف املقام األول 33.وعالوة عىل ذلك،
لخطر ّ
يجب إرشاك الناجني من جرائم داعش يف برامج إعادة التأهيل لضامن
تحقيق العدالة لكال الطرفني.
ويف عام  ،2019أعلنت قوات سوريا الدميقراطية أنها ستبدأ محاكامت
املقاتلني األجانب يف  .2020وبسبب كوفيد 19-ونقص التمويل ،تم
تأجيل املحاكامت .ولكن يف ترشين األول/أكتوبر  ،2020قالت قوات
سوريا الدميقراطية إن املحاكامت ستبدأ مبراقبة دولية يف مطلع عام
34
.2021

استخدام املاء كسالح
ت ُعترب محطة مياه علوك بالحسكة املصدر الوحيد للمياه لقرابة 800
ألف شخص وهي املصدر الرئييس لنقل املياه بالشاحنات للعديد من
وينح الوصول إىل محطة املياه
املخيامت ،مبا يف ذلك مخيم الهولُ 35.
هذه مبوجب اتفاقية بني قوات سوريا الدميقراطية وتركيا والحكومة
السورية .وطوال عام  ،2020تع ّرضت محطة املياه هذه لحاالت
انقطاع .واتهمت قوات سوريا الدميقراطية والحكومة السورية تركيا
بقطع املياه كتكتيك للضغط عىل السلطات الكردية ،بينام اتهمت
تركيا الحكومة السورية بعدم توفري ما يكفي من الكهرباء للمحطة
وللمناطق التي تسيطر عليها تركيا 36.ومبوجب القانون الدويل لحقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،يجب عىل جميع األطراف تجنب
استهداف البنية التحتية التي ال غنى عنها وعدم استخدام املياه كأداة
للحرب أو السياسة .ونظرا ً ألن علوك تحظى بأهمية بالغة للسكان
املدنيني ،يجب عىل جميع األطراف ضامن استمرار إمكانية الوصول إىل
املياه ملن يعتمدون عليها.

اعتذار
يف حزيران/يونيو  ،2020أق ّرت وحدات حامية الشعب الكردية ()YPG
رسمياً بارتكابها خطأ واعتذرت عن عمليات القتل التي ارت ُ ِكبت يف
عامودا عام  .2013واعرتفت وحدات حامية الشعب ،فيام وصفته
بالكارثة ،بأن املدنيني الستة ،الذين كانوا يحتجون عىل االعتقال
37
التعسفي ألعضاء حزب يكيتي يف بلدة عامودا ،قد قُتلوا دون داعٍ.
وتُعترب االعتذارات شكالً رمزياً للعدالة االنتقالية وميكن أن تكون
مهمة يف مساعدة املجتمعات عىل تجاوز انتهاكات املايض والتق ّدم
نحو املصالحة .ويف حني أن اعتذار وحدات حامية الشعب يُعد خطوة
مهمة ،فإن تغيري السلوك وجرب الرضر رضوريان من أجل أن تتحمل
وحدات حامية الشعب املسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها.

املعتقلون واملختفون قرسياً

ال يزال االختفاء القرسي والجرائم املرتكبة يف مواقع االعتقال ،مبا يف
ذلك التعذيب والعنف الجنيس ،من بني االنتهاكات األكرث انتشارا ً يف
سياق النزاع السوري .وال تستهدف هذه الجرائم املعتقلني فحسب،
بل تستهدف أيضاً عائالتهم ومجتمعاتهم الذين تُركوا دون أي معرفة
بشأن أقاربهم ،غالباً لسنوات.

ويف عام  ،2020استمرت حاالت االعتقال التعسفي واالختفاء القرسي
عىل أيدي الحكومة السورية وكذلك الجامعات من غري الدول ،مبا
يف ذلك الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا
الدميقراطية .وشملت االعتقاالت الحكومية عائدين إىل مناطق
املصالحة ،ومتظاهرين يطالبون بتحسني الظروف املعيشية يف
السويداء ،والنازحني العائدين من مخيم الركبان .وبينام تم اإلفراج عن
بعض هؤالء األفراد بعد فرتات قصرية يف االعتقال ،ال يزال مصري آخرين
مجهوالً 38.واستمرت هيئة تحرير الشام يف اعتقال نشطاء وصحفيني
39
وموظفي إغاثة ألسابيع أو شهور يف ظروف غري إنسانية.
يف املناطق التي تسيطر عليها تركيا يف شامل سوريا ،واصل الجيش
الوطني خطف املدنيني واعتقالهم ،غالباً مقابل فدية .واستهدف
االعتقال املدنيني األكراد عىل وجه الخصوص ،وعانوا من ظروف غري
إنسانية داخل مرافق االعتقال .ويف بعض الحاالت ،تم اعتقال وترحيل
سجناء سوريني متهمني بارتكاب جرائم يف سوريا إىل تركيا ،مام يعقّد
محاوالت أفراد األرسة البقاء عىل اتصال ورمبا يصل إىل حد جرمية
الرتحيل غري القانوين 40.وواصلت قوات سوريا الدميقراطية االعتقال
التعسفي للعاملني يف املجتمع املدين والنشطاء ،وخاصة العرب ،الذين
41
يُنظر إليهم عىل أنهم يو ّجهون انتقادات للحكومة املحلية.

أبرز اإلنتهاكات

 | 10املركز السوري للعدالة واملساءلة

ظالل المراقبة :حصل المركز السوري للعدالة والمساءلة على وثائق حكومية تؤكد أن السفارات
السورية راقبت السوريين/مواطنيها في الخارج .في عام  ، 2020قمنا بنشر التقرير «ظالل المراقبة:
تؤكد الوثائق الحكومية قيام السفارات السورية بمراقبة السوريين في الخارج» متضمنا تحليل
الوثائق.

وأثار تفيش كوفيد 19-املزيد من املخاوف بشأن املعتقلني الذين
يعيشون يف سجون قذرة ومكتظة ،مام دفع املبعوث الخاص لألمم
42
املتحدة إىل املطالبة باإلفراج عن املعتقلني بشكل أحادي الجانب،
دون أي استجابة حقيقية .ويف حني تم اإلفراج عن سجناء فرديني عىل
أساس كل حالة عىل حدة عىل مدار العام ،وبعضهم كان مسجوناً
لسنوات ،إال أن العدد اإلجاميل لعمليات اإلفراج ال يزال منخفضاً وال
ميثل سوى نسبة ضئيلة من األفراد الذين اختفوا يف مرافق االعتقال
السورية.
وتقتيض العدالة اإلفراج عن جميع املعتقلني تعسفياً والكشف عن
مصري املفقودين .وأدت جائحة كوفيد 19-إىل زيادة الحاجة إىل حصول
مراقبني دوليني عىل إمكانية الوصول إىل مرافق االعتقال الحكومية
ويحق لعائالت املفقودين معرفة الحقيقة عن
وغري التابعة للدولّ .
أحبائهم ،ويف حالة الوفاة ،ينبغي السامح لهم بالحصول عىل رفاتهم
وممتلكاتهم الشخصية.

تجنيد املرتزقة السوريني

يف عام  ،2020بدأت الحكومات يف دفع أموال للسوريني للقتال يف
نزاعات مسلحة يف دول أخرى .ويستند هذا إىل املامرسة الطويلة األمد
ملختلف األطراف الخارجية يف النزاع السوري التي مت ّول القوات املقاتلة
بالوكالة يف سوريا ،مثل قيام روسيا بدعم الفيلق الخامس من الجيش
العريب السوري .غري أن الحكومتني الرتكية والروسية قامتا يف عام 2020
باستخدام عرشات اآلالف من املقاتلني السوريني للتدخل يف نزاعات
43
خارج سوريا ويف ليبيا وأذربيجان.
وال يُظهر تجنيد السوريني للقتال يف الخارج أي بوادر للرتاجع ،عىل
الرغم من أن استخدام املرتزقة محظور مبوجب القانون الدويل ،ورمبا
44
أدى ،حتى كانون األول/ديسمرب  ،2020إىل مقتل مئات السوريني.
لقد جعلت الظروف اإلنسانية واالقتصادية السيئة يف سوريا القتال
مدفوع األجر أحد الخيارات الوحيدة للتوظيف آلالف الرجال الذين
تُع ّد عائالتهم من بني الفئات األكرث ضعفاً يف املجتمع السوري.
وكشفت تقارير صادرة عن «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»

كيف استغلت تركيا وروسيا هذه الظروف بتجنيد سوريني من خالل
مقاولني أمنيني خاصني وشبكات ميليشيات مثل الجيش الوطني
السوري وسامرسة أعلنوا يف مخيامت النازحني وبلدات املحافظات
املهمشة عن توفر فرص عمل ملرتزقة 45.وبلغ األمر بفصائل معيّنة من
الجيش الوطني السوري إىل ح ّد تجنيد أطفال للنزاع الليبي ،عىل الرغم
من أن االنتقادات الدولية أجربت تركيا يف النهاية عىل اتخاذ إجراءات
صارمة ضد هذه املامرسة .وتضمنت عقود املرتزقة وعود بأجور أعىل
بكثري من تلك املتوفرة يف سوريا ،حتى مع ورود تقارير عن رسقة
األجور وعدم دفع تعويضات لعائالت من لقوا حتفهم يف القتال.
وأخريا ً ،بصفتهم مرتزقة ،يخاطر املقاتلون السوريون بفقدان الحامية
التي تُ نح للقوات املسلحة النظامية إذا وقعوا يف األرس أو اضطروا إىل
اللجوء.
وارتكب املرتزقة السوريون يف الخارج بدورهم انتهاكات عديدة
لحقوق اإلنسان .حيث شملت هذه االنتهاكات يف ليبيا هجامت عىل
املدنيني ،واالستيالء عىل املمتلكات الخاصة ،واالتّجار بالبرش 46.وحاكت
هذه األعامل جرائم الحرب التي ارتكبها مقاتلو الجيش الوطني
السوري يف شامل غرب سوريا منذ عام  47.2016وبطبيعة الحال،
يتح ّمل القادة األتراك والروس وغريهم من القادة الذين أصدروا
األوامر بهذه األعامل املسؤولية الجنائية أيضاً.
وإن العديد من الجهات الفاعلة مسؤولة عن املساعدة يف وضع حد
لتجنيد املرتزقة السوريني ،الذي انتهك حظر األسلحة الذي فرضه
مجلس األمن الدويل عىل ليبيا واالتفاقية الدولية ملناهضة تجنيد
48
ويتعي عىل تركيا وروسيا
املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم.
ّ
االنضامم إىل االتفاقية ووقف تجنيدهام للمقاتلني السوريني .وإن ليبيا
وأذربيجان وسوريا هي دول أطراف يف هذه االتفاقية ويجب أن تحرتم
التزاماتها من خالل إنهاء تعاونها الذي يس ّهل نقل املقاتلني السوريني.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن التحقيق املفتوح للمحكمة الجنائية الدولية
يف ليبيا يعني أن املسؤولني والقادة األتراك والروس قد يخضعون
للمالحقة الدولية بسبب سلوك املرتزقة السوريني الذين يو ّجهونهم
49
هناك.
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استجابة الحكومة السورية لجائحة
كوفيد19-

بعد الهجامت املستمرة عىل مدار عقد من الحرب ،مل تعد البنية
التحتية للرعاية الصحية يف سوريا مجهزة لالستجابة لجائحة عاملية.
وكانت هذه نتيجة مبارشة لسياسات الحكومة السورية مبهاجمة
العاملني يف مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية والجهود املبذولة
لتحويل املساعدات اإلنسانية 50.وعالوة عىل ذلك ،فإن عدم رغبة
الحكومة السورية يف االعرتاف بتهديد كوفيد 19-قد أعاق الجهود
املبذولة للقيام باستجابة فعالة ،مام ترك السكان يف خطر أكرب لإلصابة
باملرض واملوت 51.وبحلول نهاية عام  ،2020مل تعد الحكومة قادرة
عىل احتواء أنباء ارتفاع حاالت املرض وأصبح املدى الكامل للرضر أكرث
وضوحاً 52.ويجب عىل الحكومة السورية االعرتاف بالتأثري الكامل ل
كوفيد 19-والسامح بالتوزيع املحايد للمساعدات الطبية اإلنسانية
واللقاحات املثبتة علمياً يف جميع أنحاء البلد .ومن جانبه ،يجب عىل
املجتمع الدويل تسهيل تقديم املساعدات اإلنسانية مع الحفاظ عىل
العقوبات االقتصادية عىل التدخالت غري اإلنسانية يف سوريا.

تاريخ من الهجامت عىل الرعاية الصحية والعاملني يف
مجال الصحة واملساعدات اإلنسانية
يف دراسة أجريت عام  ،2020تم تسجيل  595هجوماً عىل 350
منشأة طبية مختلفة يف سوريا منذ بداية النزاع 53.وح ّدد صحفيون
استقصائيون الحكومة السورية وحلفاءها الروس عىل أنهم الجهات
املسؤولة عن الغالبية العظمى من عمليات القصف التي تعرضت
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لها املستشفيات 54.ويف نيسان/أبريل  ،2020خلص مجلس التحقيق
األممي إىل أن آلية عدم االستهداف التي تم إنشاؤها ملنع أي هجوم
غري مقصود عىل األعيان التي تتمتع بالحامية ،مثل املستشفيات ،تم
استخدامها بدالً من ذلك الستهداف تلك املستشفيات ذاتها 55.وقُتل ما
ال يقل عن  923من العاملني يف املجال الطبي نتيجة لهذه الهجامت
مام تسبب يف فرار املزيد منهم من البلد 56.وعالوة عىل ذلك ،تع ّرض
العاملون يف مجال الرعاية الصحية لعمليات انتقامية بسبب عالجهم
املرىض غري املنحازين سياسياً للحكومة 57.كام ساهم تحويل مسار
املساعدات اإلنسانية الطبية يف تدهور البنية التحتية للرعاية الصحية
السورية 58.ويتمثل األثر الرتاكمي لالستهداف املتعمد للمستشفيات
والعاملني يف مجال الصحة يف حرمان السوريني من الوصول إىل الرعاية
الصحية األساسية وتقليل القدرة عىل االستجابة لجائحة واسع النطاق.

االستجابة لجائحة كوفيد19-
لقد استهانت الحكومة السورية بشدة بتأثري كوفيد ،19-حيث مل تبلّغ
سوى عن  10,442حالة إصابة بكوفيد 19-طوال عام  ،2020مبا يف ذلك
 630حالة وفاة يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة 59.ويف آب/
أغسطس  2020ق ّدر مصدر مستقل ما ال يقل عن  85ألف حالة إصابة
باملرض يف منطقة دمشق وحدها 60.وأشار املصدر نفسه إىل وجود
 19,692حالة إصابة ( 293حالة وفاة) يف الشامل الغريب باإلضافة
إىل  7,783حالة إصابة ( 260حالة وفاة) يف الشامل الرشقي يف نهاية
العام 61.ونظرا ً لنقص االختبارات وقلة اإلبالغ عن الحاالت – عىل األقل
يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة – فإن هذه األرقام عىل األرجح
تقلل من التأثري الكامل للجائحة يف سوريا من حيث الحجم.

وأ ّدت الهجامت عىل البنية التحتية الصحية يف سوريا وتحويل مسار
املساعدات إىل ترك البالد غري مج ّهزة لالستجابة لجائحة كوفيد19-
حيث يوجد نقص يف معدات الحامية الشخصية ،ووصول محدود
إىل خزانات األكسجني ،وإن الرعاية الطبية األساسية متاحة فقط
ملن يستطيع تح ّمل تكاليفها 63.وتم استهداف املتطوعني الذين
يتطلعون إىل دعم االستجابة لكوفيد 19-باستخدام التحويالت املالية
لتوفري الرعاية ،مثل األكسجني للمحتاجني ،من قبل املخابرات (قوات
األمن) ،وخاصة من أجل الرشاوى 64.وعىل الرغم من وفاة العديد من
املسؤولني الحكوميني البارزين بسبب كوفيد ،-19مبا يف ذلك رئيس
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وزراء سابق ،تواصل الحكومة التقليل من تأثري املرض.
62

ووفقاً لطبيب من وزارة الصحة السورية ،فإن أحد العوامل الرئيسية
املساهمة يف تفيش املرض هو عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية ،مثل
ارتداء الكاممات 66.وتُجري الحكومة السورية مناقشات مع حلفائها
الروس بهدف الحصول عىل لقاح سبوتنيك ( )Sputnik Vالرويس
67
«ألنهم يثقون بهم أكرث من رشكة فايزر ( )Pfizerولقاحات أخرى».
ومع ذلك ،من غري الواضح ما إذا كانت روسيا لديها إمدادات كافية ،أو
تكلفة اللقاحات ،أو خطة توزيع اللقاح يف املناطق التي تسيطر عليها
الحكومة .كام أنه ليس من الواضح ما هو اللقاح الذي سيتم توفريه يف
الشامل الغريب والشامل الرشقي .وهناك قلق خاص من زيادة حاالت
اإلصابة بفريوس كوفيد 19-يف إدلب ،حيث تضخم عدد السكان بوجود
نازحني يعيشون يف مساكن مؤقتة مكتظة.

املسؤولية الجنائية للحكومة
يجب أن تتحمل الحكومة السورية املسؤولية الجنائية عن املوت
والدمار الذي أحدثته من خالل استهداف املستشفيات والعاملني يف
املجال الصحي ،وكذلك استهداف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة
مبا يف ذلك األعيان التي تتمتع بحامية خاصة من قبل القانون الدويل
اإلنساين ،مثل املستشفيات 68.ومع ظهور مخاطر كوفيد19-يف مطلع
عام  ،2020كان ينبغي عىل الحكومة السورية اتخاذ تدابري لتسهيل
تقديم املساعدات اإلنسانية من خالل إعادة فتح املعابر الحدودية يف
شامل رشق وشامل غرب سوريا 69.وعىل الرغم من أن روسيا حجبت
قرارات مجلس األمن الدويل إلعادة إجازة فتح هذه اآلليات العابرة
للحدود ،كان من واجب الحكومة السورية السامح بتدفق املساعدات
من جانب واحد.
وأ ّدت محاوالت التعتيم عىل العدد الحقيقي للحاالت أو السيطرة عىل
املامرسات الفاسدة للمخابرات إىل منع االستجابة املناسبة للجائحة.
وأخريا ً ،يشري تاريخ تحويل املساعدات اإلنسانية إىل أن توزيع لقاحات
كوفيد 19-لن يتم بشكل محايد .ويؤدي كل من هذه اإلجراءات إىل
خلق مخاطر ملزيد من العدوى وإمكانية وقوع املزيد من الوفيات يف
صفوف األبرياء بسبب سياسات الحكومة السورية.

اإلعادة القرسية

يف عام  ،2020استمرت السياسات الوطنية املتغرية واملشاعر املعادية
للمهاجرين يف تعريض ُسبل حامية اللجوء لالجئني السوريني للخطر يف
جميع أنحاء الرشق األوسط وأوروبا .حيث أُ ِ
جب الالجئون السوريون
يف األردن وتركيا بشكل غري قانوين عىل العودة إىل سوريا ،عىل الرغم
من التهديد بالتعذيب واملوت .وقد شاهد املقيمون منهم يف أوروبا
استمرار التآكل يف تدابري الحامية الخاصة بهم.
وبحلول أيلول/سبتمرب ،قامت تركيا برتحيل أكرث من  16ألف شخص إىل
إدلب التي مزقتها الحرب عرب معرب باب الهوى الحدودي 70.وينقسم
العائدون إىل ثالث مجموعات )1( :األفراد الذين دخلوا تركيا بشكل
غري قانوين وتم ترحيلهم )2( ،األفراد الذين ارتكبوا جرائم بسيطة
أو جنحا وتم ترحيلهم ،و( )3األفراد الذين تم إعادتهم إىل وطنهم
طواعية .وعند عودتهم ،تع ّرض املر ّحلون لسوء املعاملة أو االعتقال
التعسفي من قبل الجامعات املسلحة أو لخطر الهجامت العشوائية.
وواجه النازحون عىل طول الحدود السورية األردنية مخاوف تتعلق
بالحامية مع استمرار األردن يف نقل السوريني إىل مخيم الركبان ،مام
يرتك العديد من األفراد دون خيار سوى العودة إىل املناطق التي
71
تسيطر عليها الحكومة بدافع اليأس.
لسبل الحامية الخاصة
ويف أوروبا ،واجه الالجئون تهديدات متزايدة ُ
بلجوئهم حيث أ ّدت املشاعر املعادية للمهاجرين واستمرار عقلية
«األزمة» إىل قيام العديد من الحكومات بإعادة تقييم معايري اللجوء
الخاصة بها .حيث أكّد مجلس االستئناف الخاص بالالجئني يف الدمنارك
القرار الصادر عن مصلحة الهجرة الدمناركية بإلغاء أو رفض متديد
تصاريح اإلقامة للعديد من الالجئني السوريني من دمشق ،عىل الرغم
من التهديدات الحالية التي يواجهها السوريون عند عودتهم 72.ونتيجة
لذلك ،ألغت مصلحة الهجرة الدمناركية واملجلس تصاريح اإلقامة
ورفضا متديدها ،عىل الرغم من أن الدمنارك ال تنفّذ حالياً عمليات
ترحيل إىل سوريا ألن البلدين يفتقران إىل اتفاقية اإلعادة إىل الوطن.
وواجهت أملانيا ضغوطاً متزايدة ،مبا يف ذلك من وزير داخليتها،
لتخفيف حظرها عىل عمليات الرتحيل إىل سوريا بعد هجوم بسكني
نفّذه الجئ سوري يبلغ من العمر  20عاماً يف دريسدن 73.وواصلت
اليونان ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الالجئني ،مبا يف ذلك
الرتحيل القرسي إىل تركيا.
يست روسيا مؤمترا ً استمر يومني يف دمشق
ويف ترشين الثاين/نوفمربّ ،
حول سياسات عودة الالجئني ،أشار خالله بشار األسد إىل دول غربية
باعتبارها العائق الرئييس أمام العودة إىل الوطن .وأشار إىل أنه
«بدالً من اتخاذ إجراءات فعالة لتهيئة الظروف املناسبة لعودتهم،
استخدمت هذه الدول كل الوسائل املمكنة ،من الرشوة إىل الرتهيب،
ملنع الالجئني السوريني من العودة إىل ديارهم» 74.وقوبل هذا املؤمتر
باستهزاء من قبل الكثريين ،حيث تجاهل دور روسيا يف النزوح
والعوائق التي وضعتها الحكومة السورية أمام العائدين.
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مخيم الالجئين في اليونان © جيني بارتش

الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية

في كانون الثاني/يناير  ،2021قدّ م المركز السوري للعدالة والمساءلة بالغ ًا إلى المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية يطلب فيه التحقيق في االنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة اليونانية ضد الالجئين من
خالل عمليات صدّ الالجئين القادمين عن طريق البحر والحرمان المتعمد من المساعدات اإلنسانية.
وأشار المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى أنه منذ عام  ،2016وضعت اليونان سلسلة من
الممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تجريد الالجئين من حقوقهم ،وزيادة
بؤسهم ،واحتمال موتهم .حيث يعاني الالجئون في المخيمات اليونانية من نقص الغذاء والماء
ويعيشون في خيام بائسة معرضة للعوامل الجوية بما في ذلك الفيضانات الواسعة النطاق على
الرغم من ّ
تلقي اليونان مئات الماليين من اليورو من االتحاد األوروبي لدعم الالجئين .ويتعرّض الالجئون
في المخيمات لسوء المعاملة من قبل حراس بقيادة اليونان الذين يستخدمون الغاز المسيل للدموع
والقنابل الصوتية ضدهم باستمرار.
وأشار البالغ كذلك إلى أن سوء المعاملة اليونانية تمتد إلى مياهها اإلقليمية حيث ّ
تنفذ بانتظام عمليات
صدّ لالجئين في انتهاك للحق في عدم اإلعادة القسرية ،وتخرّب قواربهم ،وتتركهم هائمين على غير
هدى في البحر .وهناك أدلة مهمة على أن عناصر الوكالة األوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل
(فرونتكس) قد شاركوا أو كانوا متواطئين في هذه االنتهاكات .وإذا أخ َذت مجتمعة ،فقد ترقى هذه
السياسات والممارسات إلى جرائم ضد اإلنسانية بموجب المادة ِ 7
ِ
من نظام روما األساسي .ومن خالل
هذا البالغ ،يسعى المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى إبراز محنة الالجئين ودفع الحكومة اليونانية
للحدّ من هذه االنتهاكات.
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وتنتهك عمليات اإلعادة القرسية القانون الدويل القائم عىل أساس
الحق يف عدم اإلعادة القرسية الذي ينص عىل أنه ال ينبغي إعادة
األفراد إىل دولة قد يتعرضون فيها للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ أو رضر آخر ال ميكن جربه 75.وتتح ّدى
عمليات الرتحيل التي تقوم بها تركيا وأي عمليات ترحيل أوروبية
مستقبلية عىل وجه التحديد صالحية سياسات الهجرة األوروبية
املنصوص عليها يف اتفاق االتحاد األورويب-تركيا وباإلضافة إىل املواد6-1
و19-18من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األورويب .كام أن عمليات
اإلعادة القرسية لرتكيا تثري التساؤل عن وضع تركيا باعتبارها «دولة
ثالثة آمنة» للسوريني.
وبالنسبة إىل عدد ال يُحىص من الالجئني الذين أُجربوا عىل العودة
إىل سوريا ،فإن الرتحيل له تأثري دائم عىل عائالتهم ،الذين ال يوجد
لدى كثري منهم خيار سوى العودة إىل سوريا للتعامل مع الصعوبات
االقتصادية واالنفصال األرسي .وإن حتمية إعادتهم إىل الوطن تق ّوض
الطبيعة الطوعية لعودة العائالت ،مام يُلقي بظالل من الشك عىل
قانونية إجراءات اللجوء يف الدول والتزامها بضامن حامية حقوق
اإلنسان.

السكن واألرض واملُلكية

استم ّرت انتهاكات حقوق السكن واألرض وامل ُلكية يف عام  ،2020عىل
الرغم من محاوالت وقف مشاريع إعادة التطوير من خالل العقوبات.
ومل تحرتم الحكومة السورية وعدها بتعويض السكان الذين صودرت
أراضيهم لصالح هذه املشاريع .ويف متوز/يوليو  ،2020أعلنت عن
مزيد من التأخري يف خطط إعادة إيواء أو دفع اإليجار ملا يقرب من
 9,000من السكان النازحني من املنطقة التي خضعت إلعادة التنظيم
لصالح مرشوع ماروتا سيتي ،مام يُع ّد انتهاكاً ألحكام القانون رقم 10
لعام  76.2018وإن خطط إعادة تنظيم املناطق و «إعادة اإلعامر»
الجديدة تعمل عىل ترسيخ النزوح يف زمن الحرب ،بدعم من املنظامت
الدولية أحياناً 77.ويف كانون األول/ديسمرب  ،2020عىل سبيل املثال،
قامت الرشطة يف رشق حلب بقمع الجهود الفردية إلعادة تأهيل
مساكن عشوائية ،قبل خطة تنظيم املناطق التي من املرجح أن تهدم
ممتلكات السكان الذين أجربوا عىل الفرار إىل إدلب 78.ويف الوقت
نفسه ،سعت الحكومة إىل تقديم مغريات لالجئني السوريني للعودة
إىل البلد من خالل الوعد باستعادة حقوق السكن واألرض وامللكية
الخاصة بهم .وللمرة األوىل ،بدأت الحكومة أيضاً بتأجري العقارات التي
صادرتها مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب ،ويف بعض الحاالت قامت
بتأجريها ألصحابها األصليني أنفسهم (كام حدث يف درعا يف ترشين
79
األول/أكتوبر .)2020

وعود الحكومة الفارغة بتعويض العائدين عن املمتلكات املفقودة –
التي قُطعت يف مؤمتر عودة الالجئني يف ترشين الثاين/نوفمرب 2020
– ليست بديالً عن إنفاذ حقوق السكن واألرض وامل ُلكية عىل غرار ما
اقرتحه املركز السوري للعدالة واملساءلة .وبدالً من ذلك ،فهي تساعد
يف إضفاء الرشعية عىل النزعة املتزايدة للدول املضيفة إلعادة الالجئني
السوريني قرسا ً.
كام انتُهكت حقوق السكن واألرض وامل ُلكية من قبل أطراف أخرى
يف النزاع السوري .حيث أصدرت اإلدارة الذاتية لشامل رشق سوريا
القانون رقم  ،2020/7الذي يعمل عىل مصادرة ممتلكات ماليك
األرايض الغائبني (من العرب بشكل رئييس) عن طريق نقل السيطرة
إىل لجنة متخصصة 81.وعىل غرار قوانني ُامللكية الخاصة بالحكومة
السورية ،ينتهك القانون  7املادة  3من اتفاقيات جنيف ويجب إلغاؤه
بالكامل ،وليس مج ّرد تعليق العمل به كام حدث يف آب/أغسطس
 2020بعد انتقادات علنية .ويف عفرين ومناطق أخرى خاضعة
للسيطرة الرتكية ،فرضت ميليشيات الجيش الوطني السوري بشكل
تعسفي رضائب عىل األرايض الزراعية ،وأخلت السكان الذين اتهمتهم
ّ
باالنتامء إىل جامعات كردية ،وقامت بتأجري ممتلكات ألصحاب املنازل
الغائبني (من األكراد بشكل رئييس) لنازحني سوريني 82.وت ُعد تركيا
قوة محتلة لها سيطرة فعالة عىل هذه املناطق ،وبالتايل فإن عليها
التزاماً خاصاً مبنع هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق السكن واألرض
83
وامل ُلكية.

ومن شأن هذه االنتهاكات أن تُعيق تنفيذ اسرتداد امل ُلكية التي يجب
شمولها يف أي مفاوضات سالم مستقبلية .وكام دعا املركز السوري
للعدالة واملساءلة ،فإن برنامجاً منصفاً وعادالً السرتداد امل ُلكية من شأنه
أن يشمل قدرة األشخاص عىل تقديم شكاوى إىل لجنة ُملكية محايدة
وشفافة قادرة عىل التحكيم يف النزاعات وإنفاذ ُسبل االنتصاف 80.وإن
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جهود العدالة
الوالية القضائية العاملية

يف عام  ،2020كانت هناك جهود متواصلة ملحاسبة مرتكبي الجرائم
الفظيعة يف سوريا .إال أن املالحقات القضائية واملحاكامت مل تتم إال
عىل املستوى املحيل .وال توجد حالياً إمكانية لرفع دعاوى جنائية
دولية ضد الجناة يف النزاع السوري .ومبا أن سوريا ليست دولة طرف
يف املحكمة الجنائية الدولية ( )ICCوأن دوالً مثل روسيا والصني
تواصل استخدام حق النقض ضد اإلحالة من قبل مجلس األمن الدويل،
فإن املحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص عىل الجرائم املرتكبة
يف سوريا 84.وبخالف آليات العدالة السابقة يف رواندا أو يوغوسالفيا
السابقة ،ال توجد حالياً محكمة خاصة ملحاكمة الجرائم التي ارتُكبت
خالل النزاع السوري .وتم إنشاء اآللية الدولية املحايدة واملستقلة
( )IIIMمن قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2016 85لجمع
األدلة وتحليلها وتخزينها الستخدامها يف محاكامت مستقبلية ولكنها
تفتقر إىل الوالية القضائية ملقاضاة أي جرائم 86.ومع ذلك ،فإن مفهوم
الوالية القضائية العاملية يسمح للدول مبقاضاة الجرائم املرتكبة يف
الخارج من قبل جناة أجانب ضد ضحايا أجانب 87.ومنذ مطلع القرن
الحايل ،تحارب الدول اإلفالت من العقاب عىل الجرائم الدولية من
خالل دمج هذا املبدأ يف ترشيعاتها الوطنية والرشوع يف مالحقات
88
قضائية ضد الجناة من األفراد.

وأخذت الدول األوروبية زمام املبادرة يف مالحقة الجرائم الدولية
املرتكبة يف السياق السوري 89.وقام العديد منها بتشكيل وحدات
خاصة بجرائم الحرب ضمن هياكلها القامئة إلنفاذ القانون واالدعاء
العام .وتحقّق كل وحدة من هذه الوحدات يف الجرائم املرتكبة
يف النزاع السوري بتفويضات وموارد مختلفة 90.وتتعاون من خالل
منصات مثل يوروبول وشبكة اإلبادة الجامعية التي تستضيفها وكالة
يوروجست 91.وتسمح هذه اآلليات للدول بتبادل املعلومات وطلبها
92
وتنسيق التحقيقات واملالحقات القضائية يف الجرائم الدولية.
ولدعم وحدات جرائم الحرب الخاصة يف املالحقة القضائية والتحقيق
يف الجرائم املرتكبة أثناء النزاع السوري ،واصل املركز السوري للعدالة
واملساءلة تقديم أدلة موثوقة وذات صلة إىل السلطات يف فرنسا
وأملانيا والسويد وهولندا طوال عام  .2020ويف معظم البلدان ،ميتلك
الضحايا الحق يف االنخراط مع املالحقات القضائية مبوجب الوالية
القضائية العاملية لتقديم شكاوى ضد الجناة .ويف بعض الحاالت،
ميكنهم أيضاً طلب جرب الرضر عن الجرائم التي عانوا منها .ويَعترب
املركز السوري للعدالة واملساءلة أن الوالية القضائية العاملية هي
الخيار األكرث جدوى املتاح لتحقيق العدالة واملساءلة للسوريني عىل
املدى القريب.

ﺗﻘﺳﯾم ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻌﺎم  2020ﺣﺳب اﻻﻧﺗﻣﺎء
اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
9.4%

اﻟﺷرﻛﺎت
ﺟﻣﺎﻋﺎت أﺧرى

3.1%
18.8%

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
داﻋش واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ

18.8%

50.0%

قام المركز السوري للعدالة والمساءلة بتجميع قائمة بأكثر من  125قضية من قضايا الوالية القضائية العالمية
والمتعلقة بسوريا من مصادر متاحة للجمهور (انظر الملحق األول لجميع قضايا  .)2020في الشكل أعاله ،تم تقسيم
القضايا حسب انتماء الجناة المزعومين .معظم القضايا حاكمت أعضاء من الجماعات المتطرفة.
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وتركز القضايا املرفوعة مبوجب الوالية القضائية العاملية بشكل كبري
عىل الجناة من املستوى املنخفض ،والذين قاتل معظمهم لصالح
جهات فاعلة من غري الدول وليس لصالح حكومات .وتتعلق غالبية
القضايا أيضاً بضحايا أو جناة كانوا موجودين أصالً يف دولة املحاكمة.
ويُعزى ذلك إىل نهج املدعني العامني املتمثل يف «عدم وجود مالذ
آمن» (كام هو الحال يف قضية أنور ر .وإياد أ .يف كوبلنتس ،بأملانيا)،
والذي يركز عىل حرمان الجناة املزعومني من اإلفالت من العقاب عىل
أراضيهم .وميكن أن تكون هذه املقاربة مكملة فقط ملقاربة “الجهة
املنفّذة العاملية” ،التي تسعى إىل مقاضاة املسؤولني عن أخطر الجرائم
الدولية 93،بغض النظر عن موقعهم ،كام هو الحال يف مذكريت االعتقال
األملانية والفرنسية املعلقتني ضد جميل حسن ،الرئيس السابق إلدارة
94
املخابرات الجوية السورية.

محاكمة أنور ر .وإياد أ.
يف  23آذار/مــارس ،بــدأت محاكمــة أنــور رســان وإيــاد الغريــب يف
املحكمــة اإلقليميــة العليــا يف كوبلنتــس بأملانيــا .وإن املتهــم الرئيــي
أنــور رســان ،الرئيــس الســابق لقســم التحقيــق يف الفــرع ( 251فــرع
الخطيــب) بــإدارة املخابــرات العامــة بدمشــق ،متهــم بالتواطــؤ يف
تعذيــب مــا ال يقــل عــن  4,000شــخص ،واملســاعدة والتحريــض
عــى القتــل يف  58قضيــة ،والعنــف الجنــي كجرائــم ضــد اإلنســانية

وجرائــم حــرب مــن آذار/مــارس  2011حتــى انشــقاقه يف  .2012وإن
إيــاد الغريــب ،الــذي عمــل يف القســم ( 40التــي كان يرأســه حافــظ
مخلــوف والــذي كان ينقــل الســجناء بانتظــام إىل الفــرع ،)251
متهــم باملســاعدة والتحريــض عــى التعذيــب كجرميــة ضــد اإلنســانية
وجرائــم حــرب تــم ارتكابهــا بــن عامــي  2011و 95.2013وت ُعتــر هــذه
أول محاكمــة ضــد مســؤولني يف الحكومــة الســورية.
وسلّطت املحاكمة الضوء عىل التعذيب املنهجي واالنتهاكات التي
متارسها املخابرات السورية ،وأتاحت للعديد من الناجني فرصة رسد
قصتهم .وإن هذه املحاكمة هي أيضاً األوىل يف العامل التي تم خاللها
تقديم ملفات قيرص كدليل والتي تم فحصها علناً من قبل خرباء الطب
الرشعي والتحقيق 96.وكام توقّع التقرير السنوي األخري الصادر عن
املركز السوري للعدالة واملساءلة ،يعتمد دفاع أنور عىل انشقاقه يف
عام  2012ودعمه للمعارضة .كام زعم فريقا الدفاع عن كل من أنور
وإياد أنه مل يكن لديهام خيار سوى ات ّباع أوامر الدولة .وأدىل بعض
الشهود املطلعني بشهادات تفيد بوجود تهديدات ضد جامعات عرقية
مع ّينة ومسؤولني حكوميني سوريني خالفوا األوامر .ويف املحاكمة،
سيتعي عىل القضاة يف أملانيا تقييم ما إذا كانت هذه األدلة ترقى إىل
ّ
مستوى الخطر الوشيك عىل املته َمني إلثبات دفاع قانوين وجيه مبوجب
القانون األملاين 97.تم الحكم عىل إياد الغريب بالسجن ملدة 4.5
سنوات يف  24شباط/فرباير .2021

أنور رسالن وإياد الغريب ومحامي الدفاع في كوبلنز © ربتلي/مقدم التجمع

ّ
مفصلة
في ظل عدم وجود محاضر المحاكمة الرسمية وغيرها من العوائق ،نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير
عن مراقبة المحاكمات وموارد أخرى طوال عام  2020لتسهيل فهم الجمهور لإلجراءات ،والسيما من قبل المتحدثين
باللغة العربيةُ .
وتعدّ التقارير التفصيلية عن مثل هذه المحاكمات مصدر ًا قيّم ًا للمعلومات لعمليات العدالة االنتقالية
الوطنية والدولية المستقبلية باإلضافة إلى إنشاء سجل تاريخي.
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استخدام األسلحة الكياموية
يف مطلع ترشين األول/أكتوبر  ،2020ق ّدمت مجموعة من املنظامت
غري الحكومية شكوى إىل املدعي العام االتحادي األملاين تتضمن أدلة
وشهودا ً وخيوطاً تحقيقية بشأن استخدام غاز األعصاب السارين يف
هجامت الحكومة السورية عىل الغوطة الرشقية وخان شيخون يف
عامي  2013و 98.2017حيث أسفرت هذه الهجامت التي وث ّقتها
99
منظمة حظر األسلحة الكيميائية عن مقتل أكرث من  1,400شخص.
وعىل الرغم من إدانة ممثيل األمم املتحدة والعديد من الدول ،مل
يخضع أي من الحادثني ملزيد من التحقيق ومل يتم بعد محاسبة الجناة
املزعومني .وإذا اختار املدعي العام األملاين فتح تحقيق وإذا تم القبض
عىل الجناة املزعومني يف أملانيا أو تسليمهم ،فقد يؤدي األمر إىل إصدار
100
لوائح اتهام وإجراء محاكمة.

العنف الجنيس كجرمية ضد اإلنسانية
يف حزيران/يونيو ،ق ّدمت مجموعة من املنظامت غري الحكومية
نيابة عن سبع ضحايا شكوى إىل املدعي العام االتحادي األملاين،
تزعم االستخدام املنهجي للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي ض ّد املدنيني يف مرافق االعتقال التابعة للمخابرات
السورية 101.كام تضمنت مذكرة التوقيف الصادرة بحق الدكتور عالء
م ،.وهو طبيب سابق مبستشفى املخابرات العسكرية يف حمص،
العنف الجنيس كجرمية ضد اإلنسانية .وإن الدكتور عالء م .متهم
102
بارتكاب إخصاء قرسي لطفل يبلغ من العمر  14عاماً يف عام .2011
وق ّدم املركز السوري للعدالة واملساءلة أدلة مهمة لدعم التحقيق
واملالحقة القضائية لهذه القضية.

محاكمة مقاتيل داعش
يف عــام  ،2020واصلــت دول أوروبيــة ودول أخــرى مقاضــاة مواطنيهــا
م ّمــن يُطلــق عليهــم «املقاتلــون األجانــب العائــدون» .حيــث غــادر
الكثــر منهــم أوطانهــم لالنضــام إىل جامعــات مســلحة مثــل تنظيــم

داعــش يف ســوريا .وعنــد العــودة إىل أوطانهــم ،يواجــه معظمهــم
محاكــات بتهمــة االنتــاء إىل جامعــة إرهابيــة أو ارتــكاب جرائــم
103
حــرب أو تهــم أخــرى تتعلــق باإلرهــاب.
ولكن مل ي ُعد جميع املقاتلني األجانب إىل أوطانهم .إذ ال يزال اآلالف
من رعايا الدول الثالثة ،ومعظمهم أعضاء مزعومون يف تنظيم
داعش ،يف مخيامت ومراكز اعتقال مرتجلة يف شامل رشق سوريا يف
ظل أوضاع صحية وغذائية وأمنية قاسية .ومع ذلك ،ترفض معظم
الدول إعادة مواطنيها إىل أوطانهم خوفاً من احتامل وقوع هجامت
إرهابية وتحويل مجتمعاتهم إىل التطرف الراديكايل فضالً عن التبعات
السياسية املحلية .ولتج ّنب اإلعادة إىل الوطن مع استمرار املالحقة
القضائية ملقاتيل داعش املزعومني ،أجرت دول مثل فرنسا 104محاكامت
غيابية أو تركت مسألة املالحقة القضائية لرتكيا والعراق 105.وتفتقر كال
املقاربتني إىل معايري املحاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة.
ومن شأن الحبس االحتياطي (عىل ذ ّمة التحقيق) ما قبل املحاكمة
وإعادة اإلدماج تحت املراقبة ألعضاء داعش املزعومني يف بلدانهم
األصلية أن يقلّل بشكل كبري من مخاطر التطرف الراديكايل والتجنيد
106
ويحرتم التزامات الدول مبوجب قانون حقوق اإلنسان.

شكوى هولندية لدى محكمة العدل الدولية
يف عام  ،2020كانت هناك أيضاً جهود لتحقيق العدالة واملساءلة
لسوريا عىل املستوى الدويل .حيث أشارت هولندا إىل أنها كانت
تستكشف سبيالً جديدا ً للعدالة واملساءلة من خالل اتخاذ الخطوة
األوىل لرفع قضية لدى محكمة العدل الدولية بشأن استخدام الحكومة
السورية للتعذيب .وبخالف املحكمة الجنائية الدولية ،ال تشمل الوالية
القضائية ملحكمة العدل الدولية املسؤولية الجنائية الفردية ،بل هي
مبثابة محكمة املالذ األخري للفصل يف النزاعات بني الدول حول القانون
107
واملعاهدات الدولية.
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ووفقاً ملا تقتضيه املعاهدة ،يجب عىل الدول أوالً اتخاذ الخطوات ذات
الصلة لحل نزاعها بالوسائل الدبلوماسية وقد فعلت هولندا ذلك من
خالل إرسال مذكرة دبلوماسية إىل الحكومة السورية لبدء املفاوضات
بشأن االنتهاكات السورية التفاقية مناهضة التعذيب 108.ونظرا ً ألن
الحكومة السورية مل تشارك يف املفاوضات ذات الصلة 109،فمن املتوقع
أن تق ّدم هولندا شكوى يف منتصف آذار/مارس  .2021وقد أشارت دول
أخرى مثل أملانيا إىل دعمها لهذه الشكوى .ومع ذلك ،ال تتمتع محكمة
110
لتقص الحقائق.
العدل الدولية بسلطات إنفاذ وتعمل فقط كآلية ّ
وعىل هذا النحو ،تعتمد محكمة العدل الدولية عىل تعاون أطراف
النزاع واألدلة التي يق ّدمونها .ومن غري املرجح أن يتم االستامع إىل عدد
كبري من ضحايا التعذيب السوريني ومن املحتمل أن يكون هناك تركيز
عىل الشهود الخرباء .ومع ذلك ،ميكن أن تؤ ّدي الشكوى الهولندية لدى
محكمة العدل الدولية إىل نتائج ملموسة أكرث لتحقيق العدالة بدالً من
مج ّرد لفتات رمزية للضحايا السوريني.

محاكمة «بيتلز داعش»
يف  7ترشين األول/أكتوبر  ،2020ظهر ألكساندا كويت والشافعي الشيخ،
وهام عضوان يف مجموعة مقاتيل داعش املسؤولة عن اإلرشاف عىل
املعتقلني األجانب يف سوريا ،ألول مرة يف قاعة محكمة أمريكية يف
اإلسكندرية ،فريجينيا 111 .ومتثل بداية جلسات املحكمة نهاية طريق
طويل ومتع ّرج لتحديد والية قضائية مناسبة للمحاكمة .وتسلّط
رحلتهام الضوء عىل التحديات املتبقية :وهي العدد الكبري لضحايا

دخل المركز السوري للعدالة والمساءلة في شراكة
مع إحدى كليات الحقوق لمراقبة محاكمة «بيتلز
داعش» من أجل إطالع الجمهور باللغتين اإلنجليزية
والعربية على أنظمة القمع التي ّاتبعها تنظيم
داعش باإلضافة إلى معلومات حول المختفين
على يد داعش .وتوفر مراقبة المحاكمات تقرير ًا
محايد ًا عن إجراءات المحكمة وشهادات الشهود
واالستجواب إلعالم الجمهور بشأن المحاكمة .ومن
شأن توفير سرد مفصل أن يُطلع صانعي السياسات
ِ
الجمهور بالمعلومات التي
والمجتمع الدولي وعامة
يتم مشاركتها أثناء الشهادات وكيف يمكن أن يكون
لها تأثير على اإلجراءات القضائية األخرى والعدالة
االنتقالية .ويوجد لدى المركز السوري للعدالة
والمساءلة مراقب محاكمة ي ُ
َحضر كل يوم من أيام
محاكمة أنور رسالن ويُقدّ م تقارير باللغتين العربية
واإلنجليزية ورؤى حول جلسات المحكمة وإجراءاتها.
وعندما تبدأ محاكمات مقاتلي داعش السابقين في
شمال شرق سوريا ،سيقوم المركز السوري للعدالة
والمساءلة أيض ًا بمراقبة هذه المحاكمات والحرص
على جمع األدلة بشأن األشخاص المفقودين.
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داعش الذين بقوا دون سبيل انتصاف ومقاتلو داعش املشتبه بهم
الباقون يف سجون شامل رشق سوريا دون إمكانية الحصول عىل
محاكمة عادلة.
وإن املجموعة التي أطلق عليها أرساها لقب «البيتلز» بسبب لهجاتهم
الربيطانية ،تم اآلن حرمانها من الجنسية الربيطانية 112 .وستتم محاكمة
أفراد هذه املجموعة ،الذين اعتقلتهم قوات سوريا الدميقراطية يف
البداية يف شامل رشق سوريا ،بتهمة أخذ رهائن وقتل أربعة ضحايا
أمريكيني و ُهم جيمس فويل وستيفن سوتلوف وبيرت كاسيج وكايال
مولر .ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2019أثار أمر الرئيس دونالد ترامب
بسحب القوات األمريكية من سوريا أزمة مع فرار أكرث من  100من
مقاتيل داعش 113 .وخوفاً من أن يتبعهم آالف آخرون ،حاولت الواليات
املتحدة نقل خمسة من معتقيل داعش ذوي القيمة العالية إىل خارج
البلد ومل ت ُفلح يف ذلك 114 .ولكنها نجحت يف نقل الشيخ وكويت إىل
115
العراق.
ورفعت والدة الشيخ دعوى قضائية يف اململكة املتحدة ،بحجة أن
تبادل األدلة بني اململكة املتحدة والواليات املتحدة مبوجب املساعدة
القانونية املتبادلة كان غري قانوين .واعتُرب هذا الدليل رضورياً للمالحقة
القضائية الفعالة يف الواليات املتحدة .ويف آذار/مارس  ،2020قضت
املحكمة العليا يف اململكة املتحدة أنه قبل مشاركة أي دليل مع
السلطات األمريكية ،يجب عىل اململكة املتحدة أن تسعى للحصول
116
عىل ضامنات بأن عقوبة اإلعدام لن ت ُفرض عىل الشيخ وكويت.

جيمس فولي © مؤسسة جيمس فولي الخيرية
كان جيمس فولي صحيفا َ أمريكيا َ قُتل في سوريا عام .2014
ستتم محاكمة الشيخ وكوتي بشأن دورهما في اختطاف فولي
و ثالثة أمريكيين آخرين وقتلهم.

ويف  18آب/أغسطس ،ق ّدم املدعي العام األمرييك ويليام بار هذا
التأكيد ،ويف أيلول/سبتمرب ،رفضت املحكمة العليا يف اململكة املتحدة
املحاولة األخرية ملنع تبادل األدلة ،مام سمح بنقل الشيخ وكويت إىل
فرجينيا117 .ويتم اآلن متثيل كويت والشيخ من قبل محام َيي دفاع عا َّمني
عيّنتهام املحكمة وستتاح لهام فرص الطعن يف األدلة املقدمة ضدهام.
ووصفت املحاكمة من قبل عائالت الضحايا األمريكيني األربعة التي
مارست ضغطاً من أجل نقلهام إىل الواليات املتحدة ،بدالً من املحاكمة
غري املؤكدة يف خليج غوانتانامو ،بأنها «خطوة أوىل يف السعي لتحقيق
118
العدالة فيام يتعلق بجرائم حقوق اإلنسان املروعة املزعومة».
ويعرتف كويت بدوره يف طلب فدية لقاء معتقلني أجانب آخرين،
لكنه يزعم أنه مل يشارك يف عمليات اإلعدام – عىل الرغم من إشارة
ال ُحكم الصادر يف اململكة املتحدة إىل أن  27عملية قطع رأس ت ُنسب
إىل املته َمني 119 .ولن تتم محاكمة أي من الجرائم املرتكبة ضد هؤالء
الضحايا ألن الوالية القضائية للواليات املتحدة تقترص عموماً عىل أن
يكون الضحية أو الجاين مواطناً أمريكياً 120 .ويرتك هذا عددا ً كبريا ً من
الضحايا وعائالتهم دون تعويض.
وعالوة عىل ذلك ،هناك حاجة ملحة للتعامل مع  10,000من مقاتيل
داعش املشتبه بهم الذين ما زالوا قابعني يف سجون شامل رشق سوريا
باإلضافة إىل ما يصل إىل  65,000امرأة وطفل يف مخيامت مثل الهول.
وإن هناك حوايل  2,000مقاتل أجنبي هم األخطر من بني هؤالء،
وغالباً ما يكونون من املتم ّرسني يف القتال ومدفوعني بدعوات للجهاد
العاملي ،والذين يجب أن يحظوا باألولوية لتسليمهم ومالحقتهم
121
قضائياً.

عقوبات

يف حزيران/يونيو  ،2020بدأت الواليات املتحدة يف تطبيق قانون
قيرص لحامية املدنيني يف سوريا (قانون قيرص) 122.حيث أجاز فرض
عقوبات اقتصادية وقيود السفر عىل من يَدعمون الحكومة السورية
من األفراد والكيانات – وكذلك قطاعات الطريان والنفط والغاز يف
سوريا – من خالل توفري السلع أو الخدمات أو التقنيات .كام شملت
قامئة املستهدفني بالعقوبات كل من يستفيد من جهود إعادة اإلعامر،
باإلضافة إىل الجهات الحكومية نفسها.

يف عام  ،2020أصدرت الواليات املتحدة عدة جول من اإلدراج عىل
الئحة العقوبات مبوجب قانون قيرص وآليات أخرى عىل حد سواء.
وتضمنت الجولة األوىل من اإلدراج عىل قامئة العقوبات أسامء 39
منظمة وفردا ً خضعوا لعقوبات من قبل مكتب مراقبة األصول
األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية ( )OFACبسبب مشاركتهم
يف جهود إعادة اإلعامر ومن قبل وزارة الخارجية لعرقلة الجهود
123
املبذولة لتثبيت وقف إطالق النار أو الحل السيايس للنزاع.
وتضمنت الجولة الثانية من اإلدراج عىل قامئة العقوبات  41شخصاً،
مبا يف ذلك مستثمرون يف عقارات فارهة (مثل مرشوع ماروتا سيتي)،
وأفراد من عائلة األسد ،وأفراد يف الجيش العريب السوري 124.وإحيا َء
للذكرى السابعة للهجوم باألسلحة الكياموية ،فرضت ست عقوبات
أخرى عىل مسؤولني حكوميني وعسكريني وداعمني ماليني للحكومة
السورية 125.وبني ترشين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب ،أدرجت
وزارة الخزانة ووزارة الخارجية  73اسامً آخر عىل قامئة العقوبات مبا
126
يف ذلك أعضاء برملان معينون ،وأسامء األسد ،وأقاربها.

أصدر المركز السوري للعادلة والمساءلة ،في حزيران/يونيو
 ،2020التقرير "العقوبات ،قانون قيصر ،وجائحة كوفيد١٩-
في سوريا" .ينظر التقرير في االحتياجات العاجلة في سوريا
ويحلل العالقة بين هذه االحتياجات والعقوبات ،بحيث
يحدد المجاالت التي يمكن فيها تحسين إجراءات العقوبات
واإلعفاءات واالستثناءات اإلنسانية.

التأثري عىل املدنيني السوريني
عىل الرغم من أن العقوبات هي آلية مهمة لتغيري السلوك وأداة
دبلوماسية لردع انتهاكات حقوق اإلنسان ،إال أن العقوبات يف سوريا
أثرت بشكل غري متناسب عىل املواطنني السوريني وألحقت الرضر
بالسكان الذين تهدف العقوبات إىل حاميتهم .ومع ذلك ،ال ميكن إلقاء
اللوم يف مشاكل سوريا عىل القيود االقتصادية وحظر السفر فقط.
حيث عمل عدم االستقرار االقتصادي اإلقليمي ،والتدخل األجنبي،
و َعقْد من النزاع الذي سبقه تاريخ من الفساد جنباً إىل جنب مع
127
األزمات االقتصادية واإلنسانية الحالية.
وكان أحد العوامل التي فاقمت من تأثري العقوبات خالل العام املايض
وسعت الفجوة بني قيمة اللرية اللبنانية
األزمة املالية يف لبنان التي ّ
128
حسب سعر الرصف الرسمي وقيمة اللرية يف السوق السوداء .وجاء
رد فعل البنوك بتشديد الرقابة عىل رأس املال .وتس ّببت العالقات
االقتصادية بني البلدين يف أن ارتفاع األسعار يف لبنان قد أثر عىل
سوريا .وباالقرتان مع جائحة كوفيد 19-وقضايا أخرى نابعة من النزاع
السوري ،ارتفعت األسعار بنحو  129.200%ويعيش أكرث من  80%من
السوريني اآلن تحت خط الفقر ،ويضطر الكثري منهم لالختيار بني
الرضوريات ومعدات الحامية الشخصية ،بينام يتعاملون أيضاً مع
انعدام األمن الغذايئ.
ومام يزيد األمور تعقيدا ً أن االستثناءات اإلنسانية مبوجب قانون
قيرص محددة بشكل فضفاض .ونتيجة لذلك ،واجهت املنظامت
اإلنسانية عقبات مختلفة عند محاولتها سد فجوة الخدمة بني الشعب
والحكومة .وإن أحد هذه التحديات هو أن قوات الحكومة السورية
تشرتط عىل بعض املنظامت الدولية املرور عرب منظمة الهالل األحمر
العريب السوري أو األمانة السورية للتنمية ،وهي وكالة أطلقتها
أسامء األسد .ويشتهر كال الكيانني بتوجيه املساعدة بعيدا ً عن مناطق
املعارضة ونحو املوالني للنظام.

املسؤولية الجنائية للرشكات

طوال عام  ،2020استمر الالجئون السوريون يف االستفادة من املحاكم
األوروبية كوسيلة لتحقيق العدالة ،حيث يقومون برفع شكاوى جنائية
وقضايا مدنية ضد رشكات الكيامويات واملصارف الخارجية ورشكات
التكنولوجيا وكبار املسؤولني السوريني وأعضاء الجامعات اإلرهابية.
وتتضمن العديد من هذه القضايا مسؤولية الرشكات وهي محاولة
ملساءلة األعامل التجارية ،أو األفراد الذين يترصفون نيابة عن األعامل
التجارية ،عن انتهاكات حقوق اإلنسان مبوجب مجموعة متنوعة من
القوانني املحلية.
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مصنع االسمنت لشركة «الفارج» ©  /richochet64شترستوك
قد اتهمت شركة "الفارج" الفرنسية بالتواطؤ في الجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة من قبل داعش نتيجة لإلبقاء على العمليات في سوريا.

ويف  7شباط/فرباير ،2020 ،أُدينت ثالث رشكات بلجيكية ومديران
اثنان بتهم جنائية لشحن مواد كيميائية محظورة بشكل غري قانوين
إىل سوريا .وبدأت القضية ملالحقة وكشف مسؤولية الرشكات عن
تورطها يف نقل شحنات كياموية للحكومة السورية ،يف انتهاك
للعقوبات التي فرضها االتحاد األورويب 130 .ونشأت هذه القضية من
شكوى عام  2018ق ّدمها كل من األرشيف السوري ،ومنظمة TRIAL
 ،Internationalومبادرة عدالة املجتمع املفتوح ،تدعو إىل إجراء
تحقيقات يف تورط ثالث رشكات أوروبية هيBASF Antwerp NV :
و  Sasol Germany GmbHو ( Brenntag AGوفرعها السويرسي)
– فيام يرتبط بإرسال شحنة مواد كيميائية إىل سوريا يف عام .2014
 131وكانت املواد الكيميائية – التي تعترب «ذات استخدام مزدوج»
حيث ميكن استخدامها إلنتاج كل من األدوية واألسلحة الكياموية
املحظورة –وكانت موادا محظورة مبوجب العقوبات املفروضة من
قبل االتحاد األورويب .وبالتايل ،فقد كان يُشرتط الحصول عىل موافقة
مسبقة ليتم تصديرها بشكل مبارش أو غري مبارش إىل سوريا .ونظرا ً
ألن نظام عقوبات االتحاد األورويب يرسي عىل أفعال مواطني االتحاد
األورويب خارج أرايض االتحاد األورويب ،فقد طلبت الشكاوى أيضاً من
امل ّدعني العامني التحقيق فيام إذا كانت الرشكات قد تحايلت عىل هذه
العقوبات.
يف متوز/يوليو  ،2020رفعت مجموعة من الالجئني السوريني املقيمني
132
يف أوروبا دعوى قضائية ضد بنك الدوحة أمام محكمة يف لندن.
حيث يَز ُعم امل ّدعون أن بنك الدوحة ح ّول أمواالً من رجال أعامل
قطريني إىل هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة .وقالت رشكة
املحاماة ،التي متثل امل ّدعني ،إنها قد تضيف  330م ّدعياً إضافياً إىل
الدعوى املرفوعة ضد البنك .ويف جلسة استامع يف ترشين الثاين/نوفمرب
يف هذه القضية ،أبلغ ممثل عن امل ّدعني املحكمة أن الحكومة القطرية
بذلت محاوالت لرشوة الشهود وكذلك تورطت يف أعامل تخويف.
133
ويبدو أن أربعة م ّدعني قد انسحبوا من القضية بسبب التهديدات.
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يف عام  ،2020كانت هناك أيضاً تطورات يف قضية الفارج .وتزعم هذه
القضية التي ُرفعت يف ترشين الثاين/نوفمرب  2019أن رشكة الفارج
الفرنسية متواطئة يف جرائم ضد اإلنسانية ارتكبها تنظيم داعش من
خالل عملياته املستمرة يف سوريا .وق ّدمت منظمتان غري حكوميتني،
املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان ()ECCHR
وجمعية ( ،)Sherpaالعديد من املذكرات يف القضية كأطراف مدنية،
ولكن يف ترشين األول/أكتوبر  2019تم إلغاء وضعهام كطرفني مدنيني
ألن أيا من املنظمتني مل تتضمن يف مهامها املنصوص عليها يف نظامها
األسايس مكافحة الجرائم ضد اإلنسانية 134.ويف ترشين الثاين/نوفمرب
 ،2019تع ّرضت هذه القضية النتكاسة أخرى حيث أسقطت محكمة
يتبق
االستئناف الفرنسية تهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ،ومل ّ
سوى مزاعم متويل اإلرهاب 135.ويف عام  ،2020استأنف ()ECCHR
و( )Sherpaالقرار بشأن تهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية .وستتناول
املحكمة الفرنسية العليا املسائل األساسية ملسؤولية الرشكات عرب
الوطنية وهي موضوع االستئناف يف عام .2021
وحتى اآلن ،حقّقت املحاكامت يف أوروبا نجاحاً متبايناً ،لكنها ال تزال
وسيلة لتحقيق العدالة للسوريني ،والسيام أولئك الذين يعيشون يف
أوروبا .وتعد مسؤولية الرشكات يف الواليات املتحدة خيارا ً أيضاً ،عىل
الرغم من أن املحاكم األمريكية قد ضيّقت هذه الفرص بشكل كبري.
ويرشح املركز السوري للعدالة واملساءلة فرص املشاركة باإلضافة
إىل قيودها يف سلسلة أدلة الوالية القضائية العاملية الصادرة عن
املركز .حيث متت إضافة الواليات املتحدة باعتبارها املالمح القُطرية
السابعة يف عام  .2020وإن جميع هذه األدلة متاحة باللغتني العربية
واإلنجليزية إلعالم السوريني بحقوقهم ولتعزيز فهم كيفية عمل الوالية
136
القضائية العاملية أو الوالية القضائية خارج اإلقليم بشكل عميل.

التحقيقات الخاصة باألشخاص
املفقودين

استمرت الجهود املبذولة للكشف عن مصري املفقودين ،والتي يقودها
غالباً نشطاء هم أنفسهم معتقلون سابقون أو أقارب مفقودين ،يف عام
 .2020وبينام ال يزال التقدم يف هذه القضية يف املناطق التي تسيطر
عليها الحكومة بطيئاً ،كانت هناك تطورات مهمة يف الجهود املبذولة
للكشف عن مصري املفقودين من قبل داعش يف شامل رشق سوريا.
واصل فريق االستجابة األويل ( ،)FRTالذي يعمل تحت إرشاف
املجالس املحلية يف الرقة ودير الزور ،نبش وتوثيق القبور التي تضم
رفات ضحايا داعش وكذلك القتىل يف الغارات الجوية التي ش ّنها
التحالف .ويف عام  2020وحده ،فتح الفريق أربع مقابر جامعية
تحتوي عىل رفات  213شخصاً .وتم انتشال  261رفات أخرى من قبور
فردية .وبينام يتم إجراء التوثيق األسايس واستخراج عينات بيولوجية
من كل جثة قبل إعادة دفنها يف مقابر فردية ،ستتطلب جهود تحديد
الهوية املستقبلية مزيدا ً من التحليل.
كام أن عمليات استخراج الجثث عرب الحدود يف العراق مستمرة ومتثل
تقدماً مهامً لكل من الضحايا السوريني والعراقيني .ونظرا ً ألن داعش
غالباً ما كان ينقل املعتقلني عرب الحدود يف كال االتجاهني ،فإن استخراج
الجثث والتعرف عىل هوية الرفات سيعتمد عىل تعاون قوي عرب
الحدود .ويف عام  ،2020وقّع املركز السوري للعدالة واملساءلة سياسة

ثنائية لتبادل البيانات مع اليونيتاد ،والتي تضع األساس لبحث تعاوين
عن جميع أولئك الذين ال يزال مصريهم مجهوالً.
ويف حني أن عمليات استخراج الجثث هذه هي خطوة مهمة ،إال
أنها تتطلب تنسيقاً مكثفاً وقيادة قوية .ومع ذلك ،تواصل السلطات
املحلية يف شامل رشق سوريا لعب دور مج ّزأ .ولقد تش ّجع العديد من
النشطاء يف البداية لقيام مجلس سوريا الدميقراطية (مسد) يف أيار/
مايو  2020بإنشاء “اللجنة املستقلة ملتابعة ملف املعتقلني واملختطفني
يف سوريا” 137.غري أنه كان من املحبط مالحظة إرصار اللجنة عىل
تغطية قضية املفقودين يف جميع أنحاء البلد ،بدالً من الرتكيز عىل
الشامل الرشقي حيث تتاح للقادة املحليني فرصة إلحداث تغيري
ملموس .ومل تتخذ اللجنة أي إجراء هام حتى اآلن.
وينبغي عىل القادة املحليني واملجتمع الدويل عىل حد سواء الرتكيز
عىل متابعة التحقيقات املتعلقة باألشخاص املفقودين يف شامل رشق
سوريا ،حيث يوجد استقرار نسبي وتعاون من السلطات املحلية.
وميكن استخدام الدروس املستفادة والقدرات التقنية التي تم تطويرها
خالل هذه التحقيقات يوماً ما بشكل أكرب لدعم برنامج لألشخاص
املفقودين عىل مستوى البلد .وينبغي أن تستند التحقيقات إىل
التعاون وتبادل البيانات بني آليات املساءلة (خاصة تلك التي تحاكم
مقاتيل داعش) واملحققني يف مجال األشخاص املفقودين ،لضامن أن
التوثيقات التي يتم جمعها يف كال السياقني ميكن أن تدعم كال من
املساءلة الجنائية وعمليات تحديد الهوية.

في شباط/فبراير  ،2020أعلن المركز السوري للعدالة والمساءلة رسمي ًا عن مشروعه الخاص باألشخاص المفقودين ،والذي
ّ
يركز على الكشف عن مصير المفقودين على يد داعش في شمال شرق سوريا .وخالل عامه األول ،عيّن المركز السوري للعدالة
والمساءلة فريق توثيق من ستة أشخاص لجمع التوثيقات من عائالت المفقودين والشهود على جرائم داعش ،وتعاون مع آليات
العدالة لتشجيع الشعور المشترك بالمسؤولية لدعم عمليات تحديد الهوية ،وعمل مع مناصرين لتسليط الضوء على قضية
المفقودين في مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة لألمم المتحدة ومن خالل التواصل اإلعالمي .وعند رفع القيود التي
فرضتها جائحة كوفيد ،-19سيسافر شركاء المركز السوري للعدالة والمساءلة في الفريق األرجنتيني ألنثروبولوجيا الطب الشرعي
إلى شمال شرق سوريا للعمل مع فريق االستجابة األولي المحلي لبناء مهاراتهم االستقصائية.

يستخرج فريق االستجابة األولية جثثا من قبر في شمال شرق سوريا © فريق االستجابة األولية2020 ،
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بيانات

في عام  ،2020أطلق المركز السوري
للعدالة والمساءلة إصدار ًا مفتوح
المصدر من برمجية إدارة البيانات
الداخلية الخاصة به للتوثيق والتصنيف
والتحليل .وإن «بيانات» باللغة العربية،
متاحة اآلن للتنزيل المجاني من .GitHub
وتسمح بيانات بالتحميل الشامل
لمجموعات بيانات األدلة الرقمية
الكبيرة ،وتصنيفها ،ومعالجتها،
وتحليلها ،باستخدام نفس النظام الذي
يستخدمه المركز السوري للعدالة
والمساءلة .وتعكس هذه البرمجية
الممارسات ُ
الفضلى في هذا القطاع
ومعايير األمن واألمان لتوثيق حقوق
اإلنسان .ويمكن وسم البنود وفق ًا
النتهاكات القانون الدولي اإلنساني
والمواقع الجغرافية والجهات الفاعلة،
باإلضافة إلى ربطها بأجزاء من التوثيقات
ذات الصلة .وتسمح هذه الفهرسة
للمستخدمين بإجراء بحث سريع عن
المواد وتتبّع االنتهاكات التي يرتكبها
جاني واحد أو التي تعكس الممارسات
المنهجية .وإن اللغة المستخدمة
لتصنيف الوسائط – المعروفة باسم
البيانات الوصفية – هي قابلة للتخصيص
لتعكس السياق الفريد وأهداف التوثيق
للمؤسسات التي تقوم بتنزيل البرمجية
واعتمادها .ويضمن دليال المستخدم
باللغتين اإلنجليزية والعربية سهولة
الوصول ،وهو أول برمجية توثيق من
نوعها متاحة مجان ًا للمزاولين في جميع
أنحاء الشرق األوسط.

		 bayanat photo

التوثيق

بحلول نهاية عام  ،2020كان املركز السوري للعدالة واملساءلة قد
احتفظ بأكرث من  1.8مليون نطاق من البيانات وأجرى أكرث من 300
مقابلة مع ناجني وشهود عىل انتهاكات حقوق اإلنسان .واستمرت
العديد من املنظامت األخرى ،بدءا ً من اللجان الدولية إىل شبكات
املتطوعني من املدافعني عن حقوق اإلنسان ،يف جمع التوثيقات
هذا العام والحفاظ عىل أدلة االنتهاكات طوال فرتة النزاع .ويعترب
توثيق االنتهاكات املحتملة التي سجلها السوريون طوال فرتة النزاع
مصدرا ً مهامً لألدلة لتحديد الجناة ،والتأكد من مصري أحبائهم،
وإنشاء سجل تاريخي .ويأخذ هذا التوثيق أشكاالً متعددة مبا يف ذلك
مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها عىل منصات الوسائط التشاركية،
والشهادات املبارشة ،واملقابالت .ويُع ّد جمع توثيقات عالية الجودة
لهذه االنتهاكات أمرا ً صعباً وخطريا ً يف كثري من األحيان ،ويف عام 2020
واصلت املنظامت السورية تطوير تقنيات مبتكرة لرفع جودة التوثيق،
وضامن حفظه ،ومواكبة النزاع املتغري باستمرار.
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يف عام  ،2020شدد الفيسبوك و اليوتيوب سياسات اإلرشاف عىل
املحتوى .وأدت التعديالت الجديدة التي أدخلت عىل خوارزميات
التعلّم اآليل الخاصة بهاتني املنصتني إىل استمرار اإلبالغ فورا ً عن
املحتوى الذي يُنظر إليه عىل أنه متطرف من قبل أجهزة استشعار
الحاسوب .وبعد التحميل ،غالباً ما كان يتم حذف محتوى الفيديو
املتعلق بسوريا وانتهاكات حقوق اإلنسان اإلقليمية يف غضون ساعات
أو دقائق من اكتشافه من قبل املستخدمني أو العاملني يف مجال
حقوق اإلنسان 138.ونتيجة لذلك ،يتم محو التوثيق الذي ميكن أن
يكون مبثابة دليل فعيل عىل االنتهاكات من النزاع السوري واملتعلقة
به .وأبرزت العديد من التحقيقات – من هيومن رايتس ووتش إىل
مجلة تايم إىل رويرتز – كيف أن هذه املامرسات تشكل تداعيات
139
خطرية عىل مشهد كل من الذاكرة التاريخية واملساءلة املستقبلية.

وعىل الرغم من هذه العقبات ،يواصل املركز السوري للعدالة
واملساءلة واملنظامت الحقوقية األخرى استخدام التوثيق املفتوح
املصدر بطرق مبتكرة ،السيام لتوضيح األمناط الشاملة لالنتهاكات
140
التي ترتكبها القوات السورية والروسية العاملة يف شامل سوريا.
ولقد ق ّدمت تطبيقات املراسلة ،مثل“تيليجرام” ،أدلة ميكن اتّخاذ
إجراء بشأنها يف تسجيالتها لتحركات الطائرات والنامذج املستخدمة
يف الغارات الجوية .وبالتايل ،فإن الحفاظ عىل محتوى وسائل التواصل
االجتامعي أمر رضوري لتوثيق الرضبات الجوية والدمار يف إشارة
 141ويواصل املركز السوري للعدالة لالنتهاكات الفردية واملنهجية.
واملساءلة تحديث النص الخاص به لتجميع وأرشفة محتوى الفيديو
من عدد كبري من القنوات وضامن تنزيله بنجاح .ومن خالل استشكاف
قنوات جديدة وأماكن رقمية للجمع ،يواصل املركز السوري للعدالة
واملساءلة توسيع أرشيف وسائطه ألغراض العدالة املستقبلية.
وعالوة عىل ذلك ،يواصل املركز السوري للعدالة واملساءلة االستفادة
من التأثري االجتامعي لتقنيات التعلم اآليل اإليجابية للحفظ واملساءلة.
عىل سبيل املثال ،تعاون املركز السوري للعدالة واملساءلة مع
 Benetechيف تطوير أدوات رقمية «لتحويل بيانات النزاع إىل أدلة
ميكن اتّخاذ إجراء بشأنها» ،مبا يف ذلك آلية حذف البيانات/امللفات
املكررة 142.وتتيح هذه األداة ملنظامت حقوق اإلنسان التأكد من أنها
ال تجمع نفس محتوى الوسائط مفتوحة املصدر دون املساس مبعايري
محتوى الوسائط وسريتها.
التوثيق امليداين
تظل الشهادات واملقابالت املبارشة من الشهود والناجني عىل حد سواء
رضورية لفهم االنتهاكات املستمرة وإنشاء سجل تاريخي للنزاع .ويف
عام  ،2020جمع املركز السوري للعدالة واملساءلة أكرث من  75مقابلة
توث ّق انتهاكات ترتاوح بني االعتقال والتعذيب .وكانت  16من هذه
املقابالت مع ناجني أو شهود عيان عىل العنف الجنيس والعنف القائم
عىل النوع االجتامعي .وباإلضافة إىل ذلك ،كان ثلث مقابالت املركز

السوري للعدالة واملساءلة من عام  2020مع نساء.
وبعد أكرث من عرش سنوات من بداية النزاع ،يواصل املوث ّقون تطوير
تقنيات للتوثيق والتكيف مع توثيق أنواع جديدة من االنتهاكات.
ويف هذا العام ،زاد املركز السوري للعدالة واملساءلة من تركيزه عىل
مقابالت الشهود املطلعني .وال ميكن التأكيد بالقدر الكايف عىل قيمة
مثل هذه املقابالت ،ألنها توفر أدلة ربط مهمة ،تساعد امل ّدعني
العامني واملحققني عىل فهم هياكل القيادة .ونظرا ً للطبيعة الحساسة
للغاية لهذه املقابالت ،فإنها تتطلب ثقة بني املوث ِّق والشخص الذي
تتم مقابلته .وتشكل املحاكمة الجارية ألنور ر .و إياد أ .عقبة أمام
جمع شهادات الشهود املطلعني ،حيث أعرب أفراد عن قلقهم بشأن
الكيفية التي قد تُستخ َدم فيها األدلة يف وقت الحق ضدهم يف سياقات
املالحقة القضائية.
يف العام املايض ،ازداد توثيق الجرائم التي ارتكبها الجيش الوطني
السوري والجامعات األخرى املدعومة من تركيا يف شامل سوريا .حيث
عملت منظامت التوثيق عىل تحليل آثار االجتياح أواخر عام 2019
وتداعياته .وعىل غرار ذلك ،فإن الهزمية اإلقليمية لتنظيم داعش يف عام
 2019أرست األساس لتوثيق متزايد فيام يتعلق بداعش .حيث شهدت
املنظامت اتساعاً يف نطاق الوصول ليس فقط إىل الناجني السوريني،
ولكن الناجني العراقيني العائدين إىل العراق والذين تشاركوا يف قصص
االعتقال الذي تع ّرضوا له أثناء وجودهم يف سوريا .كام سلطت جهود
التوثيق الضوء عىل مامرسات تجنيد املرتزقة للسفر إىل ليبيا وأذربيجان
– مع الحفاظ عىل روايات عن األبعاد الدولية املتغرية للنزاع يف
سوريا ،والسوريني الذين لقوا حتفهم يف القتال يف الخارج ،وأولئك
الذين مل يستلم أفراد عائالتهم رواتبهم وال رفاتهم 143.وأخريا ً ،بينام
يواصل النشطاء املحليون توثيق الجرائم يف املناطق التي تسيطر عليها
الحكومة ،تظل هذه الجهود خطرية للغاية .حيث ال يزال الحصول عىل
توثيقات عالية الجودة من هذه املناطق هو األصعب.

تدريبات التوثيق

في كانون األول/ديسمبر  ،2020قام المركز السوري للعدالة والمساءلة بتصميم وإطالق سلسلة جديدة من
الدورات التدريبية على التوثيق باللغة العربية عبر اإلنترنت وهي مخصصة لتعليم الدالالت الفنية واألخالقية
لعملية المقابلة للمدافعين عن حقوق اإلنسان .وإن هذه السلسلة من  16دورة ،والتي تتألف من محاضرات
بالفيديو ،ومواد للقراءة ،واختبارات ،تقدّ م إرشادات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك مقدّ مة عن
العدالة االنتقالية ،وكيفية الحفاظ على سلسلة العهدة ،وكيفية إجراء مقابالت مع الناجين من االعتقال .وال تسعى
الدورات التي يعقدها المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى تحسين الجودة التقنية للتوثيق فحسب ،ولكنها تعكس
أيض ًا مقاربة ّ
تركز على الناجين ،واحترام مبدأ «ال ضرر وال ضرار» ،مما يضمن أن الموثقين على استعداد للعمل مع
الناجين بعناية شديدة لمنع إعادة التسبب بالصدمة .ويواصل موظفو المركز السوري للعدالة والمساءلة استكمال
موقع التدريب هذا بتدريب وجاهي وافتراضي مخصص لشركائه في سوريا وخارجها.
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الحراك الذي يقوده الناجون
والعائالت

شكّلت مجموعات الناجني وعائالت ضحايا االختفاء القرسي واالعتقال
التعسفي يف سوريا القوة الدافعة وراء التق ّدم يف جهود العدالة يف عام
 .2020حيث يسمح العدد الكبري للمنظامت التي يقودها الناجون
وتن ّوعها بتمثيل العديد من املجموعات والسكان املترضرين عرب دول
متعددة وقد أ ّدى ذلك إىل مجموعة واسعة من التكتيكات لتغيري
النقاش الدويل ودفع العمليات القانونية .وال ُيكن لهذا امللخص القصري
أن يُنصف جميع املجموعات النشطة ولكن ميكن أن يُعطي فكرة عن
نطاق العمل الجاري.
و اصلت املجموعات التي يقودها الناجون القيام بأعامل منارصة
رفيعة املستوى ،حيث تق ّدم مطالبها مبارشة إىل صانعي السياسات
الرئيسيني .ويدرك مبعوث األمم املتحدة الخاص لسوريا ،غري بيدرسن
 عىل عكس سلفه  -أن األمم املتحدة يجب أن تفعل املزيد لالعرتافمبطالب مجموعات العائالت ورابطات الضحايا وتلبيتها ،ولقد أنشأ
آلية حوار جديدة للتعامل مع رابطات العائالت .ويف متوز/يوليو ،ألقت
وفاء مصطفى من عائالت من أجل الحرية كلمة أمام مجلس األمن
الدويل وعقدت هذه املجموعة أيضاً اجتامعات مبارشة مع الدول
األعضاء .كام استهدف الناجون وعائالت الضحايا االتحاد األورويب ،بنا ًء
عىل نشاطهم لعام  2019لوضع قضية االعتقال مرة أخرى عىل جدول
أعامل مؤمتر «بروكسل الرابع» الذي يستضيفه االتحاد األورويب يف شهر
حزيران/يونيو.
عملت مجموعات الضحايا أيضاً عىل دعم عمليات املساءلة بشكل
مبارش .حيث تشاورت الحكومة الهولندية مع مجموعات الضحايا أثناء
تطوير دعواهم القضائية ضد الحكومة السورية الستخدامها التعذيب.
وعالوة عىل ذلك ،أوضحت الحكومة الهولندية أن التق ّدم سيعتمد عىل
التعاون الوثيق مع تلك املجموعات التي ستكون قادرة عىل تسهيل
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الوصول إىل الشهود وجمع األدلة املهمة .وشاركت املجموعات التي
يقودها الناجون أيضاً يف محاكمة أنور ر .وإياد ا .يف كوبلنتس ،بأملانيا.
حيث ساعدت العديد من مجموعات الضحايا ومنظامت حقوق
اإلنسان يف إيجاد حلقة الوصل ما بني املدعني العامني األملان والشهود،
فضالً عن دعمهم التخاذ الخطوة الشجاعة للغاية ملواجهة املتهمني يف
املحكمة.
وإن استعداد املجتمع الدويل ملواصلة دعم العدالة االنتقالية يتطلب
وعي القادة السياسيني بهذه القضية .حيث واصلت مجموعات
العائالت والضحايا لفت انتباه وسائل اإلعالم العاملية إىل هذه القضية،
موضّ حني كيف أن الحاجة إىل العدالة أمر بالغ األهمية من أجل حل
طويل األمد للنزاع يف سوريا .وظهر نشطاء يف قصص يف منشورات
رئيسية تصدر يف العديد من البلدان ،مبا يف ذلك يب يب يس ،ونيويورك
تاميز ،وصحيفة بيلد ،والجزيرة ،وفرانس  ،24ودي دبليو ،وذا ناشيونال،
وكوريريي ديال سريا ،والتاميز .ويف آذار/مارس ،فازت أمينة خوالين من
«عائالت من أجل الحرية» بجائزة «املرأة الشجاعة الدولية» من وزارة
الخارجية األمريكية ،مام منحها فرصة للقاء العديد من الشخصيات
السياسية البارزة.
«باعتبارنا عائالت المعتقلين ،ينتابنا إحباط عميق إزاء
التقاعس الجماعي ،وتخ ّلي مجلس األمن عن مسؤوليته،
بشأن معالجة هذا األمر ،الذي يعد جريمة ضد اإلنسانية...
نسمع أعذار ًا حول ضرورة إعطاء األولوية لقضايا إنسانية
أو سياسية في سوريا ،وبأن الوقت غير مناسب للتركيز على
المعتقلين .ولكن جميع هذه القضايا مرتبطة مع بعضها
البعض وهذا المجلس قادر وواجب عليه أن يستجيب لها
كلها في آن مع ًا».
وفاء مصطفى من عائالت من أجل الحرية،
إحاطة مجلس األمن الدولي
 23تموز/يوليو 2020

© عائالت من أجل الحرية/غيفارا نامر

واضطرت املجموعات أن تك ّيف حمالتها العامة بسبب قيود كوفيد
يف جميع أنحاء العامل .وعىل الرغم من ذلك ،فقد لفتت العديد من
األنشطة انتباه الجمهور .يف أملانيا ،نظّم أعضاء من عائالت من أجل
الحرية ورابطة عائالت قيرص وقفة تضامنية بأعداد صغرية أمام
محكمة كوبلنتس ،ورافق ذلك عرض ملئات الصور للمفقودين .ونرشت
وسائل اإلعالم من جميع أنحاء العامل الصور املؤثرة التي عرضها
املشاركون يف الوقفة التضامنية .ويف ترشين الثاين/نوفمرب ،طلبت حملة
“شمعة لنتذكر” التي أطلقتها مبادرة “تعايف” من الناس يف جميع
أنحاء العامل إضاءة شمعة للمفقودين مام أدى إىل مشاركة العديد
من الرسائل والصور ومقاطع الفيديو املؤثرة عرب اإلنرتنت .وتحدث
أفراد عائالت املخطوفني من قبل داعش عىل املوقع اإللكرتوين لحملة
جديدة“ ،البحث عن الحقيقة ما بعد تنظيم داعش” ،حيث وقّع آالف
األشخاص عىل عريضة لدعم مطالبهم( .ويحظى هذا املوقع بدعم من
املركز السوري للعدالة واملساءلة وحملة من أجل سوريا) .وكان الخطر
الذي تشكّله جائحة كوفيد عىل املعتقلني هو محور حملة أخرى قامت
بها عائالت من أجل الحرية ،حيث طالبت املبعوث الخاص لألمم
املتحدة والجهات الفاعلة الدولية األخرى باتخاذ إجراءات.
وبينام ساهمت مجموعات الناشطني باإلدالء بشهادات وساعدت يف
تنظيم حملة من أجل اتخاذ إجراء ،فقد ساهمت أيضاً بشكل متزايد
يف توجيه النقاش السيايس من خالل إنتاج أوراق بحثية وسياساتية
أصلية .ويف متوز/يوليو ،نرشت رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا
“سجن صيدنايا أثناء الثورة السورية :شهادات” بنا ًء عىل مقابالت مع

العديد من السجناء السابقني .ونرشت منظمة أورنامو للعدالة وحقوق
اإلنسان “ثغرات توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يف
سوريا وسبل معالجتها”.
وكانت هناك أيضاً جهود مهمة الستخدام الفنون واألفالم لرواية
قصص املفقودين .حيث قام فيلم عيوين ،الذي صدر يف متوز/يوليو
 ،2020بتتبّع نورا غازي ومايش دالوليو وكفاحهام من أجل العدالة
لزوج نورا ،باسل خرطبيل ،وشقيق مايش ،األب باولو دالوليو ،اللذين
ما زاال من أبرز الناشطني املفقودين يف سوريا  .ويف متوز/يوليو ،ابتكر
الفنان املفاهيمي السوري خالد بركة «صامت» ( ،)Muteوهو عمل
فني ظهرت فيه متاثيل لعرض األزياء (املانيكان) تقف خارج محكمة
كوبلنتس ،وهي متثّل النشطاء السوريني غري القادرين عىل التواجد
شخصياً .وتعاونت رابطة معتقيل ومفقودي سجن صيدنايا إلطالق
مرسحية بعنوان “واي (ملاذا) صيدنايا” تم عرضها يف إيطاليا.
واجتمعت خمس مجموعات ورابطات بارزة لعائالت الضحايا –
عائالت من أجل الحرية ،وتعايف ،ومسار  ،ورابطة معتقيل ومفقودي
سجن صيدنايا ،ورابطة عائالت قيرص – إلنشاء «ميثاق الحقيقة
والعدالة›› الجديد الذي يحدد «رؤية مشرتكة حول مسألة االختفاء
القرسي واالعتقال التعسفي يف سوريا» .ويعرض وجهات النظر املوحدة
لهذه املجموعات حول العدالة واملساءلة ومستقبل سوريا يف القول بأن
«الضحايا وعائالتهم يجب أن يكونوا يف صميم عملية حقيقية للعدالة
والحقيقة واملساءلة» .كام يق ّدم هذا امليثاق األساس القانوين ملطالبهم.

تخليد الذكرى

في حين أن عملية تخليد الذكرى غالب ًا ما ُتفهم على أنها شيء يحدث بعد النزاع ،إال أن السوريين في الواقع كانوا
يعالجون ويحافظون على تجربة الحرب من خالل الفن ورواية القصص منذ األيام األولى لالضطرابات .ولقد أنشأ موقع
“الذاكرة اإلبداعية للثورة السورية” 144أرشيف ًا رقمي ًا ضخم ًا ألعمال الفنانين السوريين بدء ًا من الجرافيتي على جدران إدلب
إلى تسجيالت األغاني الثورية .وأطلق الموقع هذا العام المرحلة التالية من الجدول الزمني التفاعلي للنزاع ،مع االحتفاظ
بذكريات الحرب بصيغة يسهل الوصول إليها.
ويُعد “موسم الحصاد
السوري” لسارة خياط ،الذي
تم إعداده في تشرين األول/
أكتوبر  ،2020واحد ًا من عدة
أعمال احتفظ بها موقع
الذاكرة اإلبداعية هذا العام
وهو مستوحى من الحرائق

"شجرة الزيتون ال تبكي وال تضحك.
هي سيدة السفوح المحتشمة .بظلها
تغطي ساقها ،وال تخلع أوراقها أمام عاصفة"
~ محمود درويش
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ومع استمرار السوريين في الخروج من
البلد واالستقرار في جميع أنحاء الشرق
األوسط وأوروبا وخارجها ،أصبحت
القصص السورية تظهر بشكل متزايد
في المعارض الفنية والمسارح في
جميع أنحاء العالم .وإن أحد األمثلة على
األعمال الفنية السورية التي تم إنتاجها
في الشتات هو رواية خليل الرز “الحي
الروسي” ،التي تروي كيف يتكيف حي
خيالي في دمشق مع األيام األولى للنزاع
من خالل سرد القصص .وتم إدراج هذه
الرواية في القائمة القصيرة للجائزة
146
العالمية للرواية العربية لعام .2020
وكان خليل قد غادر سوريا في عام 2015
147
ويقيم اآلن في بروكسل.
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التوصيات
بعد عرش سنوات من بدء النزاع ،يستمر عدد األشخاص الذين قُتلوا أو نزحوا أو اختفوا يف االرتفاع .وسيطر كوفيد 19-عىل عام  ،2020مام أ ّدى إىل تعقيد
املساعدة اإلنسانية ،لكن الجائحة تجعل أيضاً وقف األعامل العدائية أكرث إلحاحاً .ويواصل املركز السوري للعدالة واملساءلة املراقبة والتوثيق واملنارصة التخاذ
148
خطوات ملموسة إلنهاء األزمة اإلنسانية املستمرة.
وعىل الرغم من تعقيدات كوفيد ،19-ال ميكن ملبادرات العدالة أن تتوقف .ومل تتوقف عمليات القصف واالعتقاالت التعسفية أثناء الجائحة ،واستمرت يف
تعريض حياة املدنيني والنشطاء للخطر .ويف الذكرى العارشة للنزاع ،يتحتم عىل املجتمع الدويل اتخاذ الخطوات الالزمة ملحاسبة أسوأ الجناة يف النزاع السوري.
وتضمن العدالة واملساءلة عدم تطبيع اإلفالت من العقاب وأننا قد نزرع بذور سالم نهايئ طويل األمد.
امليض قُدماً نحو العدالة واملساءلة يف سورياّ ،
يحث املركز السوري للعدالة واملساءلة عىل اتخاذ اإلجراءات التالية:
من أجل ّ
القانون اإلنساين الدويل
•يجب عىل جميع أطراف النزاع ،سواء الجهات الفاعلة من الدول أو
من غري الدول ،اتباع قواعد السلوك التي تلتزم بالقانون الدويل اإلنساين
وقانون حقوق اإلنسان .ويجب عدم استهداف املدنيني واألعيان
املدنية ،مبا يف ذلك املستشفيات ومصادر املياه .ويجب عىل الدول أن
تضمن بأن الرشكاء املسلحني الخاضعني لسيطرتها الفعلية ملتزمون
باملقتضيات القانونية.
•يجب عىل دول التحالف دعم إعادة اإلعامر يف املناطق التي دمرتها
غارات التحالف الجوية والقتال .وتُعترب األموال املخصصة إلزالة األلغام
واستعادة الخدمات اإلنسانية األساسية رضورية لدعم جهود إعادة
اإلعامر .كام يجب عىل دول التحالف االعرتاف بفقدان أرواح املدنيني
يف قصف التحالف ودفع مبالغ عىل سبيل املواساة يف الحاالت املناسبة.
•يجب عىل جميع أطراف النزاع ،سواء من الدول أو من غري الدول،
اتباع قواعد السلوك التي تلتزم بالقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق
اإلنسان .ويجب عدم استهداف املدنيني واألعيان املدنية ،مبا يف ذلك
املستشفيات ومصادر املياه .ويجب عىل الدول أن تضمن التزام الرشكاء
املسلحني الخاضعني لسيطرتها الفعلية باملقتضيات القانونية.
•يجب أن تسمح الحكومة السورية للجهات الفاعلة اإلنسانية
بالعمل بحرية يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة ملواجهة عبء
كوفيد ،19-عىل الرعاية الصحية ،مع زيادة االختبارات وضامن اإلبالغ
الدقيق عن حاالت اإلصابة بكوفيد .19-ويجب السامح للمنظامت
اإلنسانية بتحديد املستفيدين بشكل مستقل لضامن تلقي املحتاجني
للمساعدة .ويجب توزيع لقاحات كوفيد 19-عىل نطاق واسع وبشكل
غري متحيّز يف جميع أنحاء البلد.

•إعادة فتح املعابر الحدودية يف باب السالم واليعربية والرمثا لضامن
أن تتمكن املنظامت اإلنسانية من احرتام املبادئ اإلنسانية املتعلقة
بتقديم مساعدات إنسانية محايدة وغري متحيزة ومستقلة ملن هم يف
أمس الحاجة إليها .ويجب عىل األمم املتحدة إعادة إجازة قرار األمم
ّ
املتحدة الخاص بنقل املساعدات عرب الحدود وذلك لخلق املزيد من
قنوات وصول املساعدات اإلنسانية.

العقوبات

ُفصل عقوبات ضيقة النطاق تستهدف الكيانات
•يجب عىل الدول أن ت ّ
والنخب التي تتفادى عادة تأثري العقوبات االقتصادية .ويجب عىل الدول
توضيح معايري االستثناءات اإلنسانية لضامن وصول املساعدات بشكل
صحيح إىل املستفيدين املستهدفني .وإن هذه العقوبات هي ببساطة أدوات
دبلوماسية يتم استخدامها طيلة الرحلة الطويلة نحو العدالة واملساءلة ،وال
ينبغي للمدنيني أن يتحملوا آثارها الضارة.

اإلعادة القرسية
•يجب عىل الدول وقف عمليات اإلعادة القرسية سواء من خالل
الرتحيل أو بالوسائل غري املبارشة ،وااللتزام مببدأ عدم اإلعادة القرسية.
ويجب عىل الدول األوروبية تب ّني إجراءات لجوء شاملة ،وتعزيز جهود
االندماج ،واإلقرار بأن سوريا ليست آمنة بعد لعودة الالجئني.
األشخاص المفقودون

•يجب عىل املجتمع الدويل تقديم الدعم للتحقيقات بشأن األشخاص
املفقودين يف شامل رشق سوريا ،مبا يف ذلك الدعم املايل املستمر لفريق
االستجابة األويل الذي يقود عملية استخراج الجثث.
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•إعطاء األولوية لإلفراج عن جميع املعتقلني تعسفياً ودعم املبادرات
للكشف عن مصري أولئك الذين ما زالوا مفقودين .وأدت جائحة
كوفيد 19-إىل زيادة الحاجة إىل مراقبني دوليني للوصول إىل مرافق
االعتقال الحكومية وتلك التابعة لجهات فاعلة من غري الدول.
•يجب عىل الجهات الفاعلة يف مجال العدالة تعزيز التعاون وتبادل
البيانات بني آليات العدالة ،السيام تلك التي تقايض مقاتيل داعش
واملحققني يف شؤون األشخاص املفقودين ،لضامن أن التوثيق الذي
يتم جمعه يف كال السياقني ميكن أن يدعم كل من املساءلة الجنائية
وعمليات تحديد الهوية.
•يجب عىل املجتمع الدويل دعم عائالت املفقودين من خالل الربامج
النفسية واالجتامعية.
•يجب عىل الحكومة السورية س ّن قانون األشخاص املفقودين الذي
يسمح للعائالت بالتعامل مع النزاعات القانونية أثناء غياب أحد أفراد
العائلة دون الحاجة إىل طلب شهادة وفاة قبل األوان.

مبادرات العدالة

•عىل املجتمع الدويل دعم املبادرة الهولندية يف محكمة العدل
الدولية لتحميل الحكومة السورية املسؤولية عن استخدام
األسلحة الكياموية .وينبغي للدول أن تق ّدم بيانات دعم و/أو
اقرتاحات للتدخل.
•ينبغي عىل الدول املانحة أن متول جهود العدالة وإعادة اإلدماج
يف الشامل الرشقي التي تسعى إىل مقاضاة مقاتيل داعش
السابقني وإغالق مخيمي الهول والروج .وعالوة عىل ذلك ،يجب
عىل املجتمع الدويل أن يُربز أهمية برامج إعادة اإلدماج الشاملة
واملحلية واملجتمعية.
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•يجب ترجمة النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية
والتحقيقات املستقلة إىل عمليات قابلة للتنفيذ من أجل
املساءلة .ويجب دعم السوريني الذين يعيشون يف مناطق
خاضعة للسيطرة الرتكية يف تقديم الشكاوى يف املحافل املتاحة
مثل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان (.)ECtHR
•عىل الدول مقاضاة أو تسليم األفراد املسؤولني عن تجنيد
املرتزقة السوريني مبا يتعارض مع اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
تجنيد املرتزقة .ويجب عىل الحكومات املانحة إعطاء األولوية
للمبادرات االقتصادية لثني األفراد عن االرتزاق.
•يجب عىل الوحدات الخاصة بجرائم الحرب السعي ملحاسبة
مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان رفيعي املستوى ،فضالً عن
مواصلة التحقيقات مع املوجودين يف دولهم.
•يجب عىل الحكومات األجنبية إعادة مواطنيها الذين سافروا إىل
سوريا للمشاركة يف النزاع إىل أوطانهم .ويجب النظر يف وضع
النساء واألطفال املعتقلني حالياً يف السجون التي يسيطر عليها
الجيش الوطني السوري وتركيا وإعادتهم إىل أوطانهم عىل وجه
الرسعة.
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املالحق

 | 32املركز السوري للعدالة واملساءلة

امللحق  :1املحاكامت مبوجب الوالية القضائية العاملية
تم تجميع املعلومات التالية بنا ًء عىل املصادر املتاحة للجمهور وليس املقصود منها أن تكون قامئة شاملة بالقضايا املتعلقة بسوريا
واملرفوعة مبوجب الوالية القضائية العاملية .وعىل الرغم من أن املعلومات الواردة يف امللحق األول صحيحة وفقاً ملعرفة املركز السوري
للعدالة واملساءلة ،فقد تكون املعلومات عرضة للتغيري دون إشعار .ويذكّر املركز السوري ق ّراءه بأن لجميع املتهمني الحق يف قرينة.
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

اﻟﺟﻧﺎة

اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

اإﻟﻧﺗﺎمء

اﻟﺣﺎﻟﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﻋﺑد اﻟﺟواد .أ .ك

ﺳوري

ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة

إداﻧﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺣﺎﻓظ .أ

ﺳوري

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ

ﻗﯾد اﻟﺗﺣﻘﯾق

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

أﻣﯾﻣﺔ .م

أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺻول
ﺗوﻧﺳﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

إداﻧﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

طﮫ ﺻﺑﺎح  -ﻧوري اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ

ﻋراﻗﻲ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺟراﺋم
ﺣرب واﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺟﻧﯾﻔر وﯾﻧش

أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﺟراﺋم ﺣرب واﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺟﮭﺎد اﻟﻛﺗروﻧﻲ ) 39ﺳﻧﺔ(

أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺻول
ﺗوﻧﺳﯾﺔ

أﺣرار اﻟﺷﺎم

إداﻧﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺗﺳﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾن رﻓﯾﻌﻲ
اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﺑرات
اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ وﻣﻛﺗب اﻷﻣن
اﻟوطﻧﻲ

ﺳورﯾون

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ

ﻗﯾد اﻟﺗﺣﻘﯾق

اﻟﺟراﺋم اﻣﻠزﻋوﻣﺔ أو اإﻟداﻧﺎت

اﻟﻌﻘوﺑﺔ

ﺟراﺋم اﻟﺣرب واﻹرھﺎب

اﻟﺳﺟن ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة

اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ،
واﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر ،واﻟﺟراﺋم ﺿد
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

اﻟﺳﺟن ﻟﺛﻼث
ﺳﻧوات وﻧﺻف

ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

دﻋم ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ

اﻟﺳﺟن ﺧﻣس
ﺳﻧوات

اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ
اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺟراﺋم ﺿد
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

ﺗﺳﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾن رﻓﯾﻌﻲ
اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
واﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺟوﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﮭم
ﺟﻣﯾل ﺣﺳن

ﺳورﯾﺔ

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ

ﺷﻛوى ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ

اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ
اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺟراﺋم ﺿد
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﻟورﯾن .أ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺻول
ﺳورﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ
واﻧﺗﮭﺎك ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ أﺳﻠﺣﺔ
اﻟﺣرب اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﻣﺳؤوﻟون ﺳورﯾون

ﺳورﯾون

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ

ﻗﯾد اﻟﺗﺣﻘﯾق

اﻟﮭﺟوم ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺧﺿر .أ.ك و ﺳﺎﻣﻲ أ..س

ﺳوري

ھﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺷﺎم

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ
وارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل ﺧﺎرج
ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﺿﺎء

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺧﺎﻟد.أ

ﺳوري

أﺣرار
اﻟطﺑﻘﺔ/أﺣرار اﻟﺷﺎم

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ
وﺟراﺋم ﺣرب واﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻗﺎﻧون
اﻷﺳﻠﺣﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺟﮭﺎدﯾﺔ ) 21ﺳﻧﺔ(

ﺳورﯾﺔ

أﺣرار اﻟﺷﺎم

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺟﮭﺎدي ) 28ﺳﻧﺔ(

ﺳوري

ﺟﮭﺎدي ﻓﻲ ﺟﯾش
اﻟﻣﺟﺎھدﯾن
واﻷﻧﺻﺎر

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺟﮭﺎدﯾﺔ ) 29ﺳﻧﺔ(

أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم داﻋش
اﻹرھﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ
 2014و 2019

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﺳوري ) 24ﺳﻧﺔ(

ﺳوري

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﻟﯾوﻧورا ﻣﯾﺳﯾﻧﺞ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟراﺋم ﺣرب
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اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

اﻟﺟﻧﺎة

اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

اإﻟﻧﺗﺎمء

اﻟﺣﺎﻟﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

د.ﻋﻼء.م

ﺳوري

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

ﻓﺎرس.أ.ب

ﺳوري

ﺗﻧظﯾم داﻋش

إداﻧﺔ

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

ﺟﮭﺎد ﻋﻠﻲ ) 19ﺳﻧﺔ( وﻋﻣران
)ﻏﻠﻲ  53ﺳﻧﺔ(

ﻣزدوج اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
ﺗرﯾدﻧداد وﺗوﺑﺎﻛو
وأﻣرﯾﻛﻲ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﺣزب اﻟﻠﮫ

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﺗﻣوﯾل ﺣزب اﻟﻠﮫ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب

اﻟﻧﻣﺳﺎ

ﻗﺎﺋد ﺑﺣزب اﻟﻠﮫ ) 41ﺳﻧﺔ(

اﯾرﻟﻧدا

ﻟﯾزا ﺳﻣﯾث

اﯾرﻟﻧدﯾﺔ

ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ

اﻟﺟراﺋم اﻣﻠزﻋوﻣﺔ أو اإﻟداﻧﺎت

اﻟﻌﻘوﺑﺔ

اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﻘﺗل
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﺣرب
ﺿد أﺷﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺗل وﺟرﯾﻣﺔ
ﺣرب ﺿد أﺷﺧﺎص ﻋن طرﯾق
اﻟﺗﻌذﯾب ،واﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم
داﻋش

اﻟﺳﺟن ل  12ﻋﺎﻣﺎ

ﺛﻼث ﺷرﻛﺎت ﻓﻠﻣﻧﻛﯾﺔ وھﻲ
ﺷوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻧﯾﻛس ﻟﻸﻣور
اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وداﻧﻣﺎر ﻟﻼﻣور
اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ وﻣدﯾران ﻓﻲ ھذه
اﻟﺷﻛرات ھﻣﺎ روﻟف رﯾﺑﯾن
وھﯾرﻣﺎن ﻓﺎن ﻻﻧدﺟﯾم

ﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ

ﺷرﻛﺎت ﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ

إداﻧﺔ

اﻧﺗﮭﺎك ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗرﺧﯾص
اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ

ﻏراﻣﺔ ﻗدرھﺎ
 75000ﯾورو و
 500000ﯾورو
ﻟﻠﺷرﻛﺎت 4 ،أﺷﮭر
ﺳﺟن )روﻟف
رﯾﺑن( ،ﺳﻧﺔ ﺳﺟن
)ﻻﻧدﺟﯾم(

ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ

ﺳﮭﺎم

ﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ

ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة
)ھﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾر
)اﻟﺷﺎم

إداﻧﺔ

ﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ

ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ
ﺑﺎﻟﺳﺟن  5ﺳﻧوات
وﻏراﻣﺔ 8000
ﯾورو ،وإﺳﻘﺎط
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ.

ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ

ﺳﯾدا

ﺑﻠﺟﯾﻛﻲ

ﻣﺟﻠس ﺷورى
اﻟﻣﺟﺎھدﯾن ﺛم اﻧﺿم
اﻟﻰ ﺗﻧظﯾم داﻋش

إداﻧﺔ

ﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ

ﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ
ﺑﺎﻟﺳﺟن  5ﺳﻧوات
وإﺳﻘﺎط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ

ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ

ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر

ﺑﻠﻐﺎري ﺳوري

ﻓرﻗﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣراد

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﺳوﯾﺳرا

ﺟﮭﺎدي ) 34ﺳﻧﺔ(

إﯾطﺎﻟﻲ وﺳوﯾﺳري

ﺗﻧظﯾم داﻋش

إداﻧﺔ

ﻓرﻧﺳﺎ

ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد .أ

ﺳوري

اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ

ﻗﯾد اﻟﺗﺣﻘﯾق

ﻓرﻧﺳﺎ

ﺗﺎﯾﻠر ﻓﯾﻠوس ) 30ﺳﻧﺔ(
ﺟﮭﺎدي

ﻓرﻧﺳﯾﺔ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

إداﻧﺔ

ﺟراﺋم ﺣرب وﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ
إرھﺎﺑﯾﺔ

ﻓرﻧﺳﺎ

ﺟﮭﺎدي ) 49ﺳﻧﺔ(

ﻓرﻧﺳﻲ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻹرھﺎﺑﯾﯾن اﻟﻣﺟرﻣﯾن

ﻓرﻧﺳﺎ

 30ﺷﺧﺻﺎ )ﺣوﻛم  8ﻣﻧﮭم(

ﻓرﻧﺳﻲ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب و ﺗﻛوﯾن ﻋﺻﺎﺑﺔ
إﺟراﻣﯾﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ

ﻓرﻧﺳﺎ

ﻋﺛﻣﺎن ﺟرﯾدو ) 26ﺳﻧﺔ(
ﻣﻠﻘب ﺑﺄﺑﻲ ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ

ﻓرﻧﺳﻲ

ﺗﻧظﯾم داﻋش

ﻗﯾد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ

ﺟرﯾﻣﺔ ﻗﺗل ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ
إرھﺎﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻﺎﺑﺔ
أﺷرار إرھﺎﺑﯾﺔ إﺟراﻣﯾﺔ
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ﺗﮭﻣﺔ اﻹرھﺎب
ﺗﮭﻣﺗﺎ دﻋم ﻣﻧظﻣﺔ إﺟراﻣﯾﺔ وﺧرق اﻟﺳﺟن ل 50
ﺷﮭرا
ﺣظر ﻋرض أﻋﻣﺎل ﻋﻧف
اﻟﺳﺟن  30ﻋﺎﻣﺎ
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