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 املركز السوري للعدالة واملساءلة

املركـز السـوري للعدالـة واملسـاءلة منظمـة سـورية، غيـر ربحيـة متعـددة 
مصـادر الدعـم. يتطّل ـع املركـز إلـى سـوريا ينعـم فيهـا النـاس ّ بالعدالـة 

واحتـرام حقـوق اإلنسـان وسـيادة القانـون، حيـث يعيـش املواطنـون 
مـن جميـع مكونـات املجتمـع السـوري بسـام. ويعـّز ز املركــز عمليــات 
العدالــة االنتقاليــة واملســاءلة فــي ســوريا مــن خــال جمــع وحفــظ 
الوثائــق، وتحليــل البيانــات وفهرســتها، وتشــجيع النقـاش العـام حـول 

العدالـة االنتقاليـة داخـل سـوريا وخارجهـا.
 ar.syriaaccountability.org: للمزيد من املعلومات, تفضل بزيارة 

حالة العدالة يف سوريا 2020
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يجـوز نسـخ مـواد مـن هـذا التقريـر ألغـراض التدريـس أو البحـث أو ألـي 

أغـراض أخـرى غـري تجاريـة، مـع إسـناد مناسـب. وال يجـوز استنسـاخ 

أي جـزء مـن هـذا التقريـر بـأي شـكل مـن األشـكال ألغـراض تجاريـة 

دون الحصـول عىـل إذن رصيـح مـن مالـك حقـوق الطبـع والتوزيـع.

صورة الغالف – عائلة تفّر من العنف الدائر يف إدلب، شامل غرب سوريا. 

حقوق النرش محفوظة لـ”عدسة شاب دمشقي”
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تُواصل وحدات جرائم الحرب الخاصة يف أوروبا متابعة القضايا « 

املتعلقة باملسؤولني عن الجرائم الفظيعة املرتكبة يف سوريا، مام 

يساعد عىل ملء الفراغ القضايئ الذي خلّفه املجتمع الدويل. وكان 

أحد التطورات الهامة يف عام 2019 تأكيد التهم يف قضية أنور.ر 

وإياد.غ. حيث ستكون هذه املحاكمة هي األوىل ضد مسؤولني 

حكوميني سوريني رفيعي املستوى وميكن أن تكون مهمة يف تسليط 

الضوء حول االنتهاكات املرتكبة. 

فشل املجتمع الدويل يف توفري استجابة منسقة إلقامة العدل بحق « 

عرشات اآلالف من مقاتيل داعش وعائالتهم ممن وقعوا يف األرس. 

ونظراً لتعرض النظام القضايئ لضغوط شديدة يف شامل رشق سوريا، 

يتعنّي عىل الدول األجنبية إعادة مواطنيها إىل وطنهم ملالحقتهم 

قضائياً أو لقضاء أحكام مبوجب العقوبات الصادرة بحقهم.

ال تفلح محاكامت تنظيم داعش يف سوريا والعراق حالياً يف تلبية « 

املعايري الدولية. ينبغي أن يكون هناك دعم للنظام القضايئ يف شامل 

رشق سوريا، وينبغي إنشاء آلية مراقبة دولية لضامن تقديم مرتكبي 

الجرائم الخطرية للعدالة، حيث يتم تطبيق إجراءات املحاكمة 

العادلة وإصدار أحكام منصفة.

وافقت األمم املتحدة عىل متويل سنوي كامل لآللية الدولية « 

املحايدة واملستقلة، التي أنشئت للمساعدة يف التحقيقات 

واملالحقات القضائية بشأن أخطر الجرائم املرتكبة يف النزاع السوري. 

ومع تأمني التمويل الكامل، ينبغي عىل اآللية الدولية املحايدة 

واملستقلة )IIIM( تركيز جهودها عىل بناء قضايا ضد قادة الحكومة 

والتنظيامت، ألن هذه القضايا تتطلب قدراً كبرياً من الوقت واملوارد.

يواصل نظام العقوبات حظر معظم األنشطة التجارية من الرشكات « 

األمريكية واألوروبية يف سوريا. ويف عام 2019، أقّر االتحاد األورويب 

والواليات املتحدة عقوبات جديدة عملت عىل تشديد القيود. 

وقد ساهمت العقوبات يف حدوث أزمة اقتصادية يف سوريا، حيث 

فقدت اللرية السورية أكرث من 50% من قيمتها يف عام 2019. ورغم 

وجود أدلة محدودة عىل أن هذه العقوبات واسعة النطاق تحقق 

أهداف السياسات املنشودة، إال أن تأثريها عىل حياة املدنيني 

السوريني يثري قلقاً كبرياً.

تواجه املنظامت السورية تحديات متزايدة يف جهودها لتوثيق « 

االنتهاكات. ومع استمرار الحكومة يف استعادة السيطرة عىل 

األرايض، يغدو إجراء املقابالت والحصول عىل التوثيق داخل سوريا 

خطراً عىل نحو متزايد. وبالنسبة للمنظامت السورية التي تسعى 

إىل الحفاظ عىل األدلة الرقمية من وسائل التواصل االجتامعي، 

يواصل الفيسبوك واليوتيوب عمليات الحذف التلقايئ و محو أدلة 

مهمة عىل حدوث االنتهاكات يف النزاع السوري.

يف شامل رشق سوريا، تم اكتشاف مقابر جامعية تحتوي عىل آالف « 

الجثث يف املناطق التي كانت تخضع لحكم داعش. ويفتقر فريق 

االستجابة األولية املحيل الذي يعمل عىل استخراج الرفات والجثث 

من هذه القبور إىل املوارد والخربة الكافية للحفاظ عىل األدلة 

والتعرّف عىل هوية األشخاص املفقودين. ويقوم املركز السوري 

للعدالة واملساءلة حالياً بتوفري التدريب لفريق االستجابة األولية 

وعائالت املفقودين، ولكن هناك حاجة إىل مزيد من الدعم واملوارد 

لربامج استخراج الجثث واألشخاص املفقودين يف جميع أنحاء سوريا.

يواصل الضحايا السوريون وعائالتهم تطوير قدراتهم مع لعب دور « 

قيادي يف عمليات العدالة. يف عام 2019، وضعت عائالت األشخاص 

املفقودين واملعتقلني السابقني قضية األشخاص املفقودين واملعتقلني 

عىل رأس جدول األعامل، حيث قامت بتنظيم وقفات احتجاجية 

قبل مؤمتر بروكسل الثالث وقّدمت إحاطة ملجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة بشأن هذه القضية.

ملخص تنفيذي
»حالة العدالة يف سوريا 2020« هو تقرير صادر عن املركز السوري للعدالة واملساءلة، يهدف إىل إبقاء املجتمعات السورية والدولية مطّلعة عىل 

جهود العدالة ومنخرطة فيها، ويسلّط الضوء عىل أبرز اإلنتهاكات التي وقعت يف عام 2019، ويرسم خريطة لجهود العدالة املتخذة من خالل األمم 

املتحدة، والوالية القضائية العاملية، وعمليات توثيق االنتهاكات، وغريها من مسارات العدالة. بدأت جهود تقديم الجناة إىل العدالة بعد تسع 

سنوات من العنف. ويسلّط هذا التقرير الضوء عىل التطورات التالية:
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يف عام 2019، واصل السوريون يف شامل غرب سوريا معاناتهم، حيث 

قُتل أكرث من 1,500 شخص ونزح مئات اآلالف منذ أن بدأ الجيش 

السوري هجومه األخري الستعادة آخر معقل للمعارضة يف نيسان/

أبريل.1 ويف اسرتاتيجية خبيثة لسحق األمل واملقاومة، استهدفت 

القوات السورية والروسية عن قصد املشايف واملدارس، حيث دّمرت 

41 مرفقاً طبياً وأكرث من 70 مدرسة بني نيسان/أبريل وترشين الثاين/

نوفمرب.2 ولقد أثارت هذه االسرتاتيجية غضب املجتمع الدويل الذي مل 

يتّخذ إجراًء يُذكر. ومع إغالق الحدود مع تركيا اآلن، يجد املدنيون يف 

إدلب أنفسهم محارصين بال حول وال قوة تحت وطأة الهجوم الذي 

تشّنه الحكومة.

ويف شامل رشق سوريا، أدت الهزمية اإلقليمية لتنظيم داعش من قبل 

قوات سوريا الدميقراطية )قسد( والتحالف الدويل يف آذار/مارس إىل أن 

يحظى السكان املحليون باسرتاحة مؤقتة. ولكن دول التحالف مل تُفلح 

بعد ذلك يف تقديم حلول مناسبة ملعالجة مصري معتقيل تنظيم داعش 

وعائالتهم، والتحقيق يف مصري األشخاص املفقودين الذين اختفوا 

أو قُتلوا تحت حكم داعش. وكانت الظروف مزرية للغاية يف مخيم 

الهول، وهو عبارة عن معسكر اعتقال يضم حوايل 70,000 من النساء 

واألطفال املرتبطني بتنظيم داعش، حيث تُويف أكرث من 500 من سكان 

هذا املخيّم بسبب حاالت سوء التغذية وانخفاض حرارة الجسم وسوء 
الرعاية الصحية منذ نيسان/أبريل.3

وتزعزع الوضع يف شامل سوريا بسبب االجتياح الرتيك الجديد يف 

ترشين األول/أكتوبر. حيث استولت قوات املعارضة املدعومة من 

تركيا تحت قيادة الجيش الوطني السوري )SNA( عىل بلديت تل أبيض 

ورأس العني، مصحوبة بتقارير عن أعامل قتل تعسفي ونهب عىل 

نطاق واسع ونزوح عرقي. وتوقّف تقّدم تلك القوات من خالل اتفاق 

أبرم عىل عجل بني قوات سوريا الدميقراطية والحكومة السورية، مام 

سمح بإعادة دخول القوات الحكومية إىل شامل رشق سوريا.

وإن عودة سيطرة الحكومة السورية تُنذر بالخطر لكثري من السوريني. 

ففي مناطق املصالحة، ال تزال هناك تقارير واسعة النطاق عن اعتقال 

تعسفي واختفاء قرسي ومضايقات وغريها من االنتهاكات التي ترتكبها 

الحكومة السورية، عىل الرغم من اتفاقات املصالحة املعمول بها. كام 

أبرزت تقارير جديدة استخدام الحكومة ألطر إعادة اإلعامر واملصالحة 
ملعاقبة الخصوم، وخنق املعارضة، ومواصلة حكمها القمعي.4

ويف غضون ذلك، شعر السوريون يف الخارج بضغوط اقتصادية 

وسياسية متزايدة. وتأججت املشاعر املعادية لسوريا يف لبنان وتركيا، 

بسبب األزمات االقتصادية املحلية والرواية الخاطئة بأن األوضاع يف 

سوريا قد استقرّت، مام أدى إىل سياسات جديدة أسفرت عن ترحيل 

قرسي آلالف السوريني يف انتهاك ملبدأ عدم اإلعادة القرسية. وقد 

وصلت فكرة العودة اآلمنة أيضاً إىل أوروبا، حيث اعتربت القرارات 

التي اتخذتها السلطات الدمناركية والسويدية مؤخراً أن بعض املناطق 

يف سوريا قد أصبحت آمنة، مام يشكل سابقة خطرية بالنسبة لعمليات 

الرتحيل ورفض طلبات اللجوء.

ولكن عىل خلفية هذه االنتهاكات، حّققت الجهود الرامية إىل تقديم 

الجناة إىل العدالة تطورات مهمة يف عام 2019. حيث تابعت وحدات 

جرائم الحرب الخاصة يف أوروبا بنشاط، عدداً من القضايا التي تنطوي 

عىل مسؤولني عن ارتكاب جرائم فظيعة يف سوريا، مبوجب مبدأ الوالية 

القضائية العاملية، مام يساعد يف ملء الفراغ القضايئ الذي خلّفه 

املجتمع الدويل. وكان أبرز هذه القضايا يف عام 2019 إلقاء القبض عىل 

أنور رسالن وإياد الغريب، الذي شهد أول محاكمة ملسؤولني حكوميني 

رفيعي املستوى لتورطهم يف اآلالف من أعامل التعذيب. وبُذلت جهود 

إضافية ملقاضاة كيانات تجارية بسبب التواطؤ يف جرائم الحرب أو 

اإلرهاب. حيث تم يف عام 2019 إقرار االتهامات ضد رشكة االسمنت 

الفارج، وال يزال التحقيق جارياً ضد رشكة التكنولوجيا )كوزموس(. غري 

أن غالبية القضايا يف أوروبا تتضمن مالحقة الجناة من املستوى األدىن 

يف هرمية القيادة و املنتمني لتنظيم داعش أو جامعات املعارضة، 

الذين فّر أعضاؤهم إىل أوروبا بأعداد أكرب.

وبسبب الصعوبات يف إدانة املقاتلني عىل الجرائم املرتكبة يف سوريا، 

تجّنبت الدول األوروبية إىل حد كبري مسؤوليتها عن إعادة مواطنيها إىل 

أرض الوطن ومحاكمتهم. ويف املقابل، يتم اعتقال معظم مقاتيل داعش 

املحليني، وبعض مقاتيل داعش من األجانب، ومحاكمتهم يف شامل 

رشق سوريا ويف العراق، حيث تكافح قوات سوريا الدميقراطية من 

أجل استيعاب عدد كبري من املعتقلني والحفاظ عليهم مبوارد قليلة، 

ويظل القضاء العراقي معروفاً بالتعذيب، وندرة املحاكامت العادلة، 

ووفرة أحكام اإلعدام.

ويف عام 2019، فرضت الدول أيضاً عقوبات جديدة عىل أفراد سوريني 

ورشكات سورية، حيث هناك اعرتاف واسع بأن نظام العقوبات املطبق 

مقدمة
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عىل سوريا يعترب أحد أكرث األنظمة املفروضة شموالً وتطرفاً عىل 

اإلطالق. ويف كانون األول/ ديسمرب، أقّر الكونجرس األمرييك قانون 

قيرص لحامية املدنيني السوريني، الذي يجيز فرض عقوبات إضافية 

وقيود مالية عىل املؤسسات واألفراد الذين يتعاملون مع الحكومة 

السورية. ولكن مع وجود أدلة قليلة عىل ما إذا كانت العقوبات 

الواسعة النطاق تحقق أهداف السياسات املنشودة، فإن اآلثار السلبية 

عىل حياة املدنيني السوريني العاديني تشّكل مصدر قلق كبري.

ويف نهاية املطاف، فإن السوريني هم الذين يستمرون يف قيادة 

الكفاح من أجل العدالة واملساءلة يف سوريا. ويف عام 2019، استمرت 

املنظامت السورية يف توثيق االنتهاكات بال كلل يف مواجهة الظروف 

الخطرية داخل سوريا. ويعمل املركز السوري للعدالة واملساءلة 

ومنظامت سورية أخرى أيضا عىل ابتكار طرق جديدة ميكن من 

خاللها الحفاظ عىل األدلة الرقمية عىل وسائل التواصل االجتامعي 

واستخدامها للمساءلة الجنائية. ويواصل النشطاء ومنظامت التوثيق 

السورية التواصل مع مجتمع الضحايا ويعملون كجرس يوصل إىل 

محققي األمم املتحدة و إىل املدعني العامني الذين يستجيبون لهذه 

القضايا والشكاوى مبوجب الوالية القضائية العاملية. ومتيض أنشطة 

تخليد ذكرى األحداث وأولئك املفقودين قُدماً بشكل متزامن من 

خالل الفن والكتابة والسينام، مام يضمن تسجيل التاريخ بدقة وكشف 

الحقيقة. ومع تاليش االهتامم العام بالنزاع السوري وسط الروايات 

الكاذبة التي تفيد بأن النزاع يشارف عىل النهاية، فإن العائالت 

والناجني يعملون مبثابة منارصين بال كلل، مام يدعم الزخم طويل 

األجل الذي يُعد أساسياً لتحقيق عدالة ذات معنى.

ي السوري   الجيش العر�ب
 هيئة تحرير الشام
 موالون للمعارضة

 قوات سوريا الديمقراطية
 داعش

كة: ج ع س - قسد  سيطرة مش�ت

. ز اير 2020. المصدر: ويكيميديا كوم�ز مناطق السيطرة، شباط/ف�ب
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استهداف املشايف واملدارس

منذ بداية النزاع، تم استهداف املشايف واملدارس بشكل منهجي من 

قبل الحكومة السورية وحلفائها. ويف عام 2019، بلغت الهجامت عىل 

املدارس واملستشفيات معدالً غري مسبوق من خالل الحملة التي شّنتها 

الحكومة الستعادة آخر معاقل املعارضة يف إدلب وحامة. وبني نيسان/

أبريل وترشين الثاين/نوفمرب فقط، تم اإلبالغ عن استهداف 61 مرفقاً 

طبياً يف الهجوم الذي تدعمه روسيا.5 كام تم استهداف مدارس ومرافق 

رعاية األطفال بشكل ممنهج يف سوريا. حيث أفادت لجنة التحقيق 

الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية )COI( يف آب/

أغسطس أن »70 مدرسة يف منطقة إدلب منزوعة السالح قد ُدمرت 

أو ترضرت بسبب األعامل العدائية، مام حرم أكرث من 200,000 تلميذ 

من تلقي تعليم نظامي«.6 وقد حدث هذا عىل الرغم من أن املرافق 

الطبية واملدارس هي من األعيان املدنية التي تتمتع بالحامية مبوجب 

القانون الدويل اإلنساين.

وتعرّض نظام األمم املتحدة الخاص مبنع استهداف املدارس واملشايف 

إىل انتقادات شديدة لتيسريه هذه الهجامت ضد هذه األعيان املدنية 

دون قصد.7 حيث يعمل نظام منع االستهداف عن طريق السامح 

للمنظامت غري الحكومية التي تدير املشايف ومرافق الرعاية الصحية 

يف سوريا بتوفري إحداثياتها ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية )OCHA(. ويقوم مكتب األمم املتحدة بعد ذلك مبشاركة 

اإلحداثيات مع األطراف املشاركة يف النزاع من أجل منع االستهداف 

غري املقصود لهذه املرافق.8 ويف حني يُعترب هذا النظام طوعياً، إال أن 

املنظامت غري الحكومية ذكرت أنها شعرت بالضغط من قبل األمم 

املتحدة ملشاركة إحداثياتها.9 وعىل الرغم من أن الغرض من نظام 

منع االستهداف هو حامية مرافق الرعاية الصحية والعاملني يف املجال 

اإلنساين من أن يصبحوا أهدافاً، يشري منط الهجامت إىل أن هذه 

السياسة تقوم بعكس ذلك من خالل توفري اإلحداثيات لشن هجامت 

متعمدة. ووجد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تاميز أن ما ال يقل عن 

27 مرفقاً عىل قامئة عدم االستهداف قد تم استهدافها عن قصد من 
قبل القوات العسكرية الروسية أو السورية.10

يف األول من آب/أغسطس، 2019، أعلن األمني العام لألمم املتحدة 

عن إنشاء لجنة تحقيق أممية )BOI( إلجراء تحقيق »يغطي الدمار 

أو الرضر الذي لحق باملرافق املوجودة عىل قامئة عدم االستهداف« 

يف شامل غرب سوريا.11 غري أن نطاق التحقيق يبقى محدوداً، حيث 

يغطي التحقيق سبع حوادث فقط.12 ومن املتوقع االنتهاء من 

التحقيق بحلول مطلع عام 2020، وتدعو املنظامت األمني العام إىل 
إعالن هذه النتائج عىل املأل.13

وال تشكل الهجامت التي تشنها الحكومة السورية والقوات الروسية 

ضد مرافق مثل املشايف واملدارس جرائم حرب فحسب، بل إنها 

اسرتاتيجية خبيثة لسحق األمل واملقاومة من خالل استهداف املدنيني 

األكرث ضعفاً يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة. وال يُعترب التحقيق 

الداخيل لألمم املتحدة كاٍف. إذا ثبت أن دوالً أعضاء يف األمم املتحدة 

قد حولت نظام عدم االستهداف إىل نظام استهداف، فيجب رفع 

القضية أمام محكمة العدل الدولية )ICJ(. ويجب معاقبة هذه 

االنتهاكات الصارخة للمبادئ األساسية للقانون اإلنساين. ويويص املركز 

السوري للعدالة واملساءلة أيضاً بأن يتم اإلعالن عن النتائج التي 

يتوصل إليها األمني العام عىل املأل، وأن تنسب لجنة التحقيق األممية 

مسؤولية هذه الهجامت إىل مرتكبيها حتى ميكن اتخاذ تدابري املساءلة. 

ومن الرضوري أن يكون هناك وقف متواصل ودائم إلطالق النار يف 

مناطق األعامل العدائية النشطة من قبل جميع األطراف. وينبغي أن 

يكون وقف إطالق النار مصحوباً برصد دقيق ألي انتهاكات، مع اتخاذ 

تدابري املساءلة ضد املخالفني.

املعتقلون واألشخاص املفقودون

لقــد تعــرّض أكــرث مــن 100,000 شــخص لالعتقــال أو االختطــاف 

أو االختفــاء منــذ بدايــة النــزاع، وكانــت الحكومــة الســورية هــي 

التــي تقــف خلــف معظــم تلــك الحــاالت.14 ويف عــام 2019، واصلــت 

الحكومــة الســورية مامرســتها املتمثلــة يف اعتقــال واحتجــاز مــن 

ــك ناشــطني  تنظــر إليهــم عــىل أنهــم معارضــون سياســيون، مبــا يف ذل

سياســيني وعاملــني يف املجــال اإلنســاين وصحفيــني. وكان االعتقــال يتــم 

عــىل نطــاق واســع جــداً يف مناطــق »املصالحــة«، حيــث يتــم اعتقــال 

ــا  ــا أيض ــن إليه ــة والعائدي ــرتات طويل ــق لف ــذه املناط ــني يف ه املقيم

ــع هــذا منطــاً  ــات املصالحــة. ويتب ــم لعملي بغــض النظــر عــن امتثاله

ــورية،  ــة الس ــت الحكوم ــث كان ــة، حي ــامين املاضي ــنوات الث ــن الس م

وكذلــك الجهــات الفاعلــة غــري الحكوميــة، مســؤولة عــن حــاالت 

االختفــاء القــرسي والجرائــم املرتكبــة يف مراكــز االعتقــال، مبــا يف ذلــك 

أبرز اإلنتهاكات
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ــاء. ــاق القض ــارج نط ــل خ ــي والقت ــف الجن ــب والعن التعذي

املــايل  واإلكــراه  للســيطرة  أدوات  واالحتجــاز  االختطــاف  وأصبــح 

ــق. ففــي  ــة، ولكــن عــىل نطــاق أضي ــة غــري الحكومي ــات الفاعل للجه

إدلــب، قامــت هيئــة تحريــر الشــام )HTS( وغريهــا مــن الجامعــات 

املتطرفــة باختطــاف مدنيــني أثريــاء مقابــل فديــة. كــام قامــوا باعتقــال 

وتعذيــب وقتــل معارضــني سياســيني وكذلــك معارضــني يخالفــون 

التفســري املتطــرف لتلــك الجامعــات للرشيعــة اإلســالمية.15 وقــد تــم 

اإلبــالغ عــن انتهــاكات مامثلــة، الســيّام عمليــات االختطــاف بدافع مايل 

واعتقــاالت لناشــطني أكــراد، يف املناطــق الخاضعــة للســيطرة الرتكيــة، 

ــي الســوري )SNA( املدعــوم  ــا إىل الجيــش الوطن ــري منه ــزى الكث ويُع

مــن تركيــا.16 كــام وردت بعــض األنبــاء عــن عمليــات اعتقــال مــن قبــل 

قــوات ســوريا الدميقراطيــة )قســد( يف شــامل رشق ســوريا، مبــا يف ذلــك 
اعتقــال ســتة مــن العاملــني يف املجــال اإلنســاين يف آب/أغســطس.17

وباإلضافــة إىل االعتقــاالت املســتمرة، ال يــزال اآلالف مــن املدنيــني 

ــل أن  ــى قب ــزاع، أو حت ــن الن ــر م ــت مبك ــم يف وق ــم اعتقاله ــن ت الذي

ــم  ــة لتنظي ــة اإلقليمي ــث أدت الهزمي ــن. حي ــداد املفقودي ــدأ، يف ع يب

ــن  ــك الذي ــالت أولئ ــل إىل عائ ــودة األم ــع 2019 إىل ع ــش يف ربي داع

ــم  ــك، بقــي أغلبيته ــع ذل ــم؛ وم ــودة أحبائه ــم يف ع احتجزهــم التنظي

مفقــودأً. وتشــري عمليــات اإلنقــاذ األخــرية إىل أن بعــض املعتقلــني مــا 

زالــوا محتجزيــن مــن قبــل أفــراد داعــش؛ وآخــرون كــرث مدفونــون يف 

مقابــر جامعيــة منتــرشة يف األرايض التــي خضعــت لتنظيــم داعــش يف 
ــابق.18 الس

وليــس املعتقلــون أنفســهم هــم الضحايــا الوحيديــن لجرميــة االختفــاء 

ــن  ــداً م ــاً فري ــاً عاطفي ــن رصاع ــه أرس املفقودي ــث تواج ــرسي. حي الق

نوعــه، فهــم يتعاملــون مــع حالــة عــدم اليقــني بشــأن مصــري أحبائهــم 

ويتعاملــون مــع هــذا الحــزن دون الطقــوس التقليديــة والدعــم 

االجتامعــي الــذي يرافــق وجــود حالــة وفــاة يف العائلــة. وباإلضافــة إىل 

ذلــك، غالبــاً مــا تواجــه النســاء الــاليئ يفقــدن أزواجــاً أو آبــاًء مصاعــب 
ــدي.19 ــاب رب األرسة التقلي ــاً يف غي ــة وإقصــاًء اجتامعي اقتصادي

ــارة أهميــة هــذه القضيــة  ســاعد عــدد مــن التقاريــر املهمــة عــىل إث

يف عــام 2019. حيــث أصــدرت رابطــة معتقــيل ومفقــودي ســجن 

صيدنايــا تقريــراً عــن االعتقــال يف ســجن صيدنايــا ســيئ الســمعة، مبــا 

يف ذلــك تفاصيــل حــول اآلثــار النفســية االجتامعيــة والجســدية طويلــة 

األجــل لالعتقــال.20 وقامــت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان 

بالتحقيــق يف احتجــاز الكــوادر الطبيــة عــىل وجــه التحديــد، ونــرشت 

ــب لجمــع  ــة للتعذي ــراً تضمــن شــهادات عــن اســتخدام الحكوم تقري

ــر  ــة.21 وتوف ــوادر الطبي ــة الك ــايف وهوي ــع املش ــول موق ــات ح معلوم

أوجــه التشــابه يف أمنــاط االنتهــاكات أدلــة مقنعــة عــىل أن االنتهــاكات 

قــد ارتُكبــت وفقــاً لسياســات حكوميــة رســمية.

وأن حــل قضيــة األشــخاص املفقوديــن يجــب أن يكــون حجــر الزاويــة 

ألي عمليــة عدالــة يف املســتقبل. ويجــب إطــالق رساح جميــع املعتقلني 

السياســيني، ويجــب أن يتمتــع املراقبــون الدوليــون بإمكانيــة الوصــول 

إىل مرافــق االعتقــال الحكوميــة وتلــك غــري التابعــة للحكومــة. وينبغــي 

أن تتمتــع عائــالت املفقوديــن بالحــق يف معرفــة مصــري أحبائهــا، 

ويف حالــة الوفــاة، الســامح لهــا بالوصــول إىل رفاتهــم ومقتنياتهــم 

الشــخصية. ويف هــذه األثنــاء، تحتــاج األرس إىل الدعــم النفــي للتعامــل 

ــل  ــض الدخ ــاعدة يف تعوي ــادي للمس ــم االقتص ــارتها، والدع ــع خس م

املفقــود، وقانــون األشــخاص املفقوديــن للســامح ألزواج وأطفــال 

ــل  ــن والتعام ــخاص املفقودي ــكات األش ــول إىل ممتل ــن بالوص املفقودي

ــة. ــاب الطويل ــة خــالل فــرتات الغي ــة مــع املســائل القانوني بفعالي

االنتهاكات يف مناطق املصالحة

استعادت الحكومة السورية اآلن السيطرة عىل غالبية األرايض 

السورية، إما عن طريق انتصار عسكري مبارش أو من خالل »اتفاقات 

مصالحة« محلية مع قوات املعارضة. وتوفر هذه االتفاقات، من 

الناحية النظرية، طريقاً إلعادة الدمج السلمي للثوار. ولكن يف 

مختلف مناطق املصالحة، ظهرت تقارير واسعة النطاق عن انتهاكات 

وتجاوزات، مام يشري إىل أن دمشق تعتزم استخدام إطار إعادة اإلعامر 

واملصالحة ملعاقبة الخصوم وخنق املعارضة.

ومبوجب هذه االتفاقات، كان لدى مقاتيل املعارضة والسكان املحليني 

خياران: إما اإلجالء إىل إدلب التي تسيطر عليها املعارضة، أو قبول 

سيطرة الحكومة والخضوع لعملية فحص وتدقيق من قبل أجهزة أمن 

الدولة.22 ويف تقييمه لهذه االتفاقات، وجد املركز السوري للعدالة 

ز ما يحدث هنا  هل تعرف�ي

مــن  ه  وغــ�ي والمســاءلة  للعدالــة  الســوري  المركــز  يواصــل 

مراكــز  ي 
�ز االنتهــاكات  توثيــق  نســان  االإ حقــوق  منظمــات 

 . ز الناجــ�ي مــع  المقابــات  جمــع  خــال  مــن  والســيما  االعتقــال، 

والمســاءلة  للعدالــة  الســوري  المركــز  نــرش   ،2019 عــام  ي 
و�ز

يحلــل  الــذي  هنــا«،  يحــدث  مــا  ز  تعرفــ�ي »هــل  بعنــوان  تقريــراً 

عــى  الضــوء  لتســليط  وناجيــات  ز  ناجــ�ي مــع  مقابلــة   50 مــن  أكــ�ش 

الحكوميــة. االعتقــال  مراكــز  ي 
�ز الجنــ�ي  العنــف  اســتخدام 
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واملساءلة أنها مل تفلح يف تلبية الحد األدىن من معايري اإلنصاف 

املتوقعة يف حالة العفو.23 وال تنص هذه الوثائق رصاحة عىل الجرائم 

والظروف التي لن تتم محاكمة الشخص املوقّع عليها، وال تنص عىل 

أحكام ُملزمة للحكومة. وبدالً من ذلك، يضطر املشاركون إىل التوقيع 

عىل تنازل عن حقوقهم األساسية، مبا يف ذلك حرية التعبري والحق يف 

التجمع السلمي. ويجب عىل جميع الذكور دون سن 42 أيضاً إكامل 

خدمتهم العسكرية اإللزامية، عىل الرغم من استمرار انتهاكات حقوق 
اإلنسان التي يرتكبها الجيش السوري.24

عالوة عىل ذلك، فإن العفو ليس مضموناً ألولئك الذين يبادرون 

بأنفسهم لعملية املصالحة.25 حيث تقوم الحكومة بعمليات االعتقال 

التعسفي وإخفاء اآلالف من املقاتلني السابقني ونشطاء املعارضة يف 

مناطق املصالحة. ويف درعا، يقّدر مركز توثيق محيل أن ما بني 650 

و1000 شخص قد اعتقلوا عىل أيدي القوات املوالية للحكومة يف 

االثني عرش شهراً التي تلت اتفاق املصالحة الذي أبرم يف متوز/يوليو 

26.2018 وقد حصل بعض املعتقلني عىل أوراق تسوية أوضاع خالل 

عملية املصالحة قبل القبض عليهم.

ويخاطر األفراد الذين يتصالحون مع الحكومة أيضاً بالتعرض لالنتقام 

من قبل قوات املعارضة. حيث سجل املركز السوري للعدالة واملساءلة، 

يف عام 2019، 165 حالة اغتيال موّجهة ضد أفراد قبلوا باملصالحة 

ممن انضموا إىل الحكومة أو أصبحوا مخربين لصالحها، باإلضافة إىل 

25 عملية اغتيال من املحتمل أن تكون قد ارتكبتها الحكومة. وإن 

هذه األحداث مجتمعة، من اعتقاالت واختفاء وقتل عىل نطاق واسع، 

قد فاقمت ما يصفه السكان املحليون بأنه شعور »سائد« بالخوف يف 
املناطق التي تسيطر عليها الحكومة.27

وأصبحت مناطق املصالحة غارقة يف فساد اقتصادي. بعد مرور أكرث 

من عام عىل املصالحة، ال يزال سكان درعا يفتقرون إىل الوصول إىل 

الخدمات األساسية مثل املياه والكهرباء والتعليم.28 وسواء كان ذلك 

مبحض اختيارها أو بسبب نقص األموال، فقد فشلت الحكومة السورية 

فشالً ذريعاً يف إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفري الخدمات األساسية 

بعد انسحاب املنظامت الدولية. كام ترضر املدنيون من جراء عمليات 

الفصل الجامعي للموظفني الحكوميني الذين عملوا تحت سيطرة 

املعارضة.29 وأخرياً، قّدمت التقارير يف عام 2019 دلياًل جديداً عىل 

الجهود التي تبذلها الحكومة الستغالل جهود إعادة اإلعامر لخدمة 

أهدافها السياسية، عن طريق تحويل األموال الدولية وتقييد الوصول 

إىل الجهات الفاعلة اإلنسانية.30 وتشري هذه اإلجراءات التي اتخذتها 

الدولة إىل أن املناطق املتصالحة قد تعاين من العقاب الجامعي 

السيايس واالقتصادي لسنوات قادمة. وملنع العودة الكاملة إىل 

االضطهاد الحكومي يف هذه املناطق، فإن الوصول املفتوح للمراقبني 

الدوليني والجهات الفاعلة اإلنسانية املحايدة أمر رضوري.

انتهاكات حقوق امللكية
يف عــام 2019، واصلــت الحكومــة الســورية سياســات مصــادرة امللكيــة 

ــاً أو إىل دول  ــواء داخلي ــزاع، س ــن الن ــروا م ــن ف ــوريني الذي ــن الس م

ي إدلب، شمال غرب سوريا. حزيران/يونيو 2019. 
 عائلة نازحة �ز
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ــك  ــا يف ذل ــني، مب ــن القوان ــلة م ــة سلس ــرت الحكوم ــث أق ــرى. حي أخ

املرســوم 66 والقانــون رقــم 10، اللــذان يجيــزان إعــادة تنظيــم املناطــق 

الســكنية لغــرض إعــادة اإلعــامر، ومصــادرة األرايض بشــكل فعــيل دون 

ــكام  ــض األح ــود بع ــن وج ــم م ــىل الرغ ــني.31 وع ــض للنازح أي تعوي

التــي تقتــيض تقديــم إشــعار، إال أنهــا غــري كافيــة إطالقــاً إلبــالغ 

ــة  ــة الخاص ــوق امللكي ــح بحق ــكل صحي ــني بش ــيك األرايض النازح مال

بهــم واإلجــراءات الالزمــة لتأكيدهــا. ووفقــاً لتقريــر صــادر عــن 

ســوريا عــى طــول، فقــد عــززت الســلطات الســورية أيضــاً اســتخدام 

ــم  ــن ممتلكاته ــان الســوريني م ــد لحرم ــن بعي ــذ زم ــة من ــني قامئ قوان

ــىل  ــاض ع ــرسَّ بشــكل فضف ــي تُف ــاب، والت ــتباه باإلره يف حــاالت االش

أنهــا أي شــخص يعــارض الحكومــة. وأصــدرت محكمــة مكافحــة 

اإلرهــاب أوامــر باالســتيالء عــىل ممتلــكات العاملــني يف املجــال الطبــي 

والصحفيــني وأفــراد الدفــاع املــدين الســوري.32 ويفــرض أحــد التعديالت 

الــذي أقــّر عــىل قانــون خدمــة العلــم يف كانــون األول/ديســمرب 2019 

غرامــة قدرهــا 8,000 دوالر عــىل أولئــك الذيــن ال يســتوفون رشط 

ــكات  ــع ممتل ــن 42 ويُخض ــول س ــة بحل ــكرية اإللزامي ــة العس الخدم

أولئــك الذيــن تخلفــوا عــن الخدمــة للحجــز التنفيــذي.33 وبينــام تصــدر 

ــوق  ــل حق ــزاع، تظ ــراف الن ــع أط ــن جمي ــامر م ــادة اإلع ــوات إلع دع

امللكيــة الخاصــة بالنازحــني بســبب النــزاع يف امليــزان.34 واقــرتح املركــز 

ــه  ــة وجعل ــذ إطــار الســرتداد امللكي ــة واملســاءلة تنفي الســوري للعدال
ــالم.35 ــات س ــاً ألي مفاوض رشط

وقعــت انتهــاكات أخــرى لحقــوق امللكيــة نتيجــة لعمليــة نبــع 

الســالم الرتكيــة يف ترشيــن األول/أكتوبــر 2019، والتــي أدت إىل نــزوح 

ــن  ــل، م ــم 70,000 طف ــن بينه ــخص، م ــو 160,000 ش ــّدر بنح ــا يق م

شــامل ســوريا.36 ويف تكــرار لتوجــه شــهدته توغــالت ســابقة، قامــت 

امليليشــيات املدعومــة مــن تركيــا بنهــب املمتلــكات واحتلــت املنــازل 

يف املناطــق التــي صّنفتهــا تركيــا بأنهــا »آمنــة« عــىل بعــد 20 ميــالً مــن 

ــي نُهبــت  ــكات الت ــة املمتل ــة الســورية.37 وتعــود غالبي الحــدود الرتكي

ــراد. ــت إىل ســكان أك واحتُل

وأوحــت تركيــا أنهــا تخطــط ملــرشوع إنشــاءات ضخــم يف شــامل ســوريا 

ــاً يف  إلعــادة توطــني ماليــني الالجئــني الســوريني الذيــن يعيشــون حالي

تركيــا.38 وهنــاك خطــر كبــري يتمثــل يف إجبــار الســوريني الذيــن أعيــد 

ــىل  ــرساً ع ــوا ق ــن نزح ــك الذي ــازل أولئ ــة يف من ــىل اإلقام ــم ع توطينه

أيــدي امليليشــيات التــي تدعمهــا تركيــا فيــام يســمى »باملناطــق 

ــة  ــوق امللكي ــك حق ــول وينته ــري مقب ــاً غ ــق وضع ــام يخل ــة«، م اآلمن

ــوريني. ــني الس للنازح

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــرية م ــات األخ ــة باالعرتاف ــة الثالث ــق القضي وتتعل

ــات  ــن أن الوالي ــم م ــىل الرغ ــوري. وع ــط الس ــأن النف ــة بش األمريكي

املتحــدة أعلنــت ســحب قواتهــا مــن ســوريا يف ترشيــن األول/أكتوبــر 

2019، إال أنهــا رسعــان مــا عكســت مســارها وذكــرت أنهــا ســتحتفظ 

بقــوات يف ســوريا لحاميــة حقــول النفــط.39 ووفقــاً للخــرباء القانونيــني، 

قية، نيسان/أبريل 2019.   رجل يمّر بدراجته عى مب�ز مدّمر. الغوطة الرش
حقوق النرش محفوظة لـ”عدسة شاب دمشقي”
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إذا احتفظــت الواليــات املتحــدة بالنفــط الســوري ملصلحتهــا الخاصــة، 

ــد  ــدويل.40 وأكّ ــاين ال ــون اإلنس ــاكاً للقان ــاً وانته ــك نهب ــكل ذل فسيش

ــول  ــني حق ــت بتأم ــا قام ــق أنه ــت الح ــون يف وق ــؤولون أمريكي مس

ــم داعــش  ــل تنظي ــا مــن االســتغالل املســتمر مــن قب النفــط لحاميته

وروســيا والحكومــة الســورية، وأن »النفــط يتــم العمــل عليــه بواســطة 

ــاً كان الحــال،  ــة«.41 وأي ــح املجتمعــات املحلي ــة لصال الســلطات املحلي

ــا يف  ــادة متوضعه ــة وإع ــوات األمريكي ــئ للق ــحاب املفاج ــإن االنس ف

املنشــآت النفطيــة، تــرك ســكان املنطقــة عرضــة ملزيــد مــن االنتهــاكات 

ــة القــوى يف ســوريا. مــن بقي

حاالت العودة القرسية

تعــرّض ماليــني طالبــي اللجــوء الســوريني لخطــر متزايــد للعــودة 

القرسيــة إىل ســوريا مبوجــب اتبــاع سياســات جديــدة لالجئــني يف تركيــا 

ــان. ــم الركب ــا، وبســبب تدهــور األوضــاع يف مخي ــان وأوروب ولبن

ــي  ــا سلســلة مــن السياســات يف منتصــف عــام 2019 والت أقــرت تركي

ــم  ــودة إىل املحافظــات التــي ت ــوريني الع ــرتط عــىل جميــع الس تش

تســجيلهم فيهــا يف تركيــا، مــام أدى إىل نــزوح مــا يقــرب مــن 100,000 

ســوري مــن اســطنبول وحدهــا. وكجــزء مــن حملــة تضييــق الخنــاق، 

أدت مداهــامت الرشطــة ونقــاط التفتيــش يف األماكــن العامــة إىل نــرش 

ــة  ــر ملنظم ــّدر تقري ــني.42 ويُق ــني الالجئ ــع ب ــاق واس ــىل نط ــر ع الذع

ــم  ــد وت ــام بع ــزوا في ــن الســوريني احتُج ــات م ــة أن املئ ــو الدولي العف

ــاً نشــطاً.43  ــم إىل شــامل غــرب ســوريا يف مناطــق تشــهد نزاع ترحيله

حيــث يذكــر الكثــري ممــن تــم ترحيلهــم أنهــم، قبــل ترحيلهــم، أُجــربوا 

عــىل التوقيــع عــىل وثائــق »عــودة طوعيــة« تحــت التهديــد واإلكــراه 

مــن قبــل الســلطات الرتكيــة.44 ويف شــهر ترشيــن األول/أكتوبــر، 2019، 

أبرمــت تركيــا وروســيا اتفاقيــة تجيــز الســيطرة الرتكيــة عــىل »منطقــة 

آمنــة« بعــرض 20 ميــاً وطــول 75 ميــاً يف شــال رشق ســوريا.45 وإذا 

مــا تــم تنفيذهــا، ستشــكل خطــط تركيــا إلعــادة توطــني مليــون الجــئ 
ســوري يف املنطقــة إعــادة قرسيــة عــىل نطــاق واســع.46

ــائل  ــالل وس ــن خ ــودة م ــوط للع ــون لضغ ــرض الالجئ ــان، تع ويف لبن

ــس  ــن املجل ــادران ع ــراران ص ــاح ق ــث أت ــارشة. حي ــري مب ــارشة وغ مب

األعــىل للدفــاع )يف 15 نيســان/أبريل( واملديــر العــام لألمــن العــام )يف 

ــوا  ــن دخل ــل الســوريني الذي ــة ترحي ــو( للســلطات اللبناني 13 أيار/ماي

البلــد بصــورة غــري قانونيــة.47 ونتيجــة لذلــك، تــم ترحيــل مــا يقــرب 

ــو وآب/أغســطس  ــني شــهري أيار/ماي مــن 2,500 ســوري إىل ســوريا ب

2019، غالبيتهــم إىل املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة.48 وأجــربت 

التــي فّككــت مخيــامت الالجئــني  املراســيم الحكوميــة اإلضافيــة 

ودفعــت القيــود املفروضــة عــىل التوظيــف، إىل جانــب الخطــاب 

املعــادي لســوريا مــن كبــار السياســيني اللبنانيــني، الكثرييــن عــىل 
ــر.49 ــم املخاط ــوريا رغ ــودة إىل س الع

يف عــام 2019، أجــرب ثالثــة أربــاع ســكان مخيــم الركبــان عــىل الحــدود 

الســورية األردنيــة عــىل املغــادرة حيــث تدهــورت الظــروف إىل 

ــبتمرب  ــول أيلول/س ــوري. وبحل ــار الس ــت الحص ــة تح ــتويات قامت مس

ــم.50  ــكان املخي ــن س ــط م ــخص فق ــوى 12,700 ش ــق س 2019، مل يب

ــا ستنشــئ ممــراً إنســانياً  ــت روســيا أنه ويف شــباط/فرباير 2019، أعلن

للســامح للســكان بالعــودة إىل املناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، 

ــورون  ــن يتض ــكان الذي ــع للس ــل رسي ــام رحي ــق أم ــح الطري ــام يفت م

ــي تســيطر  ــم إىل املناطــق الت ــاً. غــري أن دعــوات الســكان لنقله جوع

ــك  ــذ ذل ــيا من ــت روس ــة. وأعلن ــاً صاغي ــق آذان ــة مل تل ــا املعارض عليه

الحــني أنهــا ســتبدأ بتفكيــك املخيــم، وهــو قــرار رفضتــه لجنــة املخيــم 

عــىل الفــور.51 ومــع وصــول القضيــة إىل طريــق مســدود، يظــل مصــري 

ــاً باملخاطــر. الســكان محفوف

نتيجــة لذلــك ، نظــر طالبــو اللجــوء الســوريون مــرة أخــرى إىل أوروبــا 

كملجــأ ، عــىل الرغــم مــن تدهــور الظــروف هنــاك لالجئــني. يف فربايــر 

2019 ، قــررت مصلحــة الهجــرة الدامنركيــة أن دمشــق اآلن آمنة للعودة 

، مــام يعنــي أنــه إذا كان طالــب اللجــوء مــن دمشــق مل يعــد أساًســا 

كافيًــا لطلــب اللجــوء ، مــام يعــرض وضــع آالف الســوريني للخطــر. يف 

آب )أغســطس( 2019 ، اتبعــت الســويد خطــوات الدمنــارك، معلنــة 

أن الحكومــة لــن تقــدم بعــد اآلن وضــع الحايــة التلقائيــة للقادمــن 

ــرى. يف  ــات األخ ــن املحافظ ــدد م ــق وع ــن دمش ــن م ــدد القادم الج

حــن أن الســورين يف هــذه البلــدان ليســوا معرضــن لخطــر الرتحيــل 

بشــكل فــوري ، فــإن السياســات تشــكل ســابقة خطــرة.

ــدون  ــوريون العائ ــه الس ــر، يواج ــذا التقري ــح يف ه ــو موّض ــام ه وك

ــزاع فيهــا نشــطاً، بينــام  ــزال الن املــوت والنــزوح يف املناطــق التــي ال ي

يتعــرض العائــدون إىل املناطــق الخاضعــة للحكومــة لخطــر االعتقــال 

ــن  ــان م ــد القــرسي والحرم ــاالت والتجني ــاء واالغتي التعســفي واالختف

ســبل معيشــتهم واحتياجاتهــم األساســية. وعليــه، فــإن عمليــات 

ــدم  ــدأ ع ــك مب ــا يف ذل ــدويل، مب ــون ال ــك القان ــة تنته ــادة القرسي اإلع

اإلعــادة القرسيــة. ويدعــو املركــز الســوري للعدالــة واملســاءلة البلــدان 

ــق يف  ــك بالح ــة، والتمس ــج التمييزي ــذه الربام ــس ه ــة إىل عك املضيف

ــة،  ــادة القرسي ــدم اإلع ــدأ ع ــرتام مب ــني، واح ــة لالجئ ــودة الطوعي الع

ــدويل. ــع ال ــن املجتم ــة م ــاعدة مالي ــم ومس بدع
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    14  |  المركز السوري للعدالة والمساءلة

املحاكات مبوجب الوالية القضائية العاملية
يف عام 2019، تابعت وحدات جرائم الحرب الخاصة يف أوروبا بنشاط 

عدداً من الحاالت التي تنطوي عىل أولئك املسؤولني عن ارتكاب 

الجرائم الفظيعة يف سوريا )حيث قام املركز السوري للعدالة واملساءلة 

بتجميع 92 حالة، والتي ميكن الوصول إليها يف امللحق 1(. وقد ساعد 

هذا يف ملء الفراغ القضايئ الذي تركه املجتمع الدويل. حيث أن سوريا 

ليست دولة طرفاً يف نظام روما األسايس، وقد استخدمت روسيا والصني 

حق النقض ضد إحاالت مجلس األمن الدويل إىل املحكمة الجنائية 

الدولية )ICC(.52 وحرم هذا املحكمة الجنائية الدولية من التحقيق 

يف الجرائم التي ارتُكبت خالل النزاع الذي يدخل اآلن عامه العارش. 

وقد فشل املجتمع الدويل أيضاً يف إنشاء محكمة مخصصة – مثل تلك 

الخاصة برواندا ويوغوسالفيا السابقة – األمر املتوقع حدوثه بالنظر 

إىل حجم الجرائم املرتكبة، مبا يف ذلك الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

الحرب واإلبادة الجامعية. ويتمثل البديل اآلخر يف املالحقات القضائية 

التي تبارشها السلطات الوطنية عمالً بالقوانني املحلية والتي متنح 

السلطات الوالية القضائية للتحقيق يف الجرائم الخطرية املرتكبة خارج 

حدودها الوطنية، واملعروفة باسم الوالية القضائية العاملية.

وميكن أن تسمح الوالية القضائية العاملية مبحاكمة مرتكبي الجرائم 

التي ليس لها أي صلة عىل اإلطالق بالدولة التي تبارش املالحقة 

القضائية. حيث شهدت السنوات العرش املاضية ارتفاعاً هائالً يف 

عدد هذه القضايا عىل مستوى العامل، مبا يف ذلك القضايا املتعلقة 

بسوريا.53 وتم إنشاء وحدات خاصة لجرائم الحرب يف العديد من 

الدول األوروبية تحديداً، وذلك بهدف مقاضاة الجرائم الدولية و/

أو الجرائم املتعلقة باإلرهاب.54 وإن هذه الوحدات مقيدة بالواليات 

الوطنية الخاصة بها – والتي تشمل املتطلبات القضائية املختلفة – 

وكذلك املوارد التي تخصصها حكوماتها الوطنية. وتقوم العديد من 

هذه الوحدات بتنسيق عملها من خالل شبكة اإلبادة الجامعية، وهي 

منظمة تجتمع مرة كل عامني يف الهاي لتبادل املعلومات ومناقشة 
املجاالت ذات االهتامم املشرتك.55

ويف حالة الجرائم املرتكبة يف سوريا، من املرجح أن ينظر املدعون 

العامون يف قضية إذا كان الضحية )الضحايا( أو الجاين أو كالهام 

موجودين يف البلد. عىل سبيل املثال، يف عام 2019 حكمت فرنسا عىل 

العديد من مقاتيل داعش السابقني املقيمني يف فرنسا بتهم تتعلق 

باإلرهاب.56 وعىل غرار ذلك، قُبض عىل قائد مزعوم لجبهة النرصة يف 

هولندا يف أيار/ مايو بتهمة ارتكاب جرائم حرب فضالً عن اإلرهاب.57 

لذلك، فتحت الوالية القضائية العاملية فرصة سانحة أمام الضحايا 

السوريني، مام أتاح سبيالً ملحاكمة بعض الجرائم املرتكبة يف سوريا. 

والجدير بالذكر أن اختيار القضايا قد انحرف نحو مرتكبي الجرائم 

ذوي املستوى األدىن وأعضاء املنظامت املتطرفة بدالً من أكرث األشخاص 

مسؤولية أو أعضاء الحكومة السورية، وكان هذا مصدراً لإلحباط يف 

املجتمع السوري.58 وكان أحد أسباب هذا التحيز هو حقيقة أن عدداً 

قليالً من املسؤولني الحكوميني السوريني يقيمون يف الدول األوروبية 

التي تبارش قضايا مبوجب الوالية القضائية العاملية.

ويطرح هذا سؤاالً حول ما هي أنسب اسرتاتيجية للمحاكمة لتحقيق 

العدالة يف مجال الجرائم الدولية املرتكبة يف سوريا. إذ لطاملا كانت 

االسرتاتيجية االفرتاضية هي مقاربة »ال مالذ آمن« حيث متنع الدول 

استخدام أراضيها ملشتبه يف ارتكابهم جرائم دولية.59 وكام ذُكر أعاله، 

يتّضح ذلك من خالل مقاضاة مقاتلني سابقني موجودين يف أوروبا. ويف 

املقابل، فإن مقاربة »حهات التنغيذ العاملية« يعطي األولوية للتحقيق 

مع أخطر املجرمني بغض النظر عن موقع الجرمية أو املتهم. ومن 

األمثلة عىل هذه املقاربة األخرية، محاولة املدعي العام األملاين الفاشلة 

لطلب تسليم جميل حسن، رئيس إدارة املخابرات الجوية السورية 

من لبنان، حيث كان يسعى للحصول عىل عالج طبي.60 وينبغي عىل 

وحدات جرائم الحرب الخاصة املوازنة بني مقاربتي »جهات التنفيذ 

العاملية« و«ال مالذ آمن« ملالحقة املسؤولني عن الجرائم الفظيعة 

وكذلك املوجودين يف الدول التي توجد فيها تلك الوحدات.

وكان هناك تطور هام يف عام 2019 وهو تأكيد التهم يف قضية أنور. 

ر وإياد .غ، اللذين تم اعتقالهام يف أملانيا يف شباط/فرباير 61.2019 

حيث عمل أنور يف فرع املخابرات العامة يف منطقة الخطيب )فرع 

الخطيب( بدمشق حتى عام 2012، وُوّجهت إليه تهمة التواطؤ يف 

تعذيب ما ال يقل عن 4,000 شخص بني عامي 2011 و2012، مام 

أسفر عن مقتل 58 شخصاً مبا يف ذلك حاالت العنف الجني.62 وساعد 

املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان، وكذلك مجموعة 

ملفات قيرص، عىل تنسيق شكاوى من قبل ضحايا سوريني وتقديم 

مذكرات إىل املحققني األملان. من املقرر أن تبدأ املحاكمة يف أوائل 

عام 2020 وقد تكون مهمة يف إلقاء الضوء عىل النظام القمعي، حيث 

ستكون أول محاكمة ملسؤول حكومي سوري رفيع املستوى. ولكن كان 
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هناك بعض الجدل يف املجتمع السوري حول ما إذا كانت محاكمة أنور 

تحقق العدالة بالنظر إىل أنه انشق عن الحكومة يف عام 2012، وانضم 

يف نهاية املطاف إىل صفوف املعارضة.63 ومن املحتمل أن يشكل هذا 

جزءاً من الدفاع والحجة القانونية ألنور لصالح تخفيف العقوبة.

وتم بذل مزيد من الجهود يف عام 2019 يف قضايا تسعى إىل تقديم 

رشكات يُزعم أنها متواطئة يف جرائم حرب أو االرهاب. حيث ثبّتت 

محكمة االستئناف يف باريس، يف ترشين الثاين/نوفمرب، تُهم التواطؤ يف 

جرائم الحرب ضد رشكة االسمنت الفارج )املعروفة اآلن باسم الفارج 

هولسيم(، عىل الرغم من إسقاط التهم املوجهة ضدها بخصوص 

ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.64 حيث أظهرت الوثائق املرسبة من 

الرشكة أنها اشرتت الوقود من تنظيم داعش، ودفعت فدية إلطالق 

رساح عامل علويني )بينام تجاهلت رهائن يتبعون لجامعات أخرى(، 

من بني مزاعم أخرى.65 ويف نكسة للجهود التي بذلتها منظامت غري 

حكومية لتحقيق املساءلة نيابة عن الضحايا، ُحرمت العديد من 

املنظامت من مركزها التنظيمي كأطراف مدنية من قبل املحكمة 

ألسباب ال تزال غري معروفة بسبب عدم اإلعالن عن القرار.

وباإلضافة إىل قضية الفارج، هناك تحقيق جنايئ قائم يف فرنسا ضد 

رشكة التكنولوجيا )كوزموس( لتورطها يف أعامل التعذيب من خالل 

توفري وتركيب معدات مراقبة إلكرتونية واسعة النطاق لصالح الحكومة 

السورية.66 وليس من الواضح ما إذا كانت هذه القضية قد حققت 

أي تقدم ملموس يف عام 2019 بسبب متطلبات التحقيقات الرسية 

يف فرنسا. ونظراً لعدم وجود إعالن بإسقاط التهم، ميكن افرتاض أن 

القضية ما زالت مفتوحة.

ونظراً ملساهمتها القوية يف مكافحة اإلفالت من العقاب، وخاصة 

يف غياب أي محكمة دولية تتمتع بالوالية القضائية للنظر يف جرائم 

الحرب السورية، ينبغي للدول أن متول بالكامل )وتُنشئ( وحدات 

خاصة لجرائم الحرب للتحقيق يف الجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم 

الحرب، واإلبادة الجامعية، ومحاكمة مرتكبيها.

كام بدأ محامون دوليون يف مجال حقوق اإلنسان يف اختبار ما إذا 

كان القرار األخري الصادر عن املحكمة الجنائية الدولية بشأن معاملة 

ميامنار ملسلمي الروهنجيا ميكن استخدامه كسابقة إلحالة ملف سوريا 

إىل املحكمة الجنائية الدولية. حيث أذن قضاة املحكمة الجنائية 

الدولية، يف ترشين الثاين/نوفمرب، بفتح تحقيق يف الوضع يف بنغالديش/

ميامنار، استناداً إىل املربر املنطقي بأنه عىل الرغم من أن ميامنار 

جهود المركز السوري للعدالة والمساءلة لدعم المحاكمات 
بموجب الوالية القضائية العالمية
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ة  مبــا�ش ســلطة  دوليــة  هيئــة  منــح  يتــم  أن  إىل   ، ز للســوري�ي والمســاءلة  للعدالــة  والمتــاح  للتطبيــق  قابليــة  االأكــ�ش 

وهولنــدا  فرنســا  ي 
�ز الخاصــة  الحــرب  جرائــم  لوحــدات  الســوري  المركــز  أتــاح   ،2019 عــام  وطــوال  المحاكمــات. 

الماحقــات  و/أو  التحقيقــات  لدعــم  وموثوقــة  صلــة  ذات  أدلــة  إىل  الوصــول  المتحــدة  والمملكــة  وألمانيــا  والســويد 

الســوري. اع  ز الــ�ز عــن  الناشــئة  ة  الخطــ�ي للجرائــم  القضائيــة 

الجنــاة،  ضــد  الشــكاوى  لتقديــم  القضائيــة  الماحقــات  هــذه  ي 
�ز المشــاركة  ي 

�ز بالحــق  كذلــك  الضحايــا  ويتمتــع 

الســوري  المركــز  نــرش   ،2019 عــام  ي 
و�ز منهــا.  عانــوا  ي 

الــ�ت الجرائــم  عــن  ر  الــرز جــ�ب  طلــب  الحــاالت،  بعــض  ي 
و�ز

القضائيــة  الواليــة  بموجــب  بمحاكمــات  قامــت  دول  لســت  العالميــة  القضائيــة  الواليــة  حــول  كتيبــات  سلســلة 

حقوقهــم،  عــى  ز  الســوري�ي طــاع  الإ محاولــة  ي 
�ز يــة  ز نجل�ي واالإ العربيــة  ز  باللغتــ�ي الكتيبــات  هــذه  وتتوفــر  العالميــة. 

إحضــار  عــى  وتشــجيعهم  العالميــة،  القضائيــة  الواليــة  بموجــب  المحاكمــات  عمــل  كيفيــة  فهــم  عــى  ومســاعدتهم 

تســتخدمها  أن  يمكنهــا  ي 
الــ�ت الخاصــة  الحــرب  جرائــم  وحــدات  إىل  واالأدلــة  التحقيــق،  وخيــوط  الصلــة،  ذات  المعلومــات 

االأعــداد  إىل  بالنظــر  ز  برلــ�ي ي 
�ز أقيمــت  فعاليــة  ي 

�ز االأدلــة  هــذه  الســوري  المركــز  وأطلــق  المســاءلة.  عمليــات  ي 
�ز

خــال  مــن  ز  للســوري�ي العدالــة  لتحقيــق  الســعي  ي 
�ز المحــوري  ودورهــا  ألمانيــا  ي 

�ز ز  الســوري�ي ز  الاجئــ�ي مــن  ة  الكبــ�ي

ي 
�ز والتشــارك   ، ز العامــ�ي ز  المدعــ�ي مــع  عاقــات  بنــاء  الســوري  المركــز  ويواصــل  العالميــة.  القضائيــة  الواليــة  قضايــا 

. ز الســوري�ي للضحايــا  العدالــة  لتحقيــق  محاولــة  ي 
�ز القضايــا  لهــذه  محاكمــات  إجــراء  ومنــارصة  المعلومــات، 



    16  |  المركز السوري للعدالة والمساءلة

ليست دولة طرفاً يف النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، إال أن 

املحكمة الجنائية الدولية لها والية قضائية عىل جرمية ترحيل الالجئني 
إىل بنغالديش ألن هذه األخرية هي دولة طرف.67

ويف آذار/مارس 2019، قّدم مكتب املحاماة )غرينيكا 37( مذكرة إىل 

مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية بحجة أن املحكمة الجنائية 

الدولية يجب أن تفتح تحقيقاً يف ترحيل املدنيني من سوريا إىل األردن، 

بناًء عىل وضع األردن كدولة طرف يف النظام األسايس للمحكمة 

الجنائية الدولية. وهناك عدد من العقبات التي تحول دون فتح 

تحقيق يف املحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع السوري ومتابعته 

بنجاح، مبا يف ذلك قدرة النيابة العامة عىل إثبات نية الحكومة 

السورية يف تهجري املدنيني قرساً عرب حدود دولية، واستعداد األردن 

للتعاون مع تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، قد تشري 

هذه التطورات إىل انفراج جديد للسوريني لتحقيق العدالة الرمزية، 

وكذلك الفعلية، عىل الساحة الدولية.

محاكمة تنظيم داعش

يف آذار/مارس 2019، فقد داعش ما بقي من األرايض التي سيطر عليها 

يف سوريا، مام أثار مسألة كيفية تحقيق العدل إزاء مقاتيل تنظيم 

داعش وعائالتهم الذين تم أرسهم أثناء األعامل العدائية. حيث يوجد 

حوايل 11,000 رجل يف سجون قوات سوريا الدميقراطية يف سوريا، 

ويشّكل املقاتلون األجانب 2,000 أو أكرث من هؤالء املقاتلني من حوايل 
50 دولة مختلفة.68

ــذه املشــكلة.  ــتجابة منســقة له ــري اس ــف يف توف وفشــلت دول التحال

ومــع عــدم وجــود دعــم عــام لرتحيــل املقاتلــني إىل أوطانهــم، بــدأت 

فرنســا يف املحاكــامت غيابيــاً وتتفــاوض مــع العــراق ملحاكمــة مقاتلــني 

فرنســيني يف محاكــم العــراق.69 ومــن جانبهــا، اقرتحــت الســويد إنشــاء 

محكمــة دوليــة ملحاكمــة مقاتــيل داعــش األجانــب يف املنطقــة )مــن 

ــة مجــاورة(.70  ــراق أو دول ــة هــي الع املفــرتض أن تكــون هــذه الدول

وانضــم املركــز الســوري إىل عــدد مــن املجموعــات األخــرى املعارضــة 

ــر  لهــذا االقــرتاح كقضيــة عدالــة انتقائيــة ومل يكــن هنــاك تحــرك يُذكَ

بشــأن هــذا االقــرتاح منــذ حزيران/يونيــو.71 وعــىل الرغــم مــن أن هــذه 

املجموعــة مــن املقاتلــني األجانــب ال متثــل ســوى جــزءاً صغــرياً نســبياً 

ــن  ــاك مخــاوف م ــى هن ــيل داعــش، تبق ــة ملقات ــة الكلي ــن املجموع م

ــم  ــاء تنظي ــم بن ــني ميكنه ــإن املقاتل ــة، ف ــوا يف املنطق ــا تُرك ــه إذا م أن

داعــش جديــد. ويبقــى آخــرون قلقــني مــن أنــه إذا عــاد املقاتلــون إىل 

بالدهــم، فســوف يرتكبــون أعــامالً إرهابيــة.72 واتخــذ املركــز الســوري 

موقفــاً مفــاده أنــه ينبغــي عــىل الــدول إعــادة مواطنيهــا الذيــن 

ارتكبــوا جرائــم حــرب أو إرهــاب يف ســوريا ملحاكمتهــم أو قضــاء فــرتة 

العقوبــة يف بلدهــم األم.73 ويجــب تقديــم ضامنــات مناســبة لضــامن 

ــاء انتظــار محاكمتهــم. عــدم ارتــكاب املقاتلــني العائديــن جرائــم أثن

ويف داخــل ســوريا، أنشــأت الســلطات الكرديــة محاكــم مخصصــة 

ــعب«  ــن الش ــاع ع ــم »الدف ــم محاك ــرف باس ــاب تُع ــة اإلره ملكافح

ملحاكمــة املتهمــني الســوريني والعراقيــني مــن أعضــاء داعــش بارتــكاب 

جرائــم يف ســوريا.74 ومنــذ نيســان/أبريل 2019، قامــت هــذه املحاكــم، 

التــي تتميــز بهيئــة مــن ثالثــة قضــاة، مبحاكمــة وإصــدار أحــكام عــىل 

ــا زال  ــش، وم ــم داع ــن تنظي ــم م ــتبه به ــن املش ــن 7,000 م ــرث م أك

هنــاك حــوايل 6,000 ينتظــرون املحاكمــة.75 وعــىل أمــل تلبيــة املعايــري 

ــة، وتشــجيع املصالحــة  ــوق اإلنســان، واكتســاب الرشعي ــة لحق الدولي

ــرت  ــدام، وحظ ــة اإلع ــم عقوب ــذه املحاك ــت ه ــة، ألغ ــة الكردي العربي

التعذيــب، وأعطــت األولويــة للمصالحــة والرأفــة، ونفــذت إصالحــات 
ــاع.76 ــل إنشــاء محاكــم االســتئناف وتوفــري محامــي الدف مث

قام المركز السوري للعدالة والمساءلة بتجميع قائمة تضم 92 
قضية متعلقة بسوريا بموجب الوالية القضائية العالمية من 

ي الشكل أعاه، 
مصادر متاحة للجمهور )انظر الملحق االأول(. �ز

. حيث قامت الغالبية  ز م القضايا حسب انتماء الجناة المزعوم�ي تُقسَّ
العظمى من القضايا بماحقة أعضاء جماعات متطرفة.
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ولكــن مبواردهــا املحــدودة، فإنهــا تتمتــع بقــدرات أساســية، وتفتقر إىل 

طــرق توثيــق فعالــة أو أدلــة جنائيــة ومرافــق احتجــاز للمشــتبه فيهــن 

مــن اإلنــاث.77 لذلــك جــاءت اإلدانــات إىل حــد كبــري مــن االعرتافــات 

التــي تلــت القبــض عــىل املشــتبه بهــم يف ســاحة املعركــة، واكتشــاف 

الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي تثبــت تورطهــم يف الجرائــم عــىل 

هواتفهــم.78 وعــالوة عــىل ذلــك، أديــن معظــم املشــتبه فيهــم بانتهــاك 

ــذي  ــة، األمــر ال ــم جوهري ــدالً مــن ارتكابهــم جرائ ــني اإلرهــاب ب قوان

يتطلــب أدلــة أكــرث بكثــري مــن األدلــة املتوفــرة.79 وبالتــايل، ميكــن إدانــة 

ــة  املقاتلــني لنفــس الجرميــة عــىل الرغــم مــن وجــود درجــات متفاوت

للمســؤولية الشــخصية واملشــاركة يف أعــامل محــددة. وإن أقــى 

ــا  ــدة أقصاه ــجن مل ــة الس ــي عقوب ــد، وه ــجن املؤب ــي الس ــة ه عقوب
ــاً.80 20 عام

ويف نهايــة املطــاف، تعتــرب الواليــة القضائيــة أكــرب عقبــة أمــام العمليات 

القضائيــة الناجحــة يف شــامل رشق ســوريا. وإن االعــرتاف الــدويل 

ــايل  ــع الح ــبب الوض ــد بس ــر معّق ــوريا أم ــامت يف س ــم للمحاك والدع

لقــوات ســوريا الدميقراطيــة كجهــة فاعلــة غــري حكوميــة. ويف الوقــت 

نفســه، اعتــربت الحكومــة الســورية أن القضــاء يف شــامل رشق ســوريا 

“غــري قانــوين” وأصــدرت أوامــر اعتقــال للقضــاة واملوظفــني.81 ويؤثــر 

عــدم توفــر الواليــة القضائيــة تحديــداً عــىل العــدد الكبــري مــن املقاتلني 

ــود  ــدم وج ــبب ع ــة.82 وبس ــجون الكردي ــن يف الس ــب املحتجزي األجان

واليــة قضائيــة عــىل هــؤالء املشــتبه بهــم، واإلحجــام عــن تحمــل عــبء 

ــادة  ــة يف إع ــدول األجنبي ــة ال ــب، وعــدم رغب ــني أجان محاكمــة مواطن

مواطنيهــا إىل أرض الوطــن، فقــد تــم إرســال هــؤالء املشــتبه بهــم إىل 

العــراق ملحاكمتهــم حيــث أن القانــون العراقــي مينــح الواليــة القضائيــة 

يف مثــل هــذه الحــاالت التــي يرتكــب فيهــا رعايــا أجانــب جرائــم تؤثــر 
عــىل العــراق.83

غــري أن اإلجــراءات املتخــذة ضــد تنظيــم داعــش يف املحاكــم العراقيــة 

ــتخدام  ــك االس ــا يف ذل ــة، مب ــة العادل ــدأ املحاكم ــاكات ملب ــّج بانته تع

ــة  ــة يف الحكوم ــات القضائي ــم الهيئ ــام تحاك ــب.84 وبين املفــرط للتعذي

العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان املدعــى عليهــم مــن تنظيــم 

داعــش مبوجــب قوانــني مكافحــة اإلرهــاب الخاصــة بهــا، فــإن قانــون 

ــة  ــتخدام عقوب ــأذن باس ــام 2005 ي ــراق لع ــاب يف الع ــة اإلره مكافح

اإلعــدام والســجن املؤبــد عــىل أســاس تعريفــات غامضــة لإلرهــاب.85 

وتشــتهر املحاكــم العراقيــة بأحكامهــا القاســية والرسيعــة بدافــع 

ي 
�ز والمظالــم  القضــاء  ديــوان  والحكــم:  والجــّاُد  »الخصــُم  تقريــر  والمســاءلة  للعدالــة  الســوري  المركــز  نــرش   ،2020 /ينايــر  ي

الثا�ز كانــون  ي 
�ز

والمظالــم،  القضــاء  ديــوان  داعــش،  لتنظيــم  الهرمــي  التسلســل  ي 
�ز ســابقاً  معــروف  غــ�ي  جهــاز  مســؤولية  عــن  اللثــام  يميــط  الــذي  داعــش« 

الكاملــة. العدالــة  لتحقيــق  داعــش  مقاتــىي  مجــرّد  مــن  بــدالً  الديــوان  هــذا  أعضــاء  لمحاكمــة  االأولويــة  إعطــاء  إىل  الــدوىلي  المجتمــع  ويدعــو 

ي الشّدادي، 2019. 
سامية �ز طة االإ كة. الرش سامية - والية ال�ب  "الفتة تقول: الدولة االإ

زانا عمر )أصوات أمريكية( ]موقع عام[" 
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االنتقــام.86 ويف وصــف لهــا بأنهــا »محاكــامت الخمــس دقائــق«، تتســم 

ــراه  ــا باإلك ــم انتزاعه ــات يت ــىل اعرتاف ــاً ع ــا غالب ــراءات باعتامده اإلج

عــى  ــان مــن الحقــوق األساســية للمدَّ ــة، وحرم ــات متدني ــري إثب ومعاي

عليهــم، مبــا يف ذلــك حقوقهــم يف التمثيــل القانــوين وفرصــة ملواجهــة 
ــتكني.87 املش

ــم احتجــاز عــرشات اآلالف مــن نســاء داعــش  ويف الوقــت نفســه، يت

وأطفالهــن يف مخيــامت مؤقتــة يف شــامل رشق ســوريا. وبســبب عــدم 

ــا  ــن أن بعــض الســكان م ــاً م ــم، وخوف ــة ملحاكمته ــة كافي وجــود أدل

ــة  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــل ق ــش، تواص ــم داع ــني لتنظي ــوا موال زال

احتجازهــم دون اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة أو خطــط لإلفراج 

عنهــم يف املســتقبل، تاركــني هــؤالء املحتجزيــن فعليــاً يف طــي النســيان 

القانــوين. وفشــلت دول التحالــف يف توفــري الدعــم الــكايف للســلطات 

ــم بالتدهــور إىل مســتويات  ــة، مــام ســمح لظــروف هــذا املخي املحلي

ــارة  ــو عب ــول، وه ــة يف اله ــة للغاي ــروف مزري ــت الظ ــا. وكان ــرىث له يُ

ــال  ــاء واألطف ــن النس ــوايل 70,000 م ــم ح ــال يض ــكر اعتق ــن معس ع

املرتبطــني بتنظيــم الدولــة اإلســالمية. ومنــذ شــهر نيســان/أبريل، تــويف 

ــة  ــوء التغذي ــبب س ــل، بس ــن 300 طف ــرث م ــم أك ــخص، بينه 500 ش
ــة يف الهــول.88 ــة الصحي وانخفــاض حــرارة الجســم وضعــف الرعاي

ويف الوقــت الحــايل، فــإن الوضــع الراهــن ال يُحتمــل بالنســبة لســلطات 

قــوات ســوريا الدميقراطيــة املكلفــة بتأمــني عــدد هائــل مــن املعتقلــني 

بأقــل دعــم ممكــن. كخطــوة أوىل، يقــع عــىل عاتــق املجتمــع الــدويل 

مســؤولية إعــادة مواطنيهــم إىل أوطانهــم، وذلــك لضــامن إجــراء 

محاكــامت عادلــة ومنــع عودتهــم إىل جامعــات متطرفــة تعــاود 

الظهــور مــن جديــد. وينبغــي إنشــاء آليــة دوليــة ملراقبــة محاكــامت 

داعــش مــن قبــل الســوريني والعراقيــني يف كال البلديــن ملنــع التعذيــب 

وأحــكام اإلعــدام التعســفية وغريهــا مــن االنتهــاكات الخطــرية، عــىل 

ــم  ــم الدع ــاً تقدي ــدويل أيض ــع ال ــىل املجتم ــي ع ــر. وينبغ ــل تقدي أق

ــم الهــول وغــريه مــن  ــة لتخفيــف الظــروف يف مخي للســلطات الكردي

ــالت داعــش. ــا احتجــاز عائ ــم فيه ــي يت املعســكرات الت

جهود األمم املتحدة
تــم إنشــاء اآلليــة الدوليــة املحايــدة واملســتقلة )IIIM( )يُشــار إليهــا 

الحقــاً »اآلليــة الدوليــة«( مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

وكُلفــت باملســاعدة يف التحقيــق مــع، ومحاكمــة األشــخاص املســؤولني 

ــذ آذار/مــارس 2011. ويف  ــة يف ســوريا من ــم املرتكب عــن أخطــر الجرائ

نيســان/أبريل 2019، أبلغــت رئيســة اآلليــة الدوليــة الجمعيــة العامــة 

ــم  ــات لدع ــاً« للمعلوم ــتودعاً مركزي ــأت »مس ــة أنش ــة الدولي أن اآللي

ــني،  ــني لقضيت ــح ملف ــم فت ــه ت ــا وأن ــة يف القضاي ــات القضائي املالحق

ــران/ ــة.89 ويف حزي ــة محلي ــة جنائي ــق بعملي ــف يتعل ــك مل ــا يف ذل مب

يونيــو، التقــت اآلليــة الدوليــة يف ســويرسا مــع املركــز الســوري للعدالــة 

واملســاءلة ومنظــامت املجتمــع املــدين األخــرى، مبــا يف ذلــك منظــامت 

ــات ومناقشــة املامرســات الُفضــىل. ويف  ــا، للتشــارك يف املعلوم الضحاي

شــهر كانــون األول/ديســمرب، تــم تأمــني متويــل ســنوي منتظــم بقيمــة 

حــوايل 18 مليــون دوالر لآلليــة الدوليــة رغــم اعرتاضــات ســوريا 

وروســيا.90 وبعــد تأمــني التمويــل الكامــل، يتعــني عــىل اآلليــة الدوليــة 

أن تركــز جهودهــا عــىل بنــاء دعــاوى ضــد األشــخاص الذيــن يتحملــون 

أكــرب قــدر مــن املســؤولية عــن جرائــم الحــرب يف ســوريا، مبــا يف ذلــك 

القــادة الحكوميــني وقــادة املنظــامت، ألن رفــع هــذه القضايــا يتطلــب 

الكثــري مــن الوقــت واملــوارد. وهــذا مــن شــأنه أن يكّمــل عمــل 

ــة  ــة القضائي ــا مبوجــب الوالي ــارشون قضاي ــن يب ــني الذي املدعــني العام

ــتوى األدىن  ــاة ذوي املس ــد الجن ــك ض ــون ذل ــا يك ــاً م ــة، وغالب العاملي

ــا. ــن يعيشــون يف أوروب الذي

ــة  ــا، أشــارت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــر له ويف أحــدث تقري

ــن األول/ ــوريا يف ترشي ــرشه يف س ــم ن ــم ت ــق تقيي )OPCW( أن فري

أكتوبــر 2019 وســوف يقــدم تقريــراً عــن النتائــج التــي خلــص إليهــا 

»املجلــس التنفيــذي« يف الوقــت املناســب.91 وتــم إنشــاء فريــق 

ــن  ــؤولني ع ــد املس ــق، لتحدي ــد والتحقي ــق التحدي ــو فري ــل، ه منفص

ــره املرحــيل  ــة يف ســوريا، وســيقدم تقري اســتخدام األســلحة الكيميائي

التــايل إىل املجلــس يف آذار/مــارس 92.2020 وينبغــي نــرش التقريــر عــىل 

املــأل وينبغــي اإلعــالن عــن أســامء املســؤولني عــن هجــامت األســلحة 

ــني. ــة ضــد املدني الكيميائي

ومبوجــب تفويــض مــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 

املتحــدة، نــرت لجنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن الجمهوريــة 

العربيــة الســورية )COI( تقاريــر يف شــباط/فرباير وأيلول/ســبتمرب 

2019. حيــث أبــرز التقريــر األول مخاطــر كبــرية عــىل املدنيــني بســبب 

األعــامل العدائيــة املســتمرة يف إدلــب، وغــرب حلــب، وعفريــن وديــر 

ــي  ــزور، الســيام االعتقــال التعســفي وحــاالت االختفــاء القــرسي الت ال

ترتكبهــا القــوات املواليــة للحكومــة، والجامعــات املســلحة، والعصابات 

اإلجراميــة.93 وإذ الحظــت أن الوضــع الحــايل ال يســمح بالعــودة اآلمنــة 

للنازحــني والالجئــني، فقــد شــددت لجنــة التحقيــق عــىل الحاجــة إىل:

وصول املدنيني إىل اإلغاثة اإلنسانية والطبية دون عوائق؛«««« 

ضامنات حقيقية من جميع األطراف بأن العائدين لن «««« 

يواجهوا االضطهاد أو أي شكل آخر من أشكال سوء 

املعاملة؛

الكشف الفوري عن مصري األشخاص املحتجزين واملختفني «««« 
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واملفقودين واإلفراج عن املحتجزين تعسفاً؛

ترميم البنية التحتية الحيوية واستعادة الوصول إىل «««« 

الخدمات األساسية؛

آليات فعالة ويسهل الوصول إليها وميسورة التكلفة «««« 
ملعالجة قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات.94

ــدم  ــىل ع ــوء ع ــبتمرب 2019 الض ــادر يف أيلول/س ــر الص ــلّط التقري وس

فعاليــة الخدمــات األساســية يف درعــا ودومــا والغوطــة الرشقيــة )ريــف 

دمشــق( ودعــا الحكومــة الســورية إىل الســامح بالوصــول غــري املرشوط 

ــق االحتجــاز.  ــع مراف ــني مســتقلني ومنظــامت إنســانية إىل جمي ملراقب

ــي  ــات الت ــدويل العقوب ــع ال ــق املجتم ــأن يعلّ ــة ب ــت اللجن ــام أوص ك

تلحــق رضراً مبــارشاً بالســكان الســوريني، والســيام الرتكيــز عــىل حقــوق 

األطفــال. وباإلضافــة إىل هــذا، مارســت اللجنــة ضغطــاً عــىل التحالــف 

ــات املتحــدة إلجــراء مراجعــات وتحقيقــات بعــد  ــذي تقــوده الوالي ال

العمليــات، مبــا يضمــن الشــفافية مــن خــالل نــرش النتائــج، يف اســتجابة 

ملزاعــم ســقوط ضحايــا بــني صفــوف املدنيــني جــرّاء العمليــات الجويــة 
والليليــة.95

ــل  ــم التوص ــه ت ــران أن ــا وإي ــيا وتركي ــت روس ــبتمرب، أعلن ويف أيلول/س

إىل اتفــاق بشــأن تشــكيل اللجنــة الدســتورية الســورية بــني الحكومــة 

الســورية وأحــزاب املعارضــة.96 وكان تشــكيل اللجنــة، الــذي بــدأ ألول 

ــة  ــس األمــن رقــم 2254 يف عــام 2017، مبثاب ــرار مجل مــرة مبوجــب ق

حجــر الزاويــة يف عمليــة الســالم يف جنيــف. وتهــدف هــذه اللجنــة إىل 

ــىل  ــد، ع ــتور جدي ــامد دس ــوريا أو اعت ــايل يف س ــتور الح ــل الدس تعدي

ــوري.  ــون الس ــب القان ــة مبوج ــت ملزم ــا ليس ــن أن قراراته ــم م الرغ

ــاره انفراجــة،  ــبتمرب باعتب ــالن أيلول/س ــة بإع ــادة يف البداي ومتــت اإلش

ــة  ــيل الحكوم ــل ممث ــد فش ــح بع ــف مل تنج ــات يف جني ــن املحادث لك

واملعارضــة يف االتفــاق عــىل جــدول أعــامل للجلســة.97 ومل يتــم تحديــد 

موعــد لعقــد اجتــامع مســتقبيل ومل يتــم التوصــل إىل أي اتفــاق بشــأن 

مــا إذا كانــت العدالــة االنتقاليــة ســتكون عــىل جــدول األعــامل.

العقوبات االقتصادية   
هنــاك اعــرتاف واســع بــأن نظــام العقوبــات املطبــق عــىل ســوريا يعتــرب 

أحــد أكــرث األنظمــة املفروضــة شــموالً وتطرفــاً عــىل اإلطــالق.98 وتــم 

 )OFAC( فــرض العقوبــات مــن قبــل مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة

بالواليــات املتحــدة، ووزارة خزانــة صاحبــة الجاللــة )اململكــة املتحدة(، 

واالتحــاد األورويب، واألمــم املتحــدة، والعديــد مــن الهيئــات التنظيميــة 

األخــرى.99 وتشــمل العقوبــات املفروضــة حاليــاً القيــود التجاريــة، 

وحظــر الســفر، وتجميــد أصــول ميلكهــا مســؤولون ســوريون، باإلضافــة 

إىل فــرض حظــر عــىل االســتثامر يف ســوريا مــن قبــل األفــراد.100 وتــم 

فــرض املزيــد مــن العقوبــات عــىل بيــع أو نقــل أو توريــد أو تصديــر 

»وقــود الطائــرات« و »ُمضافــات الوقــود« إىل ســوريا منــذ كانــون 

الثاين/ينايــر 101.2015 ويواصــل نظــام العقوبــات منــع معظــم أنشــطة 

األعــامل التجاريــة مــن رشكات أمريكيــة وأوروبيــة يف ســوريا.

ويف شــباط/فرباير 2019، أصــدر االتحــاد األورويب عقوبــات جديــدة ضد 

ــة  ــد مــن رجــال األعــامل الســوريني والــرشكات الســورية العامل العدي

داخــل البلــد. ويف أيار/مايــو 2019، مــّدد مجلــس االتحــاد األورويب 

التدابــري التقييديــة لالتحــاد األورويب ضــد النظــام الســوري حتــى 

ــة  ــن القامئ ــداً م ــاً واح ــس كيان ــام أزال املجل ــو 2020. ك حزيران/يوني

ــة«.102  ــري التقييدي ــه تحــت التداب ــاك أســباب إلبقائ ــه »مل تعــد هن ألن

وتضــم القامئــة اآلن 269 شــخصاً و69 كيانــاً مســتهدفني بحظــر الســفر 

ــد األصــول »لكونهــم مســؤولني عــن مامرســة القمــع العنيــف  وتجمي

ضــد الســكان املدنيــني يف ســوريا، و/أو االســتفادة مــن النظــام أو 

ــات«. ــخاص أو الكيان ــؤالء األش ــاط به ــه، و/أو االرتب دعم

ويف كانــون األول/ديســمرب 2019، أقــّر الكونغــرس األمريــيك قانــون 

ــذي تضمــن قســامً يعــرف  ــي لعــام 2020، وال ــاع الوطن ــض الدف تفوي

ــز فــرض  ــذي يجي ــة املدنيــني يف ســوريا، ال ــون قيــرص لحامي باســم قان

عقوبــات إضافيــة وقيــود ماليــة عــىل املؤسســات واألفــراد الذيــن 

ــالت تجاريــة مــع الحكومــة الســورية. حيــث يجيــز  يجــرون معام

ي دمشق، آب/أغسطس 2019. 
رجل يزّود سيارته بالوقود �ز

حقوق النرش محفوظة لـ«عدسة شاب دمشقي«



    20  |  المركز السوري للعدالة والمساءلة

ــك  ــة الســورية، وكذل ــىل الحكوم ــات ع ــرض عقوب ــد ف ــون الجدي القان

ــة أو  ــع الحكوم ــة م ــط اقتصادي ــم رواب ــن لديه ــامل الذي ــال األع رج

ــا  ــي تديره ــة الت ــة التحتي ــزي أو البني ــك املرك ــي   أو البن ــاع األمن القط

الدولــة، مبــا يف ذلــك رشكات الطــريان ووكاالت الطاقــة ومشــاريع 
اإلنشــاءات.103

النتائج املرتتبة عىل االقتصاد السوري

لقد تسبب نظام العقوبات يف نقص الوقود واملواد األخرى، كام تسبب 

يف تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً.

يف ترشين الثاين/نوفمرب 2018، أصدر مكتب مراقبة األصول األجنبية 

نرشة جديدة يهدد فيها بفرض عقوبات عىل السفن التي تنقل النفط 

والغاز إىل املوانئ السورية. وأدت هذه النرشة إىل أخطر أزمة غاز 

تواجهها سوريا يف السنوات األخرية، مام تسبب يف قطع رشكات التأمني 

عالقاتها مع السفن املتجهة إىل سوريا وإيقاف السفن شحنات البضائع 

إىل البلد. ورداً عىل ذلك، طلبت الحكومة السورية من رشكات بارزة 

رشاء سفن ونقل الغاز من إيران وروسيا، دون تغطيتها بالتأمني. 
وارتفعت تكلفة الشحن اآلن ارتفاعاً بالغاً.104

وأدت األزمة املالية يف لبنان إىل زيادة تدهور االقتصاد السوري، حيث 

ازدادت العالقات املرصفية السورية مع لبنان بشكل كبري خالل النزاع. 

وفرضت البنوك اللبنانية ضوابط مشددة عىل عمليات سحب العمالت 

وتحويالتها إىل الخارج، األمر الذي أدى بالفعل إىل وقف التدفقات 
املالية من سوريا إىل لبنان.105

وفقدت اللرية السورية أكرث من 50% من قيمتها مقارنة ببداية عام 

106.2019 ويف كانون الثاين/يناير 2020، كان سعر رصف اللرية السورية 

1,250 لرية سورية مقابل الدوالر، مقارنة بـ 47 لرية سورية مقابل 

الدوالر قبل بدء النزاع يف عام 107.2011 ويف موازاة ذلك، كان هناك 

تضخم مفرط، حيث ارتفعت األسعار أكرث من 22 ضعفاً منذ بداية 

الحرب، أو بنسبة 2,400 يف املائة.108 وتوجد زيادة قياسية يف أسعار 

السلع الرئيسية مثل السكر واألرز، يف حني زاد انقطاع التيار الكهربايئ 
يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة وسط نقص الوقود.109

ويبلغ سعر كيلوغرام من السكر اآلن 600 لرية سورية، مقارنًة بـ 250 

لرية سورية يف أيلول/سبتمرب 2019، يف حني قفز سعر كيلوغرام واحد 

من لحم الضأن إىل أكرث من 12,000 لرية سورية، بعد أن كان حوايل 

7,000 لرية سورية.110 ويرتاوح متوسط   األجر الشهري للعاملني يف 

القطاع العام بني 20,000 و40,000 لرية سورية، ويف القطاع الخاص بني 

100,000 و150,000 لرية سورية. وإن الحد األدىن للدخل الالزم لتوفري 

الرضوريات الشهرية األساسية هو 100,0000 لرية سورية. وتؤكد 

الدراسات والتقارير أن أكرث من 93 يف املائة من السوريني يعيشون 
تحت خط الفقر.111

وعالوة عىل ذلك، تعمل العقوبات دون قصد عىل عرقلة عمل الجهات 

الفاعلة اإلنسانية يف سوريا. كام أدى الروتني البريوقراطي املرهق، 

والتكاليف القانونية املتزايدة، واملخاوف من االنتهاكات من قبل 

املوردين األجانب، والتعريفات الواسعة للمنتجات ذات االستخدام 

املزدوج يف العقوبات، إىل خلق »تأثري مخيف« حرم منظامت اإلغاثة 

من الوصول إىل اإلمدادات الحيوية يف سوريا، مبا يف ذلك أدوية 

الرسطان ومعدات املستشفيات التي تساهم يف إنقاذ األرواح.112 وعىل 

الرغم من أنه يُفرتض أن تُعفى الواردات الطبية من العقوبات الغربية، 

إال أن عامل اإلغاثة املوجودين عىل األرض يف سوريا يقولون إن »التأثري 

غري املبارش للعقوبات ]...[ يجعل استرياد األدوات الطبية وغريها من 
اللوازم الطبية أمراً صعباً للغاية، بل ويكاد يكون مستحيالً«.113

ومع وجود قليل من األدلة عىل أن مثل هذه العقوبات واسعة النطاق 

تحقق أهداف السياسيات املقصودة منها، فإن التأثري الذي تحدثه 

عىل حياة املدنيني السوريني يشكل مصدر قلق كبري. وميكن أن تكون 

العقوبات أداة قوية إلجبار البلدان عىل تغيري سياساتها، عىل سبيل 

املثال عن طريق تعطيل القدرة العملية للحكومة عىل شن الحرب أو 

عن طريق تحفيز البلدان عىل التفاوض وتقديم تنازالت يف مقابل رفع 

العقوبات. وإن العقوبات املستهدفة، خاصة فيام يتعلق بجهود إعادة 
اإلعامر، لديها القدرة عىل أن تكون فعالة لجهود العدالة يف سوريا.114

ولكن، كام أكد املركز السوري للعدالة واملساءلة من قبل، مل يكن 

للعقوبات املفروضة عىل الحكومة السورية منذ بداية النزاع الحايل 

سوى تأثري ضئيل عىل اإلجراءات والسياسات الحكومية.115 وحتى 

العقوبات املستهدفة ضد حلفاء معينني للنظام، مثل رامي مخلوف، 

أثبتت عدم فعاليتها نتيجة عدم وجود تعاون كاف عرب الحدود وغياب 
اإلرادة السياسية.116

لذلك، يجب النظر إىل العقوبات االقتصادية كأداة لفن إدارة الدولة 

وأحد جوانب اسرتاتيجية دبلوماسية أكرب، بدالً من أن تكون بديالً 

للمساءلة.117 حيث ال ميكن تحقيق العدالة من خالل العقوبات 

وحدها. ويف حني أن أنظمة العقوبات هي شكل من أشكال العقوبة 

التي تحقق مستوى معني من القصاص، إال أنها ال تفلح يف كشف 

الحقيقة أو منع التكرار وهي بعيدة كل البعد عن عمليات العدالة 

االنتقالية التي تركز عىل الضحايا. وعىل هذا النحو، لتحقيق مساءلة 

حقيقية، يجب تنفيذ العقوبات االقتصادية بالرتادف مع إرادة سياسية 

حقيقية لتشجيع انتقال عن طريق التفاوض وفرص مناسبة لالنتصاف.
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جهود التوثيق من املصادراملفتوحة
بالنظر إىل قيام السوريني بتسجيل املاليني من مقاطع الفيديو 

النتهاكات محتملة أثناء النزاع، أصبح التوثيق من املصادر املتاحة 

واملفتوحة للجميع مصدراً مهامً لألدلة لتحديد هوية الجناة، والكشف 
عن مصري أحبائهم، وإنشاء سجل تاريخي.118

وقامت منظامت مثل األرشيف السوري واملركز السوري للعدالة 

واملساءلة بجمع املاليني من مقاطع الفيديو من مصادر مثل اليوتيوب 

والفيسبوك يف محاولة لتحديد الجناة والحوادث التي تنتهك القانون 

الدويل وكذلك ملشاركة مقاطع الفيديو ذات الصلة مع السلطات ذات 

القدرة عىل تحقيق العدالة واملساءلة. وتواجه هذه املنظامت مشكلة 

يف الحجم الكبري للبيانات يف محاولة التمييز بني املعلومات التي 

يحتمل أن تكون مفيدة عام هو مجرّد صخب. وأنشأ املركز السوري 

للعدالة واملساءلة قاعدة بيانات معدة لهذا الغرض للسامح للعاملني يف 

تدقيق هذه املقاطع مبشاهدة مقاطع الفيديو، وتحديد تلك املقاطع 

األكرث صلة بتحقيقات معينة، وإيجاد وتسجيل العالقات بني املصادر 

املختلفة.119 وقد أثبت ذلك أنه مفيد لجهود التشارك يف املعلومات مع 

املدعني العامني وهيئات األمم املتحدة.

كام اعتمدت التقارير املعمقة التي يُعّدها صحفيون عىل مقاطع 

الفيديو مفتوحة املصدر إلسناد املسؤولية عن الهجامت غري القانونية. 

عىل سبيل املثال، يف عام 2019، أوضح فريق التحقيقات البرصية 

بصحيفة نيويورك تاميز كيف جمع مئات الصور ومقاطع الفيديو من 

قنوات التواصل االجتامعي للعثور عىل أدلة برصية عىل تفجري املشايف 
السورية وربط هذه الهجامت بالطيارين الروس.120
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ومصــادر  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــن  للتوثيــق  بيانــات  قاعــدة  لبنــاء  مــوارده  مــن  اً  كبــ�ي جــزءاً  والمســاءلة  للعدالــة  الســوري  المركــز  خّصــص  إنشــائه،  منــذ 

حــول  فيديــو  مقطــع  مليــون  مــن  بأكــ�ش  الســوري  المركــز  بيانــات  قاعــدة  تحتفــظ  تاريخــه،  وحــ�ت  االأرض.  عــى  يعملــون  الذيــن  ز  الموثِّقــ�ي عــن  فضــاً  أخــرى،  رقميــة 

تنظيــم  ويتــم  الفاعلــة.  الجهــات  مــن  و149,000  فيديــو  مقطــع   229,000 مــن  أكــ�ش  وتصنيــف  بتقييــم  لــه  التابــع  البيانــات  محلــىي  فريــق  وقــام  الســوري،  اع  ز الــ�ز

تــم  تاريخــه،  وحــ�ت  الصلــة.  ذات  البيانــات  ز  بــ�ي العاقــات  وعــرض  تحديــد  ز  للمســتخدم�ي تتيــح  ي 
والــ�ت ترابطيــة،  بيانــات  قاعــدة  ي 

�ز معالجتهــا  تتــم  ي 
الــ�ت البيانــات 

بياناتــه  قاعــدة  الســوري  المركــز  واســتخدم  انتهــاكات.  حــدوث  عــى  نقديــة  أدلــة  عــى  تحتــوي  مرتفعــة«،  »أولويــة  أنهــا  عــى  فيديــو  مقطــع   5,000 قرابــة  تحديــد 

المحايــدة  الدوليــة  االآليــة  مــع  بياناتــه  أيضــاً  الســوري  المركــز  ويشــارك  أوروبــا.  ي 
�ز ز  وطنيــ�ي ز  عامــ�ي ز  مدعــ�ي لطلبــات  اســتجابة  الصلــة  ذات  البيانــات  عــى  للعثــور 

ز  مهمــ�ي ز  عاملــ�ي ســيكونان  وتحليلهــا  الرقميــة  البيانــات  عــى  الحفــاظ  بــأن  الســوري  المركــز  يؤمــن  الجنائيــة،  الماحقــات  جانــب  وإىل   .)IIIM( والمســتقلة 

الذكــرى. وإحيــاء  الحقيقــة  قــول  ذلــك  ي 
�ز بمــا  المســتقبل،  ي 

�ز االنتقاليــة  العدالــة  جهــود  مــن  لمجموعــة 
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إن أحد التحديات الكبرية التي تواجه جهود التوثيق هو الحذف 

التدريجي ملصادر األدلة املهمة من جانب رشكات مواقع التواصل 

االجتامعي. حيث يواصل اليوتيوب والفيسبوك استخدام أدوات 

آلية لحذف مقاطع الفيديو التي قد تنتهك رشوط االستخدام، كتلك 

املقاطع التي تتضمن محتوى متطرف. غري أن الحذف التلقايئ غالباً ما 

يحذف مقاطع الفيديو ذات القيمة العالية يف سياق العدالة االنتقالية. 

وبحسب تقديرات »األرشيف السوري«، فقد تم حذف 10% من 
مقاطع الفيديو التي توثق االنتهاكات يف سوريا يف عام 2017. 121

وأصبحت تطبيقات وسائل التواصل االجتامعي األخرى مهمة يف جهود 

التوثيق حيث تم تبنيها من قبل السوريني. عىل سبيل املثال، يف عام 

2019، أصبح تطبيق الرسائل تيليغرام )Telegram( أداة مهمة لتوثيق 

االنتهاكات التي ترتكبها امليليشيات العاملة يف شامل سوريا والتي 

تدعمها تركيا.122 وبالتايل، تقوم منظامت التوثيق بتكييف منهجياتها 

اللتقاط املعلومات املتاحة عىل منصات مختلفة.

جهود التوثيق يف امليدان 
عىل الرغم من أن التوثيق مفتوح املصدر يقّدم أدلة قيمة، إال أن 

التوثيق من امليدان، والذي غالباً ما يكون يف شكل شهادات مبارشة 

ومقابالت مع شهود وناجني، يظل جزءاً ال يتجزأ من فهم االنتهاكات 

املستمرة والسعي لتحقيق املساءلة وإنشاء سجل تاريخي للنزاع.

ويف عام 2019، استمرت شبكة واسعة من املنظامت السورية يف 

توثيق االنتهاكات الحالية، فضالً عن جمع أدلة جديدة عىل االنتهاكات 

التي استمرت طوال تسع سنوات من النزاع. ويواصل فريق املركز 

السوري للعدالة واملساءلة عىل األرض يف سوريا والبلدان املجاورة 

جمع املقابالت مع الناجني، مع الرتكيز بشكل خاص عىل املعتقلني 

السابقني والناجني من العنف الجني والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي. وأدت الهزمية اإلقليمية لداعش يف عام 2019 إىل خلق 

فرص جديدة للمركز السوري وأقرانه للوصول إىل الناجني من جرائم 

داعش وإجراء مقابالت معهم، مبن فيهم النساء واألطفال اليزيديني 

الذين اختطفهم التنظيم ويعودون اآلن إىل ديارهم. ويف عام 2019، 

جمع املركز السوري 112 مقابلة مع ضحايا أنتهاكات يف سوريا، مبا 

يف ذلك 19 مقابلة مع ناجني من العنف الجني والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي.

ومن بني رشكاء املركز السوري، تعمل منظمة العدالة من أجل الحياة 

)jfl.ngo( عىل توثيق االنتهاكات التي تحدث يف دير الزور ورشق 

سوريا، بينام يركز حامة حقوق اإلنسان )hrguardians.org( عىل 

توثيق حاالت االختفاء القرسي وعمليات القتل خارج نطاق القضاء 

من خالل مقابالت مع عائالت الضحايا. وجمعت منظمة سوريون من 

أجل الحقيقة والعدالة )stj-sy.org( مجموعة واسعة من التوثيقات 

من جميع أنحاء سوريا يف عام 2019، حيث أصدرت 42 تقريراً حول 

مواضيع تشمل سوء التغذية يف مخيامت النازحني ومعتقلني توفوا 

يف مراكز االعتقال التابعة لألجهزة األمنية السورية، والعودة القرسية 

لالجئني من تركيا. ومتثل هذه املجموعات جزءاً صغرياً من املنظامت 

والناشطني الذين يعملون باستمرار لجمع توثيقات ميدانية.

وقد يكون التوثيق امليداين محفوفاً باملخاطر، سواء بالنسبة للمنظامت 

والناشطني الذين يجمعونه، وبالنسبة للناجني والشهود الذين يشاركون 

قصصهم. ويُعد إجراء التوثيق بأمان تحدياً كبرياً يف املناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة، وهو تحٍد زاد يف عام 2019، حيث تواصل 

الحكومة استعادة األرايض. ويجب أال تكون املنظامت متيقظة عند 

إجراء املقابالت فحسب، بل يجب عليها أيضاً الحفاظ عىل تدابري أمنية 

رقمية صارمة لضامن أن تظل أسامء الناجني الذين يتعاونون معها 

رسية.

ويشكل جمع املقابالت أيضاً خطراً نفسياً عىل الناجني، الذين يضطرون 

إىل اسرتجاع تجارب صعبة. ويجب أن يويل املوثِّقون دامئاً األولوية 

لصحة الناجني، وأن يقّدموا رشحاً مفصالً لألشخاص الذين يُجرون معهم 

مقابالت بشأن محتوى املقابلة والغرض منها قبل أن تبدأ، وأن يحرصوا 

عىل أنهم يفهمون بأن لديهم الحق يف إنهاء املقابلة يف أي وقت.

ومن أجل مواجهة هذه التحديات والتأكد من أن املقابالت ذات جودة 

كافية الستخدامها من قبل آليات العدالة، أنشأ املركز السوري برنامج 

تدريب عىل التوثيق يوفّر تدريباً تقنياً عىل كيفية إجراء املقابالت 

ألعضاء فريق املركز السوري واملنظامت الرشيكة. ويف عام 2019، 

قّدم املركز السوري دورات تدريبية حول الوالية القضائية العاملية، 

 للجدران آذان

تقريــر  والمســاءلة  للعدالــة  الســوري  المركــز  أصــدر   ،2019 أيار/مايــو،  ي 
�ز

الســوري  المركــز  تحليــل  إىل  يســتند  تقريــر  وهــو  آذان«،  »للجــدران 

مكاتــب  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  ي 
الــ�ت الوثائــق  مــن  صفحــة  لـــ5,000 

الســورية.  الحــرب  خــال  الحكومــة  هجرتهــا  ي 
الــ�ت االســتخبارات  وكاالت 

لعمليــات  ومعــارصاً  فريــداً  ســجاً  تحليلهــا  تــم  ي 
الــ�ت الوثائــق  هــذه  وتوفــر 

عــن  اللثــام  يميــط  ال  الســورية،  االســتخبارات  وكاالت  ي 
�ز القــرار  صنــع 

مــدى  عــن  وأيضــاً  بــل  فحســب،  نســان  االإ لحقــوق  ة  خطــ�ي انتهــاكات 

الســورية. الحيــاة  جوانــب  مــن  جانــب  كل  ي 
�ز الــوكاالت  هــذه  تغلغــل 
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وتوثيق العنف الجني والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وتوثيق 

االنتهاكات املتعلقة باالعتقال، والحفاظ عىل السالمة البدنية واألمن. 

ويتم توفري هذه التدريبات ملنظامت حقوق اإلنسان والناشطني 

العاملني يف سوريا وخارجها. 

وميكن أن يكون التوثيق امليداين فعاالً يف دعم جهود املنارصة العامة، 

ولكنه سيعترب جهداً مفيداً للمساءلة الجنائية فقط إذا متت مشاركته 

مع السلطات ذات الوالية القضائية. ولهذا السبب، يقوم املركز السوري 

واملنظامت األخرى بالتشارك يف التوثيق امليداين مع املحققني واملدعني 

العامني الذين لديهم هذه األهلية. ويبقى السؤال الذي يلوح يف األفق 

حول من سيُتاح له صياغة الرواية التاريخية األوسع للنزاع. وسيكون 

إنشاء أرشيف شامل ومتاح للجمهور حول توثيق النزاع السوري أساسياً 

لهذه العملية.

 استخراج الجثث والرفات
يف شال رشق سوريا

ــن  ــبكة م ــوريا إىل ش ــامل رشق س ــش يف ش ــم داع ــم تنظي أدت جرائ

ــا مجهــويل  ــة تحتــوي عــىل رفــات اآلالف مــن الضحاي ــر الجامعي املقاب

ــا معرفــة مصــري أحبائهــم  ــة. ومــن حــق عائــالت هــؤالء الضحاي الهوي

واســتعادة رفاتهــم. وميكــن أن تحتــوي هــذه املقابــر أيضــاً عــىل أدلــة 

ــم التنظيــم. ــة عــىل جرائ قيّم

ويف مطلــع عــام 2018، تــم تشــكيل فريــق االســتجابة األويل )FRT( من 

أجــل اســتعادة الجثــث التــي تُركــت بــن األنقــاض يف أعقــاب عمليــات 

القصــف التــي قــام بهــا التحالــف الــدويل. وبعــد ذلــك بوقــت قصــر، 

ــات  ــث والرف ــق لتشــمل أيضــاً اســتخراج الجث ــعت أعــال الفري توّس

ــم  ــمرب 2019، ت ــون األول/ديس ــول كان ــة. وبحل ــور الجامعي ــن القب م

ــامل رشق  ــرباً يف ش ــن 22 ق ــات م ــث والرف ــتخراج الجث ــاف واس اكتش

ــة  ــم انتشــال 1,900 جث ــة. وت ــه 3,700 جث ــا مجموع ســوريا، تضــم م

أخــرى مــن تحــت األنقــاض أو مــن قبــور مؤقتــة تــم إنشــاؤها أثنــاء 

ــن  ــث م ــل الجث ــم نق ــني ت ــف.123 ويف ح ــّنه التحال ــذي ش ــف ال القص

أجــل حاميــة الصحــة العامــة والســامح باســتعادة مواقــع القبــور، فقــد 

شــملت عمليــة اســتخراج الجثــث والرفــات قــدراً قليــالً مــن التوثيــق. 

وتــم التعــرف عــىل هويــة حــوايل 500 جثــة، لكــن الغالبيــة العظمــى 

مــن هــذه الجثــث تــم انتشــالها مــن تحــت األنقــاض. وتــم التعــرف 

بنجــاح عــىل عــدد قليــل فقــط مــن الرفــات التــي تــم اســتخراجها مــن 

ــة بعمــل اســتثنايئ  ــة. ويقــوم فريــق االســتجابة األولي ــر الجامعي املقاب

يف ظــروف بالغــة الصعوبــة، لكنــه يفتقــر إىل الخــربة الفنيــة يف حفــظ 

وتوثيــق الرفــات، مــام يشــكل إمكانيــة إلحــاق رضر بالجثــث وتعقيــد 

الجهــود املســتقبلية يف تحديــد الهويــة.

واملســاءلة  للعدالــة  الســوري  املركــز  بــدأ  عــام 2019،  شــتاء  ويف 

والفريــق األرجنتينــي ألنرثوبولوجيــا الطــب الرشعــي )EAAF( بتقديــم 

دورات تدريبيــة تقنيــة يف أنرثوبولوجيــا الطــب الرشعــي والتوثيــق 

ي الرقة. الصورة لفريق االستجابة االأولية  2019
ة �ز فريق االستجابة االأولية يستخرج جثث من مق�ب
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ــن  ــرث م ــي بأك ــق األرجنتين ــع الفري ــة. ويتمت ــتجابة األولي ــق االس لفري

ــور  ــات مــن القب ــث والرف ــاً مــن الخــربة يف اســتخراج الجث ــني عام ثالث

ــن  ــني ع ــث األرجنت ــة إىل بح ــذه املنظم ــخ ه ــود تاري ــة، ويع الجامعي

ــن  ــات م ــبعينيات والثامنيني ــذرة يف الس ــرب الق ــد الح ــن بع املفقودي

القــرن املــايض. ويف حــني أن عمليــة ســحب القــوات األمريكيــة يف 

ترشيــن األول/أكتوبــر عــام 2019 منعــت أعضــاء الفريــق األرجنتينــي 

مــن الســفر إىل الرقــة، قــّدم الفريــق األرجنتينــي سلســلة مــن مقاطــع 

الفيديــو املخصصــة للتدريــب وشــارك يف مناقشــة عــن بعــد مــع فريــق 

ــة  ــة باإلضاف ــات الفني ــذه التدريب ــري ه ــم توف ــة. ويت ــتجابة األولي االس

إىل الدعــم النفــي واالجتامعــي ملســاعدة أعضــاء الفريــق عــىل إدارة 

ــة. ــذي يتســبب بالصدم ــم ال ــة عمله طبيع

ــة  ــز الســوري للعدال ــع املرك ــل م ــي للعم ــق األرجنتين ويخطــط الفري

ــة يف عــام 2020 لتوســيع برنامــج  ــق االســتجابة األولي واملســاءلة وفري

األويل  االســتجابة  فريــق  هيكلــة  إعــادة  يف  واملســاعدة  التدريــب 

ــة أعضــاء  ــدى غالبي ــب املعمــق. ويوجــد ل ــن التدري ــد م إلتاحــة مزي

الفريــق حاليــاً نفــس الوصــف الوظيفــي ويتلقــون تدريبــات متطابقــة. 

ــادة  ــق بزي ــاء الفري ــة ألعض ــة متخصص ــرَق فرعي ــاء ِف ــمح إنش وسيس

جــودة عملهــم وتلقــي التدريبــات يف مجــاالت محــددة، مثــل كيفيــة 

رســم خريطــة ملواقــع القبــور أو تصويــر الرفــات واملقتنيــات الشــخصية 

ــث. ــة للجث املرافق

ــة بتوثيــق هــذه  وستســمح الخــربة املوّســعة لفريــق االســتجابة األولي

املقابــر بشــكل أكــرث شــموالً، بهــدف طويــل املــدى يتمثــل يف التعــرف 

عــىل الرفــات وجمــع األدلــة املتعلقــة بالجرائــم املرتكبــة. وبينــام يجري 

هــذا العمــل حاليــاً يف شــامل رشق ســوريا، حيــث الوضــع األمنــي   أكــرث 

اســتقراراً، تــم اكتشــاف مقابــر أيضــاً يف إدلــب ويف أماكــن أخــرى مــن 

البلــد. وإن بنــاء قــدرات الطــب الرشعــي للســوريني الســتخراج الجثــث 

ــاس  ــع األس ــوف يض ــا س ــق فيه ــع والتحقي ــذه املواق ــن ه ــات م والرف

إلجــراء تحقيقــات مســتقبلية يف املقابــر يف جميــع أنحــاء البلــد.

تخليد الذكرى 

و«الكهــف«  ســما«  أجــل  »مــن  أفــام  توثــق  حيــث   . ز الدوليــ�ي والثنــاء  االهتمــام  ز  ســوري�ي ز  لمخرجــ�ي وثائقيــة  أفــام  ثاثــة  حصــدت   ،2019 عــام  ي 
�ز

ســما«  أجــل  »مــن  فيلمــا  ويُــروى  الحصــار.  تحــت  يعيشــون  الذيــن  ي  الطــ�ب المجــال  ي 
�ز ز  والعاملــ�ي ز  المدنيــ�ي حيــاة  االأرض«  تحــت  و«دومــا 

الســورية.  الحــرب  حــول  التقاريــر  ي 
�ز تجاهلهــا  يتــم  مــا  غالبــاً  ي 

الــ�ت النســائية  التجــارب  عــى  الضــوء  يســلطان  بحيــث  أنثــوي،  منظــور  مــن  و«الكهــف«، 

عنيفــة  تجــارب  االأفــام  هــذه  تقــّدم  ســوريا،  ي 
�ز تحــدث  ي 

الــ�ت االنتهــاكات  تجــاه  الــدوىلي  الجمهــور  لــدى  االإحســاس  بــرودة  فيــه  ازداد  وقــت  ي 
و�ز

عــى  و«الكهــف«  ســما«  أجــل  »مــن  فيلمــا  حصــل  ذلــك،  وبعــد  الســوري.  اع  ز الــ�ز ي 
�ز ز  المدنيــ�ي معانــاة  عــى  ز  كــ�ي ال�ت وجــددت  الجماهــ�ي  هــزت 

الجائــزة. هــذه  تاريــخ  ي 
�ز ترشــيحاً  االأكــ�ش  بــات  أن  بعــد  وثائقــي  فيلــم  أفضــل  عــن  )بافتــا(  بجائــزة  االأول  فــوز  مــع  االأوســكار،  لجوائــز  ترشــيحات 

: ملصقات االأفام الخاصة بـ "دوما تحت االأرض"، و"الكهف"، و"من أجل سما" ز من اليسار إىل اليم�ي
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ِحراك الضحايا واألرس

يضطلع الضحايا السوريون وأرسهم بدور قيادي يف وضع جدول 

أعامل العمليات القضائية وضامن عدم نسيان الجرائم املرتكبة يف 

سوريا. حيث أن املنظامت املؤلفة من الضحايا وعائالتهم هي يف 

وضع فريد ملنارصة هذه القضية بفعالية. وبينام يخبو االهتامم العام 

يف النزاع السوري وسط الروايات الكاذبة التي تفيد بأن النزاع قد 

انتهى، تعمل العائالت والناجون كمنارصين بال كلل، مام يدعم الزخم 

طويل األجل الذي يُعّد عامالً أساسياً لتحقيق العدالة الهادفة. كام أن 

املشاركة املبارشة لألرس والضحايا أمر حيوي لفعالية آليات العدالة. 

إذ غالباً ما ميتلك الضحايا معلومات متكاملة عن الجرائم التي عانوا 

منها، مام يجعل مشاركتهم املبارشة يف املحاكامت حجر الزاوية يف 

آليات املساءلة. ويُعتربون ذو أهمية أيضا بنفس القدر لتسرتشد 

بهم آليات العدالة االنتقالية األخرى، وضامن أن هذه اآلليات سوف 

تلبي احتياجاتهم بشكل فعال وهادف، وليس أولويات املراقبني أو 

املمولني الخارجيني. وخالل ما يقرب من تسع سنوات من النزاع يف 

سوريا، تشكلت مجموعة واسعة من املنظامت التي يقودها الضحايا 

والعائالت. ومتثل غالبية هذه املنظامت معتقلني سابقني، وعائالت 

األشخاص املفقودين، األمر الذي ال يزال يشكل مصدر قلق رئيي 

لحقوق اإلنسان بالنسبة للعديد من السوريني.

ويف عــام 2019، اســتمرت أرس املفقوديــن واملعتقلــني الســابقني يف رسد   

قصصهــم عــىل الســاحة الدوليــة. وفيــام يــيل مجــرد عينــة صغــرية مــن 

بعــض األعــامل املهمــة املنجــزة يف هــذا العــام. حيــث تُواِصــل العديــد 

مــن منظــامت الضحايــا األخــرى غــري املذكــورة القيــام بعمــل حيــوي يف 

مجــال املنــارصة والتوثيــق وتقديــم املســاعدات اإلنســانية.

ــخاص  ــالت األش ــن عائ ــة م ــي مجموع ــة ه ــل الحري ــن أج ــالت م عائ

ــع  ــالق رساح جمي ــل إط ــن أج ــل م ــال كل ــل ب ــي تعم ــن الت املفقودي

املعتقلــني. حيــث يضمــن ِحراكهــم املســتمر بــأن املفقوديــن الســوريني 

واالنتهــاكات التــي يعانــون منهــا ال تذهــب طــّي النســيان عــىل 

الســاحة الدوليــة. ويف آذار/مــارس 2019، عندمــا اجتمــع صانعــو 

السياســات يف مؤمتــر بروكســل الثالــث حــول »دعــم مســتقبل ســوريا 

ــة«  ــاص الحري ــة »ب ــل الحري ــن أج ــالت م ــرضت عائ ــة«، أح واملنطق

الخــاص بهــم، وقــد علّقــوا عليــه صــوراً لوجــوه املفقوديــن الســوريني. 

ونظمــوا مظاهــرات أمــام املؤمتــر، مذكّريــن الحارضيــن بــأن أي نقــاش 

ــني.124  حــول مســتقبل ســوريا يجــب أن يشــمل إطــالق رساح املعتقل

ويف 7 آب/أغســطس، بعــد فــرتة وجيــزة مــن تبّنــي قــرار جديــد ملجلس 

األمــن الــدويل يدعــو الــدول إىل البحــث عــن املفقوديــن بســبب 

ــة  ــة إعالمي ــدويل أول إحاط ــن ال ــس األم ــد مجل ــلح، عق ــزاع املس الن

عــن األشــخاص املفقوديــن يف ســوريا. حيــث تحدثــت ناشــطتان مــن 

عائــالت مــن أجــل الحريــة، أمينــة خــوالين والدكتــورة هالــة الغــاوي، 

عــن أحبائهــام املفقوديــن والجرائــم املروعــة املوثقــة يف الســجون 
ــورية.125 الس

ــني  ــن معتقل ــون م ــا تتك ــجن صيدناي ــودي س ــيل ومفق ــة معتق رابط

ــا،  ــجن صيدناي ــزوا يف س ــن احتُج ــني مفقودي ــالت معتقل ــابقني وعائ س

ــة  ــة للحكوم ــال التابع ــز االعتق ــني مراك ــن ب ــمعة م ــوأ س ــو األس وه

الســورية. وتدعــو الرابطــة إىل إطــالق رساح الســجناء السياســيني، 

ــني  ــق ب ــوىل التوثي ــة حــول مصريهــم، وتت وتســعى إىل كشــف الحقيق

شــبكة أعضائهــا، بحيــث تجمــع معلومــات قيّمــة عــن تجربــة الســجن، 

ــي  ــاءه. ويلق ــزاع وأثن ــل الن ــاكات، قب ــن انته ــك م ــب ذل ــا يصاح وم

تقريــر جديــد صــدر يف عــام 2019 بعنــوان »االحتجــاز يف صيدنايــا«126 

ــا، باالعتــامد عــىل مقابــالت  الضــوء عــىل الجرائــم املرتكبــة يف صيدناي

مــع شــبكة واســعة مــن أعضــاء الرابطــة.

ويف أيار/مايــو 2019، شــكلت مجموعــة مــن عائــالت املختطفــني 

ــداً مــن أجــل الضغــط عــىل املجتمــع  ــاً جدي ــل داعــش تحالف مــن قب

الــدويل لدعــم برنامــج املفقوديــن يف شــامل رشق ســوريا، مبــا يف ذلــك 

اســتخراج الجثــث والرفــات مــن القبــور الجامعيــة وجمــع املعلومــات 

ــط هــذه  ــن.127 وتخطّ ــيل داعــش املحتجزي ــن مــن مقات عــن املفقودي

ــن  ــن ذوي املفقودي ــرى م ــالت أخ ــب عائ ــل، إىل جان ــة للعم املجموع

ــارصة  ــدء املن ــل ب ــن أج ــري م ــة مص ــع منص ــش، م ــم داع ــن تنظي م

ــارصة، ســتلعب هــذه املنصــة  ــب املن العامــة يف عــام 2020. وإىل جان

ــالت  ــح للعائ ــام يتي ــن، م ــن املفقودي ــارشاً يف البحــث ع أيضــاً دوراً مب

تبليــغ أولوياتهــم مبــارشة إىل أولئــك الذيــن يجــرون عمليــات اســتخراج 

الجثــث والرفــات يف شــامل رشق البلــد وتقديــم توثيــق قيّــم ملــا قبــل 

ــن. ــاة لألشــخاص املفقودي الوف
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النتائج والتوصيات
يف عــام 2020، كانــت األولويــة األكــرث إلحاحــاً بالنســبة للمجتمــع الــدويل هــي إنهــاء املذبحــة املســتمرة للســوريني، الذيــن مــا زالــوا يُقتلــون يف ظــل 

حمــالت القصــف التــي ال هــوادة فيهــا يف إدلــب، والتعذيــب، وعمليــات اإلعــدام الجامعــي يف الســجون الســورية، والظــروف املؤســفة يف مخيــم الهــول، 

ويف ظــل ظــروف وحشــية أخــرى يف مختلــف أنحــاء ســوريا. ويواصــل املركــز الســوري للعدالــة واملســاءلة أعــامل املراقبــة والتوثيــق واملنــارصة مــن 
أجــل اتخــاذ خطــوات ملموســة مــن قبــل املجتمــع الــدويل إلنهــاء األزمــة اإلنســانية املســتمرة.128

ال ينبغــي إحبــاط الســعي لتحقيــق العدالــة بســالم بعيــد املنــال. ويف الوقــت الــذي تشــق فيــه حكومــة بشــار األســد طريقهــا نحــو نــرص عســكري عــىل 

أرض محطمــة، أصبحــت العدالــة اآلن أكــرث أهميــة مــن أي وقــت مــى بالنســبة ملاليــني الســوريني الذيــن لطاملــا كانــوا، ومــا زالــوا، ضحيــة الحــرب. 

ومــن الــرضوري أن تعيــد الجهــات الفاعلــة الدوليــة تنشــيط جهودهــا ملواصلــة املســاءلة ضــد الجــاين األســوأ يف النــزاع، حتــى ال يتــم إضفــاء الرشعيــة 

عــىل الحكومــة املســؤولة عــن الغالبيــة العظمــى مــن جرائــم الحــرب، وال يتــم اعتبــار اســرتاتيجيتها املتمثلــة يف ذبــح شــعبها لرتكيعــه أمــراً طبيعيــاً. وال 

ميكــن تحقيــق الســالم املســتدام يف ســوريا إال عندمــا تتــم املســاءلة عــن الجرائــم الفظيعــة التــي ارتكبــت خــالل الســنوات التســع املاضيــة.

وللميض قدماً نحو العدالة واملساءلة يف سوريا، يحّث املركز السوري للعدالة واملساءلة األطراف املعنية عىل اتخاذ اإلجراءات التالية.

املجتمع الدويل، التحالف الدويل ضد تنظيم داعش

إنشــاء وحــدات وطنيــة خاصــة لجرائــم الحــرب ومتويلهــا بالكامــل    

ــم  ــق يف الجرائ ــدا للتحقي ــا وهولن ــودة يف أملاني ــك املوج ــل تل مث

ــة  ــادة الجامعي ــرب، واإلب ــم الح ــانية، وجرائ ــد اإلنس ــة ض املرتكب

ــاً. ــا قضائي ــة(، ومالحقته ــم الفظيع )الجرائ

إعادة املواطنني الذين سافروا إىل سوريا للقتال يف النزاع، ملحاكمتهم    

أو لقضاء فرتات املحكومية يف بلدهم األم.

ــل     ــن قب ــش م ــامت داع ــة محاك ــة ملراقب ــة دولي ــاء آلي ــم إنش دع

البلديــن حتــى ال يتــم مامرســة  الســوريني والعراقيــني يف كال 

ــاكات  ــن االنته ــا م ــفية وغريه ــدام التعس ــكام اإلع ــب وأح التعذي

الخطــرية، عــىل أقــل تقديــر. وينبغــي عــىل املجتمــع الــدويل أيضــاً 

تقديــم الدعــم للســلطات الكرديــة لتخفيــف الظــروف يف مخيــم 

الهــول وغــريه مــن املعســكرات التــي يتــم فيهــا احتجــاز عائــالت 

ــش. داع

متويــل وتدريــب فريــق االســتجابة األوليــة يف شــامل رشق ســوريا،    

ملســاعدة عائــالت املفقوديــن يف معرفــة مصــري أحبائهــم. وينبغــي 

عــىل دول التحالــف التــي تدعــم قــوات ســوريا الدميقراطيــة 

وفصائــل املعارضــة دعــوة هــذه الجامعــات إىل اإلفصــاح عــن 

املعلومــات املتعلقــة بحالــة أي ســجناء محتجزيــن لديهــا ومــكان 

ــم.  ــة إليه ــم املوجه ــم والته وجوده

التحقيــق يف الخســائر يف صفــوف املدنيــني الناجمــة عــن الغــارات    

الضحايــا  تعويضــات ألفــراد أرس  وتقديــم  للتحالــف،  الجويــة 

الباقــني عــىل قيــد الحيــاة، ودعــم إعــادة اإلعــامر يف املناطــق التــي 

ــف. ــا التحال دمره

العمــل مــع املنظــامت الدوليــة لحقــوق اإلنســان واملنظــامت    

اإلنســانية للتفــاوض عــىل وصــول أكــرب إىل املناطــق التــي تســيطر 

املســاعدات  توزيــع  عمليــات  أن  لضــامن  الحكومــة،  عليهــا 

ــانية  ــادئ اإلنس ــاً للمب ــتنفذ وفق ــامر س ــادة اإلع ــانية أو إع اإلنس

املتمثلــة يف الحيــاد والنزاهــة واالســتقالل واإلنســانية، دون تدخــل 

ــورية. ــة الس ــن الحكوم ــه م ــربر ل ال م

اشــرتاط توفــري متويــل إعــادة اإلعــامر لإلســكانات والبنيــة التحتيــة    

بتنفيــذ برامــج اســرتداد املُلكيــة واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن 

ــان. ــوق اإلنس ــة وحق ــامل التجاري األع

وقــف اإلعــادة القرسيــة إىل ســوريا عــىل الفــور، ســواء عــن طريــق    

الرتحيــل أو بوســائل غــري مبــارشة مثــل القضــاء عــىل فــرص كســب 

الــرزق والخدمــات األساســية لالجئــني. ويف الوقــت نفســه، يتعــني 

ــة  ــدول اإلقليمي ــاعدات إىل ال ــادة املس ــة زي ــدول األوروبي ــىل ال ع

املســتضيفة بــرشط املعاملــة العادلــة لالجئــني واحــرتام مبــدأ عــدم 

اإلعــادة القرسيــة.

تقييــم العقوبــات املســتمرة ضــد الحكومــة الســورية للتأكــد مــن    
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أنهــا ال تؤثــر بشــكل غــري متناســب عــىل الســكان املدنيــني 

ــانية. ــاعدات اإلنس ــول املس ــد وص وتقيّ

ــة     ــودة الطوعي ــق الع ــتضيفة ح ــدول املس ــم ال ــي أن تدع ينبغ

لالجئــني، وأن تحــرتم مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة، وذلــك بعــدم 

ــزاع املســتمر يف ســوريا. ــني قــرساً إىل الن إعــادة الالجئ

األمم املتحدة واملبعوث األممي إىل سوري

توســيع نطــاق التحقيــق الــذي يجريــه مجلــس التحقيــق التابــع    

لألمــم املتحــدة بشــأن اســتهداف املرافــق املدرجــة عــىل قامئــة 

عــدم االســتهداف، ليشــمل تحقيقــاً يف املســؤولية الجنائيــة 

لجميــع الهجــامت التــي تُشــن ضــد املواقــع املحميــة يف إدلــب 

وإعــالن النتائــج عــىل املــأل.

إعــادة تأكيــد قيادتهــا لعمليــة الســالم الســورية مــن خــالل    

االنســحاب مــن مســار أســتانا وإعــادة تركيــز الجهــود يف جنيــف. 

وينبغــي عــىل املبعــوث نقــل جهــود األمــم املتحــدة بعيــداً عــن 

ــدة، والعمــل عــىل  ــة دســتورية جدي تركيزهــا عــىل إنشــاء لجن

تحقيــق أهــداف ملموســة ميكــن أن تيــرّس اإلصــالح، مثــل توفــري 

ــن للمعارضــني السياســيني يف مناطــق املصالحــة، واســرتداد  األم

ــات  ــراء إصالح ــاً إىل إج ــة أيض ــاك حاج ــني. وهن ــة للنازح امللكي

ــني مكافحــة اإلرهــاب. ــة لقوان ترشيعي

تســليط الضــوء عــىل الحاجــة إىل اســرتداد امللكيــة مــع الحكومــة    

الســورية مــن خــالل الدعــوة إىل وقــف جهــود إعــادة التنظيــم 

العمــراين واملصــادرة، ووقــف العمــل بقوانــني امللكيــة الجديــدة 

إىل أن ينتهــي النــزاع. كــام ينبغــي عــىل املبعــوث أيضــاً إضافــة 

خبــري يف اســرتداد امللكيــة إىل فريقــه ميكنــه املســاعدة يف تقديــم 

ــرتداد  ــل الس ــار مفص ــول إط ــات ح ــه املفاوض ــورة وتوجي املش

امللكيــة.

إعطــاء األولويــة للدعــوات لإلفــراج الفــوري عــن جميــع املعتقلني    

السياســيني )عــىل أال يقتــرص ذلــك عــىل املقاتلــني أو أرسى 

الحــرب( أثنــاء املفاوضــات مــع الحكومــة الســورية، باإلضافــة إىل 

وصــول اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إىل مرافــق االحتجــاز.

ــه     ــد يف تحقيقات ــق الجدي ــد والتحقي ــق التحدي ــج فري ــرش نتائ ن

ــابقة. ــة الس ــامت الكيميائي ــي الهج ــة مرتكب ــد هوي لتحدي

ــة  ــة الدولي ــة )اآللي ــة يف مجــال العدال الجهــات الفاعل
املحايــدة واملســتقلة، املدعــون العامــون األوروبيــون، 

منظــات حقــوق اإلنســان(

ــاوى ««  ــع دع ــىل رف ــا ع ــة جهوده ــة الدولي ــز اآللي ــب أن ترك يج

ضــد األشــخاص الذيــن يتحملــون أكــرب قــدر مــن املســؤولية عــن 

جرائــم الحــرب يف ســوريا، مبــا يف ذلــك قــادة الحكومــة وقــادة 

املنظــامت، ألن رفــع هــذه القضايــا يتطلــب الكثــري مــن الوقــت 

واملــوارد.

ــة األشــخاص ««  ــم الحــرب الخاصــة مالحق ينبغــي لوحــدات جرائ

الذيــن يتحملــون أكــرب قــدر مــن املســؤولية عــن ارتــكاب جرائــم 

ــي توجــد  ــدول الت ــك املقيمــني يف ال ــة إىل أولئ ــة، باإلضاف فظيع

فيهــا تلــك الوحــدات.

ــة ««  ــوق القانوني ــامت الحق ــني ومنظ ــني العام ــىل املدع ــي ع ينبغ

إرشاك املجتمــع الســوري بفعاليــة يف املحاكــامت مبوجــب الوالية 

ــكاس  ــامن انع ــىل ض ــل ع ــا، والعم ــة يف أوروب ــة العاملي القضائي

أولويــات الضحايــا الســوريني ووجهــات نظرهــم يف القضايــا التــي 

يتــم مبارشتهــا.

ينبغــي عــىل منظــامت حقــوق اإلنســان أن تتعــاون مــع بعضهــا «« 

ــق  ــع التوثي ــود جم ــرار يف جه ــة والتك ــع االزدواجي ــض ملن البع

ــات. والبيان
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العقوبة الجرائم املزعومة أو اإلدانات تاريخ الحالة اإلنتاء الجنسية الجناة
الدولة 

املُحاِكمة

 
اإلنضامم و الدعم و التجنيد لصالح 

منظمة إرهابية
2019

بانتظار 

املحاكمة
تنظيم الدولة الربتغال 8 رجال برتغليني الربتغال

سجن 4 سنوات اإلنضامم و مساعدة منظمة إرهابية 2019 محكوم تنظيم الدولة البوسنة إيربو كيفوروفيتش البوسنة

سجن 9 أشهر مخالفة قانون تقييد السفر إىل سوريا 2016 محكوم واي يب جي الدمنارك جوانا باالين الدمنارك

سجن 6 أشهر مخالفة قانون تقييد السفر إىل سوريا 2018 محكوم واي يب جي الدمنارك تومي مورك الدمنارك

جرائم متعلقة بلإلرهاب  2019 يف املحاكمة تنظيم الدولة الدمنارك أحمد سامل الحاج الدمنارك

تقديم الدعم ملنظمة إرهابية  2019 يف املحاكمة تنظيم الدولة الدمنارك ثالثة ذكور الدمنارك

سجن 8 سنوات جرائم حرب، تعذيب، إعتداء 2015 محكوم
الجيس السوري 

الحر
سوريا مهّند درويب السويد

سجن مدى الحياة إرهاب 2015 محكوم
مجموعة غري 

محددة
السويد

حسام مصطفى املندالوي، 

سلطان األمني
السويد

سجن 8 أشهر
جرائم حرب، انتهاك كرامة امليت و 

املصاب
2017 محكوم

الحكومة 

السورية
سوريا محمد عبد الله السويد

سجن مدى الحياة جرائم حرب متضمنًة القتل 2017 محكوم
الجيس السوري 

الحر
سوريا هيثم سخانة السويد

جرائم ضد اإلنسانية، تعذيب  2019

تم تقديم 

شكوى 

جنائية

الحكومة 

السورية
سوريا 25 ضابط أمن السويد

 
إعدام جامعي، أعامل إرهابية، جرائم 

ضد اإلنسانية
2019 يف املحاكمة تنظيم الدولة سوريا حسان ف املجر

سجن 4 سنوات التحضري ألعامل إرهابية 2014 محكوم
مجموعة غري 

محددة
بريطانيا ماشودر تشودهاري

اململكة 

املتحدة

امللحق 1: املحاكات مبوجب الوالية القضائية العاملية

تم تجميع املعلومات التالية بناًء عى املصادر املتاحة للجمهور وليس املقصود منها أن تكون قامئة شاملة بالقضايا املتعلقة بسوريا واملرفوعة 

مبوجب الوالية القضائية العاملية. وعى 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 قّراءه بأن لجميع املتهمني الحق يف قرينة افرتاض براءتهم حتى تثبت إدانتهم.
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العقوبة الجرائم املزعومة أو اإلدانات تاريخ الحالة اإلنتاء الجنسية الجناة
الدولة 

املُحاِكمة

سجن 4.5 سنة )محمد(، 3 

سنوات )حمزة(
التحضري ألعامل إرهابية 2014 محكوم

مجموعة غري 

محددة
بريطانيا محمد حسان نواز، حمزة نواز

اململكة 

املتحدة

سجن 15.25 سنة التحضري ألعامل إرهابية 2015 محكوم
لواء املهاجرين 

و األنصار
بريطانيا يوسف رسوار و محمد أحمد

اململكة 

املتحدة

سجن مدى الحياة التحضري ألعامل إرهابية 2016 محكوم تنظيم الدولة بريطانيا جنيد أحمد خان
اململكة 

املتحدة

سجن 8 سنوات التحضري ألعامل إرهابية 2016 محكوم تنظيم الدولة بريطانيا شاذيب أحمد خان
اململكة 

املتحدة

التحضري ألعامل إرهابية  2019
بانتظار 

الحكم
تنظيم الدولة بريطانيا مأمون رشيد

اململكة 

املتحدة

متويل اإلرهاب  2019 محكوم تنظيم الدولة بريطانيا أماين نور، فيكتوريا ويبسرت
اململكة 

املتحدة

سجن سنة )جرمية 

اإلرهاب(، ثالث سنوات 

سجن )تهمة مخدرات(

الحضور ملعسكر تدريب تابع ملنظمة 

إرهابية
2019

 تدريب(

 ب ك ك(

 محكوم،

 )تدريب واي

يب جي( بريء

واي يب جي \ 

ب ك ك
بريطانيا أيدان جاميس

اململكة 

املتحدة

متويل اإلرهاب  2019 يف املحاكمة واي يب جي بريطانيا بول نيوي، سام نيوي
اململكة 

املتحدة

 
جرائم ضد اإلنسانية، تعذيب، قتل و 

إغتصاب
2019

تم تقديم 

شكوى 

جنائية

الحكومة 

السورية
سوريا 17 مسؤول مخابرات الرنوج

سجن ملدة سنتني إرهاب 2015 محكوم تنظيم الدولة تركيا قارص من تركيا )14( النمسا

سجن 20 سنة
عضوية يف منظمة إرهابية، ترويج 

نشاطات إرهابية
2015 محكوم تنظيم الدولة رصبيا

مريساد أومريوفيتش معروف 

ب أبو تيمة
النمسا

سجن مدى الحياة القتل كجرمية إرهابية 2017 محكوم

الجيش الحر 

)كتائب 

الفاروق(

فلسطيني 

)سوريا(
طالب لجوء )27( النمسا

 
التعذيب كجرمية ضد اإلنسانية و 

كجرمية حرب
2018

تم تقديم 

الشكوى

الحكومة 

السورية
سوريا

24 من املسؤولني الكبار يف 

حكومة األسد
النمسا

سجن 7 سنوات حيازة خطط لهجامت إرهابية 2018 محكوم تنظيم الدولة بلغاريا ذكر بلغاري )24( النمسا

سجن 8 سنوات التجنيد لصالح منظمة إرهابية 2018 محكوم تنظيم الدولة النمسا ذكر منساوي )28( النمسا

سجن 7 سنوات
اإلنتامء ملنظمة إرهابية عاملية، تنظيم 

الدولة
2018 محكوم تنظيم الدولة سوريا طالب لجوء )25( النمسا
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سجن 4 سنوات
التآمر لتقديم دعم مادي ملنظمة 

إرهابية أجنبية مصّنفة
2014 محكوم

تنظيم الدولة \ 

القاعدة
أمريكا شانون كونيل

الواليات 

املتحدة 

األمريكية

سجن 22.5 سنة
تقديم دعم، تجنيد، و تقديم املساعدة 

املالية اتنظيم الدولة
2015 محكوم تنظيم الدولة أمريكا مفيد أ. الفقيح

الواليات 

املتحدة 

األمريكية

سجن 35 سنة
الدعم و محاولة اإلنضامم لتنظيم 

الدولة، إعاقة العدالة
2016 محكوم تنظيم الدولة أمريكا تايرود ناثان ويبسرت باف

الواليات 

املتحدة 

األمريكية

تقديم الدعم املادي لتنظيم الدولة  2016
بانتظار 

الحكم
تنظيم الدولة أمريكا نادر الهزيل و مهّن بدوي

الواليات 

املتحدة 

األمريكية

 
محاولة تقديم الدعم املادي لتنظيم 

الدولة
2016 يف املحاكمة تنظيم الدولة أمريكا أحمد خليل الشاذيل

الواليات 

املتحدة 

األمريكية

تقديم الدعم املادي لتنظيم الدولة  2017
بانتظار 

الحكم
تنظيم الدولة أمريكا عرفات ناجي

الواليات 

املتحدة 

األمريكية

تقديم الدعم ملنظمة إرهابية  2016 معتقل
تنظيم الدولة\ 

النرصة

إسبانيا، 

األردن، 

املغرب

7 أفراد إسبانيا

 
جرائم ضد اإلنسانية، جرائم حرب، 

إختفاء قرسي
2017

أسقطت 

الشكوى

الحكومة 

السورية
سوريا

9 مسؤولني سوريني: عيل 

مملوك، عبد الفتاح قدسية، 

محمد ديب زيتون، جميل 

الحسن، فاروق الرشع، محمد 

سعيد بخيتان، محمد الحاج 

عيل، جالل الحايك، اليوسف

إسبانيا

متويل منظمة إرهابية  2019 معتقل القاعدة إسبانيا 10 أفراد إسبانيا

متويل منظمة إرهابية  2019
محتجز )من 

دون كفالة(
تنظيم الدولة سوريا ذكر سوري إسبانيا

  2019
أفرج عنها 

بكفالة
تنظيم الدولة إيرلندا ليزا سميث إيرلندا

سجن سنتني و مثانية أشهر تقديم الدعم ملجموعة إرهابية 2019 محكوم جبهة النرصة إيطاليا الرا بومبونايت إيطاليا

سجن 8 سنوات
دعم املشاركة يف الهجامت املسلحة يف 

سوريا
2016 محكوم تنظيم الدولة أسرتاليا حمدي القديس أسرتاليا

سجن 5.5 سنة محاولة السفر إىل سوريا للقتال 2016 محكوم تنظيم الدولة أسرتاليا أمني محمد أسرتاليا

سجن 11 سنة
عضوية مبنظمة إرهابية أجنبية، مشاركة 

مبحاولة قتل، محاولة قتل
2015 محكوم جند الشام أملانيا هارون ب أملانيا
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سجن 2 سنة معاملة مهينة و مذلة للغاية 2016 محكوم تنظيم الدولة أملانيا آريا الجيفاردي أملانيا

سجن 5 سنوات عضوية مبنظمة إرهابية أجنبية 2016 محكوم جبهة النرصة سوريا طالب لجوء أملانيا

سجن 8.5 سنة

إهانة جثة، عضوية مبنظمة إرهابية، 

إنتهاك قانون التحكم يف األسلحة 

العسكرية

2016 محكوم تنظيم الدولة أملانيا عبد الكريم ال ب أملانيا

سجن مدى الحياة جرائم حرب، تعذيب، خطف 2016 محكوم
الجيس السوري 

الحر
سوريا أبو الديب أملانيا

جرائم حرب  2017
بانتظار 

املحاكمة
جبهة النرصة سوريا عبد الفتاح ه أ أملانيا

سجن 4 سنوات و 9 أشهر

إرتكاب جرائم حرب ضد أهداف مدنية، 

خطف بقصد اإلبتزاز، إحتجاز غري 

قانوين، محاولة اإلبتزاز، استخدام القوة 

أو التهديد ضد حياة أو عضو جسدي، 

عضوية مبنظمة إرهابية أجنبية

2017 محكوم جبهة النرصة سوريا سليامن ال س أملانيا

سجن مدى الحياة

جرائم حرب، قتل أشخاص محميني 

تحت القانون اإلنساين الدويل، قتل، 

إختطاف بقصد اإلبتزتز، إرتكاب جرائم 

حرب

2017 محكوم
الجيس السوري 

الحر
سوريا إبراهيم ال ف أملانيا

تعذيب  2017

تم تقديم 

شكوى 

جنائية

الحكومة 

السورية
سوريا

7 مسؤولني رفيعي املستوى 

من الجيش السوري، من 

ضمنهم وزير الدفاع فهد 

جاسم الفريج، النائب العام 

العسكري الجرنال محمد 

حسان كنجو، رئيس الرشطة 

العسكرية و مدير سجن 

صيدنايا

أملانيا

سجن 3 سنوات
عضوية مبنظمة إرهابية أجنبية، إنتهاك 

قانون التحكم باألسلحة العسكرية
2017 محكوم جبهة النرصة سوريا خليفة س أملانيا

عضوية مبنظمة إرهابية  2018 محكوم تنظيم الدولة سوريا
ماهر ال ه )17(، محمد أ 

)26(، إبراهيم م )18(
أملانيا

تعذيب  2018

تم تقديم 

شكوى 

جنائية

الحكومة 

السورية
سوريا

6 مسؤولني رفيعني من 

املخابرات العسكرية
أملانيا

 
املساعدة و التحريض عىل جرائم ضد 

اإلنسانية و جرائم الحرب
2018

تم تقديم 

شكوى 

جنائية

الحكومة 

السورية، 

رشكات سورية 

و أملانية

سوريا

السورية لإلتصاالت، أوتيامكو، 

مسؤولون رفيعون من 

املخابرات العسكرية

أملانيا
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جرائم ضد اإلنسانية و جرائم حرب  2018

شكوى 

جنائية 

قّدمت، 

مذكرة 

إعتقال 

صدرت 

بحق جميل 

الحسن

الحكومة 

السورية
سوريا

10 مسؤولني رفيعني من 

مكتب األمن الوطني و 

املخابرات الجوية، مبن فيهم 

رئيس املخابرات الجوية

أملانيا

 
جرائم ضد اإلنسانية تتضمن أكرث من 

أربعة آالف حالة تعذيب
2019

بانتظار 

املحاكمة

الحكومة 

السورية
سوريا أنور ر، إياد أ أملانيا

سجن 4.5 سنة جرائم حرب، تعذيب، خطف 2019 محكوم
الجيس السوري 

الحر
سوريا محمد ك أملانيا

سجن 3.5 سنة
جرائم حرب، من ضمنها الظهور مع 

رأس لجثة مقطعة
2019 محكوم

الجيس السوري 

الحر
سوريا قاسم أ أملانيا

  2019 قيد الحجز تنظيم الدولة أملانيا نسيم أ أملانيا

سجن مدى الحياة جرائم حرب، إرهاب 2020 محكوم جبهة النرصة سوريا عبد الجواد الك أملانيا

سجن 12 سنة )بلقاسم(، 

سجن 3 ل 5 سنوات )7 

أعضاء آخرين(

عضوية يف منظمة إرهابية 2015
8 محكومني، 

1 تم تربئته

رشيعة من أجل 

بلجيكا )تنظيم 

الدولة(

بلجيكا

أعضاء )رشيعة من أجل 

بلجيكا(: فؤاد بلقاسم )قائد(، 

و 45 من أعضاء املجموعة

بلجيكا

سجن ملدة 3 ل 10 سنوات محاولة املشاركة يف أعامل إرهابية 2015 محكوم النرصة، الشباب بلجيكا

حمزة ب، هاريس يس ك، عبد 

الفتاح أ، يونس ها، كامل أ، 

سامي ل،

بلجيكا

سجن و خضوع للمراقبة 

ملدة 38 سنة 
قتل 2017 محكوم تنظيم الدولة بلجيكا حكيم العوسايك بلجيكا

سجن 5 سنوات، تجريد من 

الجنسية عند اإلفراح
عضوية يف منظمة إرهابية 2019

محكوم 

غيابيا
تنظيم الدولة بلجيكا نورا م، حفصة م، إلهام ه بلجيكا

غرامة 75000 يورو 

و نصف مليون يورو 

للرشكات، سجن 4 أشهر 

)رودولف ريبني(، سجن 

ملدة سنة )النديغيم(

انتهاك متطلبات الرتخيص للتصدير يف 

اإلتحاد األورويب
2020 محكوم رشكات بلجيكية بلجيكا

ثالثة رشكات فلمنكية )أأي 

لتجارة الكيامويات، أنيكس 

كستومز و دامنار للوجستيات( 

و مديران إداريني )رودولف 

ريبني، هريمان فان النديغيم(

بلجيكا

سجن سنتني متويل إرهاب 2017 محكوم تنظيم الدولة فرنسا ناتايل حّدادي فرنسا

سجن 10 سنوات إرتباط مبنظمة إرهابية 2017 محكوم تنظيم الدولة فرنسا نيكوالس موريو فرنسا

سجن من 5 ل 9 سنوات النية إلرتكاب جرائم إرهابية 2018 محكوم تنظيم الدولة فرنسا
ألبريتاين س، مصطفى س، 

سعيد ي
فرنسا
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التورط بجرائم حرب و جرائم ضد 

اإلنسانية
2018

صدرت 

مذكرة 

إعتقال

الحكومة 

السورية
سوريا

عيل مملوك، جميل الحسن، 

عبد السالم محمود
فرنسا

متويل إرهاب  2019
التحقيق 

مستمر
رشكة فرنسية فرنسا رشكة الفارج  س أ فرنسا

سجن 14 سنة إرهاب، خطف 2019 محكوم تنظيم الدولة فرنسا جيهان مخزومي فرنسا

سجن 9 سنوات )كالين(، 

سجن 10 سنوات و نفي 

من فرنسا )عامري(

إرتباط مبنظمة إرهابية، محاوالت 

لإلنضامم لتنظيم الدولة
2019 محكوم تنظيم الدولة

فرنسا 

)كاليم(، 

تونس 

)عامري(

آن ديانا كاليم، محمد عامري فرنسا

تواطؤ يف جرائم ضد اإلنسانية  2020
التحقيق 

مستمر

الحكومة 

السورية
سوريا عبد الحميد أ فرنسا

تواطؤ يف انتهاكات لحقوق اإلنسان 
 2014

 case(

التحقيق 

مستمر
رشكة فرنسية فرنسا رشكة كوسموس س أ فرنسا

سجن 17 سنة )أشتون(، 

سجن 7 سنوات )كارلوس و 

سليامن(

محاولة مغادرة كندا لإلنضامم ملجموعة 

إرهابية
2016 محكوم تنظيم الدولة كندا

أشتون الرموند، كارلوس 

الرموند، سليامن محمد
كندا

سجن 8 سنوات
محاولة مغادرة كندا لإلنضامم ملجموعة 

إرهابية
2017 محكوم تنظيم الدولة كندا إسامعيل حبيب كندا

 

تقديم املشورة الرتكاب جرمية القتل، 

إعتداء تسبب بأذى جسدي شديد، و 

تخريب املمتلكات و توجيه أي شخص 

لتنفيذأعامل إرهابية

2017 تم التربئة تنظيم الدولة فلسطني عثامن عايد حمدان كندا

 

املشاركة يف النشاطات ملجموعة إرهابية، 

مغادرة كندا للمشاركة يف نشاط 

مجموعة إرهابية

2019
بانتظار 

املحاكمة
تنظيم الدولة كندا إيكار ماو كندا

سجن 1 سنة )عمر(، عالج 

نفي )محمد(

التجهيز للقتل، التخطيط للحرق أو 

التفجري، و اإللتزام مبعتقدات جهادية
2013 محكوم

مجموعة غري 

محددة
هولندا عمر ه، محمد ج هولندا

سجن 6 سنوات )عز الدين، 

حاتم، أنيس(، سجن 5 

سنوات )هشام(، سجن 3 

سنوات )رودولف، أسامة(، 

سجن 155 يوم )جوردي(، 

سجن 43 )موىس(، سجن 7 

أيام )إميان(

التحريض لإلنضامم ملجموعة إرهابية، 

نرش مواد تحريضية، تجنيد األشخاص 

للسفر إىل سوريا، املشاركة يف التدريب 

عىل ارتكاب أعامل إرهابية، املشاركة 

مبنظمة إجرامية و إرهابية، و تهم أخرى 

مرتبطة بالتحريض عىل الكراهية و 

القذف

2015 محكوم
تنظيم الدولة\ 

النرصة
هولندا

إميان ب، أسامة ك، عز الدين 

ك، رودولف ه، موىس ل، 

هشام آل و، حاتم ر، أنيس ز

هولندا

سجن 6 أشهر مع وقف 

التنفيذ، تحت املراقبة ملدة 

سنتني

نرش مواد تحريضية 2016 محكوم تنظيم الدولة هولندا شكري ف هولندا

سجن 4 سنوات التحضري الرتكاب جرائم إرهابية 2016 محكوم
مجموعة غري 

محددة

هولندا، 

املغرب
ماهر ه هولندا



    36  |  المركز السوري للعدالة والمساءلة

العقوبة الجرائم املزعومة أو اإلدانات تاريخ الحالة اإلنتاء الجنسية الجناة
الدولة 

املُحاِكمة

سجن 3 سنوات و التزام 

مشفى
إرتكاب جرائم بنيّة اإلرهاب 2016 محكوم تنظيم الدولة هولندا محمد ج هولندا

سجن ملدة سنتني )تم 

رصف العقوبة(

السفر إىل سوريا لإلنضامم لتنظيم الدولة 

اإلرهايب
2017 محكوم تنظيم الدولة هولندا لورا هانسن هولندا

جرائم تتعلق باإلرهاب  2018
صدرت 

اإلستدعاءات
تنظيم الدولة هولندا

تريي ك، فيكتور د، جهاد س، 

ياغو ر، مروان ب، خالد ب، 

جريوين فان د، خالد ب، عادل 

ب، رضوان ب

هولندا

  2019
التحقيق 

مستمر

الحكومة 

السورية
سوريا

مسؤولون سوريون سابقون 

غري معلومة أسامؤهم
هولندا

جرائم حرب، إعدام ميداين  2019 يف املحاكمة جبهة النرصة سوريا أحمد الخرض هولندا

سجن 7.5 سنة
جرائم حرب، املشاركة يف منظمة 

إرهابية، و التجهيز لجرائم إرهابية
2019 محكوم تنظيم الدولة هولندا أسامة أرشف أخالفة هولندا

سجن 4.5 سنة عضوية مبنظمة إرهابية 2019 محكوم تنظيم الدولة هولندا رضا نيدالها هولندا

املشاركة يف منظمة إرهابية  2019
بانتظار 

املحاكمة
تنظيم الدولة

هولندا، 

املغرب
إكزافيريا س، فاطمة ه هولندا
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www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documenta-

.tion.aspx

ي 
ي مخيم الهول �ز

ي أك�ش من 500 شخص، معظمهم من االأطفال، �ز
3  “تو�ز

ي عام 2019: بحسب مسعفون«، موقع ميدل إيست آي، تم الولوج إىل 
سوريا �ز

http://www.middleeasteye.net/ ،2020 ،يناير/ ي
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ي توجيه 
4  »المركز السوري للعدالة والمساءلة حصل عى وثائق تُظهر دور المخابرات السورية �ز

نسانية«، )مدونة( المركز السوري للعدالة والمساءلة، 1 آب/أغسطس، 2019،  المساعدات االإ

http://syriaaccountability.org/updates/2019/08/01/documents-ob-
./tained-by-sjac-show-role-of-syrian-intelligence-in-directing-humanitarian-aid

5  الغارات ال�تي استهدفت مرافق طبية سورية تبدو متعمدة«.

6  “تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية«، 15 
آب/أغسطس 2019.

نسانية  ي والمساعدات االإ
7  “ما المقصود بمنع استهداف المدارس والمشا�ز

 ،2018 ، /نوفم�ب ي
ين الثا�ز يان”، 13 ترش وكوادرها؟”، موقع “ذا نيو هيومانيت�ي

https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/11/13/
.what-humanitarian-deconfliction-syria-yemen
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