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ملخص

• ي آذار/ مــارس 2011. نتيجــة 	
ي أشــعلت فتيــل الثــورة الشــعبية الســورية �ف

ف المطالــب االأوىل الــىت ال شــك أّن المســاءلة والعدالــة كانتــا مــن بــ�ي
اع  ف نتقاليــة مــا بعــد الــ�ف ي ســوريا منــذ ســنوات عــّدة لعمليــة العدالــة االإ

ي �ف
لذلــك، يســتعد الناشــطون الســوريون ومنظمــات المجتمــع المــد�ف

ي البدايــة، ترّكــزت غالبيــة هــذه الجهــود عــىل تعزيــز قــدرات النــاس 
اع الســوري. �ف ف عــىل الرغــم مــن عــدم وضــوح زمــن وكيفيــة انتهــاء الــ�ف

نتقاليــة ، فيمــا ســعى آخــرون إىل توثيــق االنتهــاكات المرتكبــة وأجــروا استشــارات مــع المجتمعــات  ف وتوعيتهــم بأهميــة العدالــة االإ المحليــ�ي
المحليــة لتكييــف العمليــة المســتقبلية مــع حاجاتهــم ومطالبهــم. لكــن مــا لبثــت أن تالشــت آمــال تحقيــق عمليــة انتقاليــة رسيعــة وكاملــة 

اع الســوري.  ف ة للــ�ف ي المســتقبل القريــب بســبب الديناميكيــات السياســية والعســكرية المتغــ�ي
�ف

• نتقاليــة ، التكتيــكات 	 ي موضــوع العدالــة االإ
ة مــع 15 منظمــة وعامــل �ف ي تســتند بوجــه خــاص إىل مقابــالت مبــارسش

تتنــاول هــذه الدراســة، الــىت
اع إىل خطــوات ملموســة.  ف نتقاليــة خــالل الــ�ف ي عمليــة العدالــة االإ

ي يبذلونهــا �ف
ي يعتمدهــا هــؤالء الالعبــون لتحويــل الجهــود الــىت

الحاليــة الــىت
اً،  اع الســوري. وأخــ�ي ف ة للــ�ف ي التعامــل مــع الديناميكيــات السياســية والعســكرية المتغــ�ي

اتيجيات والفجــوات �ف تتنــاول كذلــك االأمــر االســ�ت
اتيجياتهم وتكتيكاتهــم، وتكييفهــا مــع  ف مــن أجــل التخطيــط الســ�ت ف والدوليــ�ي ف الســوري�ي تقــدم الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات لالعبــ�ي

القيــود والتحديــات بشــكل أفضــل. 

• ــة المنظمــات الســورية جهودهــا عــىل الحــرص عــىل عــدم مصــادرة مســألة المســاءلة 	 ــز غالبي ــات، ترّك ــود والتحدي مــع إدراك هــذه القي
نتقاليــة،  ف بتغيــ�ي خططهــم عــىل المــدى القصــ�ي بحثــاً عــن آليــات مســاءلة ســابقة للعمليــة االإ مســتقبالً. هــذا وقــد بــدأ بعــض الالعبــ�ي
ف  بــدأ آخــرون بتعديــل خططهــم مثــل اللجــوء  ي حــ�ي

ي أوروبــا، �ف
مثــل اعتمــاد مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة لمقاضــاة مجرمــي الحــرب �ف

ي تهــدف إىل الســماح 
ايــد البســيط لعــدد المبــادرات الــىت ف إىل التوثيــق بمــا يتناســب مــع كفــاح طويــل لتحقيــق العدالــة، هــذا فضــالً عــن ال�ت

ــل مــن المنظمــات فقــط بالعمــل عــىل أســاس متخصــص لمعالجــة البعــض مــن هــذه  ــدأ عــدد قلي ــا برفــع الصــوت. ، فيمــا ب للضحاي
المســائل. 

• اع تدعــم عمليــة تحقيــق عدالــة انتقاليــة شــاملة. فهنــاك انطبــاع 	 ف بالرغــم مــن هــذه الجهــود، تبــّددت االآمــال بقيــام حكومــة مــا بعــد الــ�ف
نتقاليــة ، االأمــر الــذي ســيجعل  ة االإ عــام بــأن مجرمــي الحــرب، مــن مختلــف االأطــراف المتقاتلــة، سيشــّكلون عــىل االأرجــح جــزءاً مــن الفــ�ت
نتقاليــة. مــع ذلــك، تعمــل قّلــة مــن المنّظمــات فقــط بشــكل  نتقــال الســياسي أكــ�ش تعقيــداً ويقــّوض المســاعي نحــو العدالــة االإ عمليــة االإ
ي المنظمــات عــىل تحديــد الحاجــات واالأولويــات الحاليــة ذلــك 

مســتقل وموّقــت لمعالجــة بعــض مــن المشــاكل المتوّقعــة بينمــا ترّكــز بــا�ت
اتيجيات لمســتقبل مجهــول قــد يكــون بمثابــة مضيعــة للوقــت والجهــد.  أن العمــل عــىل اســ�ت

• ي قــد تنشــأ، إنمــا أيضــاً عــىل الفــرص القادمــة. فهنــاك الكثــ�ي 	
مــع ذلــك، ال تقتــر صعوبــة التنبــؤ بالمســتقبل فحســب عــىل التحديــات الــىت

ي مــن شــأنها 
، الــىت ف ايــدة لمحاســبة الفاعلــ�ي ف مــن العوامــل المســاعدة، مثــل تــوق الشــعب إىل العدالــة، وحجــم االنتهــاكات، والمســاعي الم�ت

ف الوقــت. نتقاليــة عندمــا يحــ�ي ي جهودهــا لتحقيــق العدالــة االإ
مســاعدة المنظمــات الســورية �ف

• ــد 	 ي تحدي
ــكان �ف م ــدر االإ ــرة ق ــة ومؤثّ ــطتهم فّعال ــون أنش ــون لتك ــوريون والدولي ــون الس ــه الالعب ــوم ب ــا يق ــاً م ــة أيض ــذه الدراس ف ه

ّ ــ�ي تب
ــفافة،  ــر ش ــداد تقاري ــم، وإع ــز انفتاحه ــات، وتعزي ــإدارة التوقع ــوريون ب ــون الس ــوم الالعب ــم أن يق ــن المه ــك م ــوريا. لذل ــتقبل س مس
ي المســتقبل 

ف الضحايــا مــن المطالبــة بحقوقهــم، والعمــل عــىل خطــط جماعيــة حــول كيفيــة التعامــل مــع التحّديــات المتوقعــة �ف وتمكــ�ي
ف أمــوال طويلــة االأجــل، وتوفــ�ي بنــاء للقــدرات بحســب الحاجــات،  ف تأمــ�ي ف الدوليــ�ي المتوســط االأجــل. وعــىل نحــو مماثــل، عــىل الالعبــ�ي

ــاع عــن تســييس مســاعي المســاءلة.   ــة والمســاءلة، واالمتن ــة الضغــط تحقيقــاً للعدال ومواصل
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مقدمة

»إن أنكرنا العدالة، نكون أنكرنا إنسانيتنا.«
– مازن درويش، محاٍم وناشط  1   

ــك، يســتعد  ــارس 2011. نتيجــة لذل ي آذار/ م
ــورة الشــعبية الســورية �ف ــل الث ي أشــعلت فتي

ــىت ــب االأوىل ال ف المطال ــ�ي ــن ب ــا م ــة كانت ال شــك أّن المســاءلة والعدال
اع عــىل الرغــم مــن عــدم وضــوح زمــن  ف ي ســوريا منــذ ســنوات عــّدة لعمليــة العدالــة االنتقاليــة مــا بعــد الــ�ف

ي �ف
الناشــطون الســوريون ومنظمــات المجتمــع المــد�ف

ف وتوعيتهــم بأهميــة العدالــة االنتقاليــة. فيمــا  ي البدايــة، ترّكــزت غالبيــة هــذه الجهــود عــىل تعزيــز قــدرات النــاس المحليــ�ي
اع الســوري. �ف ف وكيفيــة انتهــاء الــ�ف

ســعى آخــرون إىل توثيــق االنتهــاكات المرتكبــة وأجــروا استشــارات مــع المجتمعــات المحليــة لتكييــف العمليــة المســتقبلية مــع حاجاتهــم ومطالبهــم.

اع  ف ة للــ�ف ي المســتقبل القريــب بســبب الديناميكيــات السياســية والعســكرية المتغــ�ي
لكــن مــا لبثــت أن تبــددت آمــال تحقيــق عمليــة انتقاليــة رسيعــة وكاملــة �ف

ــه  ــة تطغــى علي اٍع بالوكال ف ــ�ف ــة تمثلــت ب ي ســوريا طبقــة إضافي
ف �ف ف الخارجيــ�ي الســوري. وقــد أضــاف عامــل التدخــل العســكري التدريجــي للكثــ�ي مــن الالعبــ�ي

ف يشــعرون بالعجــز وعــدم القــدرة عــىل التحّكــم  اع، بــدأ الكثــ�ي مــن الســوري�ي ف ي غيــاب مفاوضــات ســالم موثوقــة وأي حــل منظــور للــ�ف
المصالــح الخارجيــة. �ف

ي مفاوضــات 
ي الوقــت عينــه �ف

ف �ف ف واالأجانــب، المشــارك�ي ف المحليــ�ي ال بالحــا�ف وال بالمســتقبل. كذلــك، فــإّن العــدد الهائــل للجرائــم المرتكبــة مــن آالف الالعبــ�ي
نتقاليــة أكــ�ش تعقيــداً. ف لهــا، قــد جعــل المحادثــات حــول العدالــة االإ الســالم أو حــىت الراعــ�ي

ي المســتقبل. 
نتقاليــة �ف مــع إدراك هــذه القيــود والتحديــات، ترّكــز غالبيــة المنظمــات الســورية جهودهــا عــىل مــا يمكنهــا فعلــه لتعزيــز فــرص تطبيــق العدالــة االإ

نتقاليــة أو بتعديــل أنشــطتها بمــا يتناســب  كذلــك، بــدأت منظمــات أخــرى بتغيــ�ي خططهــا عــىل المــدى القصــ�ي للبحــث عــن آليــات مســاءلة ســابقة للعمليــة االإ
نتقاليــة، فيمــا بــدأ عــدد قليــل مــن المنظمــات فقــط بالعمــل عــىل أســاس متخصــص لمعالجــة البعــض مــن هــذه  مــع الكفــاح الطويــل لتحقيــق العدالــة االإ
ي المســتقبل القريــب ضئيلــة، لكــن هــل هــذا هــو الواقــع فعــالً؟ وإذا كان 

ي هــذا الســياق، تبــدو احتمــاالت تحقيــق عدالــة إنتقاليــة جديــة ومنصفــة �ف
المســائل. �ف

ه؟ مــا هــي العوامــل المســاعدة، مــا هــي الحاجــات وكيــف يمكــن تلبيتهــا؟ كذلــك، مــا الــذي يمكــن فعلــه لتغيــ�ي

ــة مــن   نتقالي ــة االإ ي موضــوع العدال
ف �ف ــ�ي ــات والعامل ــة المعتمــدة مــن المنظّم ــكات الحالي يهــدف هــذا البحــث إىل الحــث عــىل فهــم أفضــل للتكتي

اتيجيات  ــاول كذلــك االأمــر االســ�ت اع إىل خطــوات ملموســة. يتن ف ــ�ف نتقاليــة خــالل ال ــة االإ ــة العدال ي عملي
ي يبذلونهــا �ف

ف لتحويــل الجهــود الــىت الســوري�ي
ــاع السياســة  ف وصّن ــ�ي ــد الالعب اع الســوري، ويســعى أيضــاً إىل تزوي ف ــ�ف ة لل ــات السياســية والعســكرية المتغــ�ي ي التعامــل مــع الديناميكي

والفجــوات �ف
ــود  ــل هــذه القي ــا مــع مث اتيجياتهم وتكتيكاتهــم، وإعدادهــا، وتكييفه ــط الســ�ت ــات مــن أجــل التخطي ف بمجموعــة مــن التوصي ــ�ي ف والدولي الســوري�ي

ــات بشــكل أفضــل.   والتحدي

نتقاليــة   ي موضــوع العدالــة االإ
ف �ف ي ُجمعــت مــن 15 مقابلــة شــبه موجهــة مــع منظمــات ســورية  والعاملــ�ي

تســتند هــذه الدراســة إىل البيانــات االأوليــة الــىت
، كالمكالمــات عــ�ب الســكايب أو الواتســاب(، وعمــد  ي

و�ف ف شــهري آذار/مــارس وحزيران/يونيــو 2017 عــ�ب )التواصــل االلكــ�ت . أجــرى الكاتــب المقابــالت بــ�ي
ف الذيــن يعملــون عــىل هــذا الموضــوع، والقــدرة للوصــول  ي تّمــت مقابلتهــا عــىل أســاس مــدى ارتبــاط النشــطاء الســوري�ي

ــار الجهــات الــىت إىل اختي
ف االأشــخاص  ي هــذه الورقــة لــكل جوانــب المســألة، لكــن ثّمــة إجمــاع كبــ�ي بــ�ي

اليهــم والتواصــل معهــم. ليــس جلًيــا مــدى شــمول مــا تــم مناقشــته �ف
ورة ايــالء المزيــد مــن  ي تســّلط هــذه الدراســة الضــوء عليهــا، ممــا يشــ�ي إىل �ف

ي تمــت مناقشــتها والــىت
ي تمــت مقابلتهــم حــول المواضيــع الــىت

الــىت
ي ســوريا. 

ف عــىل هــذا الموضــوع �ف ف العاملــ�ي ف والدوليــ�ي ف المحّليــ�ي االهتمــام لهــا مــن قبــل الالعبــ�ي
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ي سوريا
نتقالية �ف ي مسار العدالة الإ

لمحة عامة عن الجهود المبذولة �ف

ي قدماً والتعايش مع 
ي مساعدة الضحايا وأرسهم عىل الم�ض

عية للنجاح �ض نتقالية شاملة، وجامعة، ورسش »يجب أن تكون العدالة الإ
جميع أبناء بلدهم«.

2» ي
وع »دولىت – مصطفى حايد، مدير م�ش

ي هــذا المجــال 
ف �ف ي ســوريا، يّتفــق العاملــون مــن الســوري�ي

نتقاليــة �ف ي لمــا يجــب أن يكــون عليــه مفهــوم العدالــة االإ
بالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف وطــىف

ف  ، بمــا يعــ�ي ف ف لمحاســبة الفاعلــ�ي ف جميــع الســوري�ي ف تعزيــز المســاءلة، واالنتصــاف، والمصالحــة بــ�ي نتقاليــة بــ�ي ورة أن تجمــع مقاربــة العدالــة االإ عمومــاً عــىل �ف
ــة  ــة بالمرون ورة أن تّتصــف العملي ــاك إجمــاع عــام أيضــاً عــىل �ف ــا. هن ــف المجتمعــات، وال يعيقه ف مختل ــ�ي ــة إىل تخطــي االنقســامات ب عــىل الجهــود الرامي
ي هــذا المجــال 

ف �ف ورة أن يتــوىّل الســوريون إدارة العمليــة بجميــع مراحلهــا.3 يشــّدد العاملــون مــن الســوري�ي بــداع عنــد اختيــار مختلــف االآليــات وعــىل �ف واالإ
ي 

ــىف ، والدي ي
ــىف ث ، واالإ ي

ــا�ف ــوع الثق ام التن ف واحــ�ت ــ�ي مــن الســوري�ي ــد مــن مشــاركة عــدد كب ــة شــاملة مــن خــالل التأّك ــة أن تكــون العملي ــك االأمــر عــىل أهمي كذل
للمجتمعــات الســورية.4 

ي آذار/مــارس 2011، إذ أن معظهــا يرّكــز عــىل 
نتقاليــة وآلياتهــا منــذ بــدء االنتفاضــة �ف تحــاول المنظمــات الســورية، لهــذه الغايــة، بنــاء معرفتهــا حــول العدالــة االإ

نتقاليــة. ومــن ضمــن هــذه الجهــود المبذولــة تنظيــم ورشــات  ف والمنّظمــات المحليــة لتعزيــز قدرتهــم والســماح لهــم بــإدارة عمليــة العدالــة االإ تدريــب الناشــط�ي
، منــذ  ي ذلــك جمــع االأدّلــة. تنشــط بالتــاىلي

ات، وكتّيبــات تدريبيــة حــول مختلــف آليــات العدالــة االجتماعيــة، بمــا �ف عمــل، وإنتــاج فيديوهــات تعليميــة، ونــ�ش
ي ســبيل حفــظ االأدلــة والمعلومــات الخاصــة 

ي ســوريا �ف
ي مجــال توثيــق االنتهــاكات وجرائــم الحــرب المســتمرة �ف

ف �ف ات المنظمــات وآالف الناشــط�ي العــام 2011، عــ�ش
ــق بعــض المنظمــات  ــك عــن توثي ف والشــهود، ناهي ــة، ومســارح الجريمــة، واالأســلحة المســتخدمة، والمعلومــات الشــخصية عــن الناجــ�ي باالنتهــاكات المرتكب

ف وشــهاداتهم.  ف الســوري�ي قصــص الالجئــ�ي

ــن أجــل  ــل م ــ�ش اســتعداداً للعم ــا أك ــا وجعله ــة لتوعيته ــن المجتمعــات المحلي ــادرات والحمــالت ضم ــن المب ــدداً م ــات ع ــذت هــذه المنظم ــل، نّف ي المقاب
�ف

ي التبليــغ عــن االنتهــاكات المســتمرّة وتوثيقهــا، وتوليــد ضغــط مجتمعــي كبــ�ي لضمــان تنفيــذ 
تحقيــق عدالــة انتقاليــة، وذلــك بهــدف زيــادة مشــاركة االأشــخاص �ف

نتقاليــة لمعرفــة حاجاتهــا، وإدارة  هــذه العمليــة مســتقبالً. يجــري الالعبــون الســوريون أيضــاً مشــاورات مــع أطــراف محليــة حــول مســائل مرتبطــة بالعدالــة االإ
ي القيــام بأنشــطة تشــاورية 

. إىل ذلــك، تــؤّدي هــذه المنظمــات دوراً  مهّمــاً �ف توقعــات الشــعب، وتكييــف العدالــة االجتماعيــة مــع الحاجــات والســياق المحــىلي
اع المســتمر، وكيــف يريــدون للعدالــة  ف ي البلــدان المجــاورة، للــ�ف

ي ســوريا أو �ف
ي أماكــن مختلفــة، إن �ف

ف الذيــن يعيشــون �ف لالطــالع أكــ�ش عــىل كيفيــة رؤيــة الســوري�ي
ي ســوريا بعــد انتهــاء الــراع، فضــالً عــن وضعهــا خرائــط طــرق يمكــن اســتخدامها لقيــادة عمليــة تنفيــذ العدالــة االجتماعيــة ومراقبتهــا 

نتقاليــة أن تتــم �ف االإ
مــكان.  عنــد االإ

ف فيهــا. فبعــض المجموعــات  ف المشــارك�ي ي ســوريا أيضــاً أخطــاًء تقــّوض مصداقيــة هــذه العمليــة والالعبــ�ي
نتقاليــة �ف مــع ذلــك، أنتجــت المســاعي نحــو العدالــة االإ

وع  ة حــول الموضــوع، االأمــر الــذي أفــىف إىل نتائــج معاكســة. يشــ�ي مصطفــى حايــد، مديــر مــ�ش العاملــة عــىل هــذه المســألة كان يفتقــر إىل المعرفــة والخــ�ب
. لذلــك حصــل  ف ف ومطّلعــ�ي ف مؤهلــ�ي طــار: »لــم يكــن التدريــب والتوعيــة بخصــوص موضــوع العدالــة االنتقاليــة يتّمــان دومــاً عــىل يــد مدّربــ�ي ي هــذا االإ

، �ف ي
دولــىت

ي إعطــاء 
ي المفهــوم وســوء فهــم للفكــرة والفلســلفة وراءه، االأمــر الــذي أّدى إىل تأليــب الكثــ�ي مــن النــاس ضــده«.5 ســاهمت هــذه االأخطــاء أيضــاً �ف

تشــويه �ف
أمــٍل كاذب للضحايــا بخصــوص مــدى إمــكان تحقيــق العمليــة ومنافعهــا، االأمــر الــذي أثــار االمتعــاض، وقّلــة الثقــة، والخيبــة حيــال العمليــة.6

نتقاليــة إىل حــد كبــ�ي خــارج ســوريا، بالرغــم مــن أن بعــض االأجــزاء مــن البــالد كانــت آمنــة  تّمــت إدارة الــدورات التدريبيــة وتنســيق االجتماعــات حــول العدالــة االإ
ي فنــادق، إىل اعتبــار هــذا النــوع مــن الجهــود غــ�ي 

ي أكــ�ش االأحيــان �ف
ي كانــت تُعقــد �ف

نســبياً. وقــد ســاهم ارتفــاع تكلفــة تنظيــم االجتماعــات والتدريبــات، الــىت
ورة تخصيــص هــذه المــوارد لمســائل أكــ�ش عجلــة، االأمــر الــذي أثــار مشــاعر مــن  ف داخــل البــالد �ف وري ومضيعــة للمــوارد. هــذا وارتــأى بعــض الســوري�ي �ف
ضافــة إىل ذلــك، اســتهدفت معظــم  ي كانــوا يعملــون عليهــا.7 باالإ

ف والمواضيــع الــىت نتقاليــة ، والالعبــ�ي ف المجتمعــات المحليــة إزاء العدالــة االإ التوتــر والســلبية بــ�ي
ي 

ف الذيــن أمضــوا معظــم وقتهــم �ف ي هــذا المجــال، االأمــر الــذي أدى إىل خلــق فقاعــة مــن الناشــط�ي
ف �ف ة فقــط مــن العاملــ�ي ورشــات العمــل  مجموعــة صغــ�ي

قاعــات التدريــب دون أن يتــاح لهــم الوقــت لتطبيــق مــا تعّلمــوه.8

اتيجية واضحــة االأهــداف والمعالــم. فاتســم  نتقاليــة إال بصــورة مؤقتــة دون أن تشــّكل جــزءاً مــن خطــة عمــل اســ�ت كذلــك، لــم تبــذل المســاعي نحــو العدالــة االإ
نتقاليــة ، ممــا أدى إىل تكــرار الجهــود  ي إطــار العدالــة االإ

، بالرغــم مــن محــاوالت تنســيق الجهــود المبذولــة �ف ف بالفوضويــة إىل حــد كبــ�ي ف الســوري�ي التعــاون بــ�ي
ي تــم جمعهــا. 

راً عــىل االأدّلــة الــىت ، االأمــر الــذي انعكــس أذًى عــىل الضحايــا و�ف ي
ا�ف وهــدر المــوارد. باالإضافــة إىل ذلــك، لــم توثـّـق االنتهــاكات دومــاً بشــكل احــ�ت

ة لمعتقــالت  ي االآونــة االأخــ�ي
ي نظمتهــا �ف

«، مهــى غريــر، »خــالل الورشــة الــىت ي منظمــة »اليــوم التــاىلي
وع، �ف فعــىل ســبيل المثــال، بحســب قــول مســؤول المــ�ش

نســان ال يّتبعــون االإجــراءات االأساســية كســؤال الضحايــا عمــا إذا تّمــت  ف الــذي يوثّقــون انتهــاكات حقــوق االإ ســابقات، أشــارت المشــاركات إىل أن بعــض الناشــط�ي
جاع تفاصيــل االنتهــاكات بدقــة إىل  ي جــرت مقابلتهــن بأهميــة اســ�ت

اً للجهــد. وبنتيجــة االأمــر، أّدت أحيانــاً قّلــة معرفــة النســاء اللــوا�ت مقابلتهــن مــن قبــل، توفــ�ي
ف وأفــراد أرسهــم الأذى ال داعــي  تجاهــل بعــض التفاصيــل أو إضافــة أخــرى إىل شــهاداتهن، االأمــر الــذي يزعــزع مصداقيــة الحالــة. وقــد عــرّض هــذا االأمــر الناجــ�ي

لــه مــن خــالل الحديــث عــن مآســيهم مــراراً وتكــراراً«.9 
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نحو خطوات ملموسة تجاه العدالة النتقالية 

نتقاليــة ، وتوثيــق مــا يرتكــب مــن انتهــاكات، والتشــاور  تواصــل بعــض المنظمــات الســورية جهودهــا العامــة لبنــاء القــدرات وتعزيــز الوعــي بأهميــة العدالــة االإ
اتيجياتها عــىل المــدى القصــ�ي بحثــاً عــن آليــات مســاءلة  ف لفهــم حاجاتهــم ومطالبهــم. مــع ذلــك، بــدأت منظمــات أخــرى بتغيــ�ي اســ�ت ف المحّليــ�ي مــع المواطنــ�ي
نتقاليــة. تســعى بعــض المنظمــات، مثــالً، إىل  نتقاليــة وأخــرى أيضــاً بتعديــل أنشــطتها بمــا يتناســب مــع كفــاح طويــل لتحقيــق العدالــة االإ ســابقة للعمليــة االإ
ي الــدول االأوروبيــة. 

اعتمــاد مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة لمواصلــة ســعيها للوصــول لطــرق بديلــة لتطبيــق العدالــة الجنائيــة أمــام المحاكــم الوطنيــة �ف
ي تقــوم بهــا، مــن خــالل جمــع أكــ�ب قــدر مــن المعلومــات لدعــم مســارات قضائيــة أوســع 

ي المقابــل، بــدأت منظمــات أخــرى بتوســيع عمليــة التوثيــق الــىت
�ف

ي ســوريا قــد يســتغرق عقــوداً مــن الزمــن 
نتقاليــة �ف مســتقبالً كالبحــث عــن الحقيقــة، والتعويضــات، وبرامــج التأهيــل، وذلــك إدراكاً منهــا أن تحقيــق العدالــة االإ

ي المحاكــم القضائيــة. عــىل غرارهــا، تقــوم قّلــة مــن منظمــات المجتمــع 
ي قامــت بتوثيقهــا قــد ال تكــون مقبولــة كأدلــة قاطعــة �ف

وأن الكثــ�ي مــن البيانــات الــىت
ي تعمــل 

ي جمــع البيانــات مــن أجــل إقامــة دعــاوى ضــد بعــض مجرمــي الحــرب. وعــىل نحــو مماثــل، تكّثــف المنظمــات الــىت
ي الســورية بتكييــف طرقهــا �ف

المــد�ف
ــة المفاوضــات  ــدم المســاومة عــىل موضــوع المســاءلة المســتقبلية عــىل طاول ــان ع ــا�ة لضم ــد المن ــا عــىل صعي ــة جهوده نتقالي ــة االإ ــز العدال ــىل تعزي ع
وري لهــم  ف الدعــم الــرف ي تهــدف إىل تشــجيع الضحايــا عــىل تنظيــم أنفســها وتأمــ�ي

والتخــىلي عنهــا. فضــالً عــن ذلــك، ازداد إىل حــد مــا عــدد المبــادرات الــىت
 . نتقاليــة المســتقبىلي للتأثــ�ي عــىل مســار العدالــة االإ

الوالية القضائية العالمية: وسيلة للمحاكمة الجنائية 

نسانية داخل كل منا«.  نقاذ الإ ( من خالل إحقاق العدالة لإ ض ي نفوسهم )أي السوري�ي
»من واجبنا تجديد الأمل �ض

– خالد حواس، ناشط ومعتقل سابق 10           

ي 
ي الســورية، بســبب عجزهــا حــىت هــذه اللحظــة عــن اللجــوء إىل االآليــات القضائيــة المحليــة لمقاضــاة مجرمــي الحــرب �ف

اضطــرت منظمــات المجتمــع المــد�ف
نتقاليــة. وبمــا أن ســوريا لــم توقــع عــىل نظــام رومــا االأســاسي  ســوريا، إىل البحــث عــن خيــارات خارجيــة بديلــة مجديــة خــالل مرحلــة مــا قبــل العمليــة االإ
ي ســوريا مــن دون إحالــة القضيــة إليهــا مــن قبــل مجلــس 

ي ارتكبــت �ف
ي جرائــم الحــرب الــىت

ة التحقيــق �ف للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ال تســتطيع هــذه االأخــ�ي
ف كانتــا تصــدان أي محاولــة للقيــام بذلــك مــن خــالل اســتخدام حــق فيتــو مــزدوج.11 بنتيجــة االأمــر، لجــأ بعــض  ، مــع العلــم بــأن روســيا والصــ�ي االأمــن الــدوىلي
ــة الجنائيــة أمــام المحاكــم الوطنيــة  ف إىل وســائل قانونيــة أخــرى ســعياً وراء طــرق بديلــة للوصــول للعدال ف الســوري�ي نســان والناشــط�ي مجموعــات حقــوق االإ
ي وتّتبــع مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة، مثــل ألمانيــا، وفرنســا، وأســبانيا.12 

ي قانونهــا الوطــىف
ي الــدوىلي �ف

ي أدرجــت القانــون الجنــا�أ
ي الــدول الــىت

االوربيــة، وذلــك �ف
نســانية  ف بأرتــكاب جرائــم حــرب أوجرائــم ضــد االإ ي يســمح لمحاكــم الــدول أو يلزمهــا بمقاضــاة االأشــخاص المتهمــ�ي

الواليــة القضائيــة العالميــة هــو مبــدأ قانــو�ف
ي تكــون فيهــا 

ة تطبيــق هــذا المفهــوم عــىل القضايــا الــىت ي أو الضحيــة.13 مــع ذلــك، حــرت دول كثــ�ي
بغــض النظــر عــن مــكان وقــوع الجرائــم وجنســية الجــا�ف

ف عــىل محاســبة الجنــاة، وقــد  ي عــىل أراضيهــا، ممــا يحــد مــن قــدرة الكثــ�ي مــن الضحايــا الســوري�ي
ي يكــون فيهــا الجــا�ف

ي الحالــة الــىت
الضحيــة أحــد مواطنيهــا أو �ف

يعــزز المفهــوم لديهــم بــأن حيــاة بعــض االأشــخاص أهــم مــن حيــاة البعــض االآخــر. 

ــم حــرب ومقاضــاة  ي جرائ
ــق �ف ــة للتحقي ــة العالمي ــة القضائي ــود عــىل اســتخدام الوالي ي ال تفــرض أي قي

ــىت ــة ال ــدان القليل ــن البل ــا م ــزال ألماني ــل، الت ي المقاب
�ف

نســان  ف ومجموعــات حقــوق االإ طــار، عــدد مــن المحامــ�ي ي هــذا االإ
ي ســوريا. يعمــل، �ف

ف ألمانيــا واالنتهــاكات المرتكبــة �ف ف ولــو لــم يكــن هنــاك رابــط بــ�ي الفاعلــ�ي
ي 

ف �ف ــا14 عــىل التقــّدم بشــكاوى ضــد مســؤول�ي ي ألماني
ــن يعيشــون �ف ــا وعائالتهــم الذي ــة، بالتعــاون مــع بعــض الضحاي الســورية، مدعومــة مــن منظمــات دولي

ي ممارســات تعذيــب ممنهجــة:
ــارسش �ف ف بشــكل مب النظــام الســوري متورّطــ�ي

ــا عــىل جمــع معلومــات مــن  ف إىل أوروب ف الســوري�ي ، »ســاعد وصــول عــدد كبــ�ي مــن الالجئــ�ي ي ّ
نســان، أنــور البــىف ي مجــال حقــوق االإ

يقــول المحامــي الناشــط �ف
ي عانــوا منهــا«.15 لقــد 

ي الجرائــم الــىت
ي ألمانيــا، يســهل عــىل الســلطات المحليــة أيضــاً مقابلتهــم والتحقيــق �ف

ف الذيــن انتقلــوا إليهــا. ونظــراً إىل وجودهــم �ف الناجــ�ي
ي 

هــا النظــام القانــو�ف ي بهــا قدمــاً مــا لــم يعت�ب
ي أوىل مراحلهــا وال يمكــن المــىف

قــام المّدعــي العــام الفــدراىلي بفتــح التحقيقــات، لكــن هــذه القضيــة ال تــزال �ف
ي أراضيهــا ومحاســبتهم.16

ام الدولــة بتحديــد الجنــاة الذيــن طلبــوا حــق اللجــوء �ف ف ي ألمانيــا، كونهــا تســّهل الــ�ت
ي ألمانيــا جديــرة بــأن ترفــع أمــام المحاكــم �ف

�ف
ــال  ي ح

ي �ف
ــىف ي المع ــد االأورو�ب ــم إىل البل حيله ــم ل�ت ــف بحقه ــرات توقي ــدار مذك ــم وإص ــتبه به ف المش ــ�ي ــة المتّهم ــون إدان اً يتمن ــ�ش ف ك ــوري�ي ــن أن س ــم م بالرغ

مغاردتهــم ســوريا، إال أنهــم يعلمــون بــأن فــرص تحقيــق هــذه النتائــج قليلــة وأن تحّركاتهــم رمزيــة بمعظمهــا. 17 مــع ذلــك، بعــض الدعــاوى تقــام الأهــداف 
ي جرائــم الحــرب. ولهــذه الغايــة، تهــدف مســاعي منظمــات المجتمــع  معنويــة، كلفــت االنتبــاه إىل عجــز االآليــات القانونيــة الوطنيــة والدوليــة عــن محاســبة مرتكــىب
ــة القضائيــة  ــا. تســتخدم الــدول االأوروبيــة، حــىت االآن، الوالي ي نفــوس الضحاي

ي القضــاء وبعــث االأمــل �ف
ــد الثقــة �ف ي الســورية بشــكل أســاسي إىل تجدي

المــد�ف
ــم حــرب. بالرغــم  ــكاب جرائ ــل متمــرّدة مّتهمــة بارت ي فصائ

ــة أو بأعضــاء �ف ــا بجماعــات متطرّف ــة بشــكل أســاسي ضــد مشــتبه بهــم لديهــم صــالت إّم العالمي
ف  ف الدوليــ�ي ــة تطبيــق الالعبــ�ي ، مقاضــاة أولئــك المشــتبه بهــم بســبب جرائمهــم، لكنهــم يحــّذرون مــن مغّب مــن دعــم الناشــطون الســوريون، إىل حــد كبــ�ي
ي ســوريا. يعّلــق المديــر التنفيــذي للمركــز 

نســان �ف ف عــن انتهــاكات حقــوق االإ ف الرئيســي�ي ي عــن المســؤول�ي
ف يتــم التغــا�ف ي حــ�ي

للعدالــة بحــق جرائــم محــددة، �ف
ي تطبيــق العدالــة بحــق بعــض االأفــراد الذيــن يتقاتلــون مــع متمرّديــن أو 

، وائــل ســواح، بالقــول: »يعتمــد العالــم االنتقائيــة �ف عــالم وحريــة التعبــ�ي الســوري لالإ
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ي 
مجموعــات أصوليــة. لكــن يجــب إحقــاق العدالــة الأن ذلــك هــو الصــواب وليــس الأنــه ينســجم مــع مصلحــة البلــدان المطّبقــة لهــا. فالعدالــة االنتقائيــة تقــىف

ي الخــارج«.18
ي تطبيقهــا �ف

ي العدالــة، مــن خــالل إعــادة التــوازن �ف
عــىل الســلم وتــرف بمفهــوم العدالــة نفســه. لذلــك، يمكــن تجديــد الثقــة �ف

، هــذه الشــكاوى رســائل  ف إيمانهــم بالعدالــة. توّجــه، بالتــاىلي ي ســوريا، فقــد الكثــ�ي مــن الســوري�ي
بعــد مــرور أكــ�ش مــن ســت ســنوات عــىل الجرائــم المرتكبــة �ف

: »كل مــا نقــوم بــه  ي ّ
نســان، أنــور البــىف ي حقــوق االإ

واضحــة للضحايــا والجنــاة، وتشــّكل وســيلة مقاومــة يمكــن للضحايــا اســتخدامها. يشــ�ي المحامــي الناشــط �ف
ي المســتقبل. سيحاَســبون ولــن يســتطيعوا حمايــة أنفســهم. 

ي بــأن العدالــة ســتتحقق وأن مــا مــن حــل ســياسي ســيحميهم �ف
هــو توجيــه رســالة واضحــة للجــا�ف

ــا العاريــة«.  ــا وللشــعب الســوري بــأن الطريــق نحــو العدالــة قــد بــدأ. لــم يعــد حلمــاً، ال بــل نحــن نصنــع العدالــة بأيدين تلــك أيضــاً رســالة أمــل للضحاي
ي المســتقبل، ال ســيما أن بعــض هــذه 

ف أيضــاً بــأن تدعــم هــذه الدعــاوى المســاعي الراميــة إىل إصــالح المؤسســات الســورية �ف ف الســوري�ي 19يأمــل بعــض الناشــط�ي

«، مــن جهتــه: »ســتمنع هــذه الدعــاوى، كمــا  ، المديــر التنفيــذي لمنظمــة »اليــوم التــاىلي ي
الدعــاوى ترَفــع ضــد أجهــزة أمنيــة محــددة. يذكــر معتصــم الســيو�ف

نأمــل، مــن يســّمون أســياد الحــرب ومؤسســاتهم مــن مواصلــة عملهــم مســتقبالً، وســتمنع أيضــاً البلــدان االأوروبيــة مــن التعامــل مــع هــؤالء بســبب ســجالتهم 
الجنائيــة«.20

ّ آخــرون عــن  ، ال ســيما الضحايــا منهــم وعائالتهــم، بســماع خــ�ب إمــكان لجوئهــم إىل القضــاء وحصولهــم عــىل تعويضــات، بينمــا عــ�ب ف رُسّ الكثــ�ي مــن الســوري�ي
ف غابــت  ي حــ�ي

عــالم إىل هــذه الدعــاوى. �ف قلقهــم بشــأن االآثــار المحتملــة لمثــل هــذه الدعــاوى. لذلــك ترّكــزت الجهــود بشــكل أســاسي عــىل لفــت اهتمــام االإ
ي الحــد مــن تضخيــم 

ف االطــالع عــىل مجريــات هــذه الدعــاوي وتطوراتهــا وتســاهم �ف الجهــود الهادفــة إىل خلــق قنــوات تواصــل واضحــة ومتاحــة تتيــح للســوري�ي
ف لمنظمــة »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة  كاء المؤسســ�ي التوقعــات الشــعبية بخصــوص النتائــج المتوقعــة منهــا. مــن جهتــه، يشــّدد بســام االأحمــد، أحــد الــ�ش
، ســواًء  ف دارة توقعــات الشــعب، فيبالــغ بعــض الالعبــ�ي اتيجية واضحــة الإ والعدالــة« ومديرهــا التنفيــذي: »المشــكلة أن هــذه التحــّركات ال تُرفــق أحيانــاً باســ�ت
ي تحّدهــا، ممــا يــؤدي إىل تضخيــم 

ي االأثــر الــذي يمكــن إحداثــه بواســطة الواليــات القضائيــة الدوليــة أو يهملــون ذكــر القيــود الــىت
عــن قصــد أو عــن غــ�ي قصــد، �ف

ــة  ــارات قضائي ي أي مس
ــل �ف ــة أم ــح، إىل خيب ــىل االأرج ــيحدث ع ــا س ــو م ــعبية، وه ــات الش ــق التوقع ي تحقي

ــل �ف ــاىلي الفش ــؤدي بالت ــعب.«21قد ي ــات الش توقع
ر بمصداقيتهــا.  مســتقبلية، وفقــدان الثقــة بهــا، والــرف

ي حــال كانــت احتمــاالت 
تــرى منظمــات ســورية أخــرى، مثــل المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة، بــأن الشــكاوى القانونيــة يجــب أال تقــام الأغــراض المنــا�ة �ف

فوزهــا ضعيفــة. بحســب المركــز، وحدهــا القضايــا الصغــرى ذات الحيثيــات القضائيــة والوضعيــة القويــة يجــب أن تحــال إىل المحكمــة الأن مــن شــأن ذلــك أن 
ي مواقــع المســؤولية 

ي المحاكــم االأوروبيــة قــد يكــون لهــا أثــر عــىل الجنــاة �ف
يزيــد مــن احتمــال فوزهــا. وبالتــاىلي يمكــن لهــذا النجــاح أن يؤســس لســوابق قانونيــة �ف

اتيجية إىل إخفاقــات عــىل صعيــد الدعــاوى القانونيــة، االأمــر الــذي قــد يضعــف االجتهــاد القائــم حــول  مســتقبالً. وعــىل العكــس، قــد يــؤّدي غيــاب رؤيــة اســ�ت
ف يعزفــون عــن متابعــة مثــل هــذه الدعــاوى مســتقبالً بالرغــم مــن احتمــاالت نجاحهــا.22 مــع  ف االأوربيــ�ي طــة والمّدعــ�ي الواليــة القضائيــة العالميــة ويجعــل ال�ش
ي بقبــول القضايــا الصغــرى ضعيفــة نظــراً إىل مــا تحتاجــه مــن مــوارد ضخمــة، 

ى بــأن فــرص إقنــاع المّدعــي العــام االألمــا�ف ذلــك، يــرى مؤيـّـدو إقامــة دعــاوى كــ�ب
عالمــي للشــكاوى وقــد يســاعد عــىل تخصيــص مــا  ويــج االإ ي تكثيــف ال�ت

ائــب بــه، إال أن حجــم القضايــا يســاهم �ف ف بالرف وهــو أمــر ســيصعب إقنــاع المكّلفــ�ي
ف فحســب عــىل اتهــام الصغــار مــن الجنــاة إضعــاف مصداقيــة الجهــود  كــ�ي يكفــي مــن االهتمــام للضغــط عــىل النظــام لقبولهــا. فضــالً عــن ذلــك، مــن شــأن ال�ت
ف عــن الجرائــم الوحشــية الجماعيــة ســيفلتون دومــاً  ي مواقــع القيــادة والمســؤول�ي

ف �ف القضائيــة، وتحقيــق نتائــج معاكســة تعــزز الفكــرة الشــائعة بــأن المجرمــ�ي
ي تقــام أمــام المحاكــم االأوروبيــة خدمــًة لمصالــح البلــدان الداعمــة 

ّ ناشــطون آخــرون عــن خوفهــم مــن تســييس الشــكاوى الــىت مــن العقــاب. هــذا وقــد عــ�ب
23 . ف لهــا عــىل حســاب الضحايــا الســوري�ي

توثيق االنتهاكات تمهيداً لتطبيق العدالة

ي مأمن من المقاضاة«. 
»من المهم أن يعي الجناة بأنهم لن يتمّكنوا من الطمئنان بأنهم �ض

ي المركز السوري للعدالة والمساءلة 24 
اتيجية �ف – شبنام مجتهدي، محللة قانونية واس�ت     

 
كــز  ي آذار/مــارس 2011، وي�ت

اع �ف ف ي ســوريا منــذ بــدء الــ�ف
ي توثيــق االنتهــاكات وجرائــم الحــرب المســتمرة �ف

ف بفعاليــة �ف ات المنظمــات وآالف الناشــط�ي تشــارك عــ�ش
ــات  ــو، والصــور، والتريحــات، والمقابــالت فضــالً عــن بيان ــل أفــالم الفيدي ــة مث عملهــا بشــكل أســاسي عــىل جمــع المعلومــات حــول االنتهــاكات المتواصل
نســان  ة تعــىف بحقــوق االإ ف فيهــا. ال تــزال منظمــات ســورية كثــ�ي وصفيــة محــددة مثــل مصــدر االنتهــاكات، وموقعهــا، وتوقيتهــا، وأنواعهــا وأســاليبها، والمتورّطــ�ي
ــدأت منظمــات  . لقــد ب ــدوىلي ي وال

نســا�ف ــد االإ نســان، وعــىل الصعي ــد حقــوق االإ ي ســوريا عــىل صعي
ــب �ف ي ترتَك

ــىت ــة ال ــاكات الجنائي ــع االنته ــق جمي تحــاول توثي
ي تتعهدهــا، مــن خــالل جمــع أكــ�ب قــدر مــن المعلومــات لدعــم مســارات قضائيــة أوســع مســتقبالً 

ي الســورية بتوســيع عمليــة التوثيــق الــىت
المجتمــع المــد�ف

ي ســوريا قــد يســتغرق عقــوداً مــن الزمــن وأن الكثــ�ي 
نتقاليــة �ف كالبحــث عــن الحقيقــة، والتعويضــات، وبرامــج التأهيــل، وذلــك إدراكاً منهــا أن تحقيــق العدالــة االإ

ي إطــار االإجــراءات القضائيــة. يحــاول بعــض الالعبــون، مــن جهتهــم، وضــع خارطــة لالنتهــاكات 
ي قامــت بتوثيقهــا قــد ال تكــون مقبولــة كأدلــة �ف

مــن البيانــات الــىت
ي ارتكبــت فيــه هــذه االنتهــاكات، وذلــك بهــدف إرشــاد التحقيقــات المســتقبلية 

ي الــىت
نســا�ف ي ســوريا تدعمهــا معلومــات حــول الوضــع الســياسي واالإ

ي تحصــل �ف
الــىت

ــواع  طــار: »يمكــن اســتخدام هــذه االأن ي هــذا االإ
، �ف ــاىلي ــوم الت ــذي لمنظمــة الي ــر التنفي ، المدي ي

ودعــم لجــان الحقيقــة والمصالحــة. يشــ�ي معتصــم الســيو�ف
ــاء الذكــرى وكشــف الحقيقــة مســتقبالً.  ي إحي

ــىت ي عملي
ــالد، والمســاهمة �ف ي الب

ــة حــول الوضــع الجــاري �ف اع، والتوعي ف ــ�ف ف مــن ال اف بالناجــ�ي ــق لالعــ�ت مــن الوثائ
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ي ســوريا، الــذي 
ي المســتقبل«.25 ليــس للصلــح مــكان �ف

يمكــن اســتخدامها أيضــاً لمنــع مجرمــي الحــرب مــن أن يكونــو جــزءاً مــن الحــل الســياسي وحكــم البــالد �ف
ي االأمــالك العامــة والشــخصية، دون إيجــاد حــل لمســألة إعــادة الممتلــكات ودفــع التعويضــات كجــزء مــن عمليــة العدالــة 

اع فيهــا إىل دمــار هائــل �ف ف أّدى الــ�ف
نتقاليــة. لذلــك قــد يســاعد جمــع االأدلــة أيضــاً الحكومــة االنتقاليــة عــىل تحديــد االأولويــات مســتقبالً ، وهــو أمــر ملــح بوجــه خــاص الأن مــوارد الدولــة لدفــع  االإ

التعويضــات ســتكون محــدودة عــىل االأرجــح. 26

قامــة  ي الســورية بتكييــف مقارابتهــا لجمــع البيانــات الإ
اف بأهميــة التوثيــق ال يــزال هــو عينــه، تقــوم قّلــة مــن منظمــات المجتمــع المــد�ف بالرغــم مــن أن االعــ�ت

ي ســوريا غــ�ي 
ف بــأن جمــع ّكــم كبــ�ي مــن االأدلــة حــول الجرائــم الجماعيــة المرتكبــة �ف دعــاوى بحــق مجرمــي حــرب محّدديــن. يــزداد الوعــي لــدى هــؤالء الالعبــ�ي

كافيــة. لذلــك بــدأوا بالعمــل عــىل ربــط تلــك االأدلــة بالجنــاة  وبجرائــم محــددة ســواًء كانــوا أفــراداً، أو مجموعــات، أو مؤسســات. يتطّلــب ذلــك إنشــاء أدّلــة 
ــات  ــدأت بعــض المنظمــات بالعمــل عــىل جمــع البيان هــا. بنتيجــة االأمــر، ب ــادة، وغ�ي ــة القي ــازة عــىل تســجيالت لالأوامــر المعطــاة، وهيكلي ــة مثــل الحي إداري
ي منظمــة »ال ســالم بــال 

وع الســوري �ف ي شــكل واضــح يمكــن االطــالع عليهــا بــكل ســهولة حــىت بعــد عقــود مــن الزمــن. يقــول منســق المــ�ش
وإيداعهــا لحفظهــا �ف

ف آخريــن. لقــد أنشــأنا قاعــدة بيانــات  ف ســوري�ي كاء محليــ�ي مــكان مــن مصــادر مفتوحــة وأيضــاً مــن رسش عدالــة«، رامــي نخلــة، »نحــن نجمــع معلومــات قــدر االإ
قامــة دعــاوى  ف اســتخدام هــذه النتائــج الإ منــذ عــّدة ســنوات ونحــن نعمــل عــىل تحســينها وعــىل إضافــة المزيــد مــن الوثائــق إليهــا«. 27يحــاول بعــض الالعبــ�ي
ف الوقــت، لكنهــم  حاليــاً، كتلــك المقامــة أمــام المحاكــم االأوروبيــة، بينمــا يواصــل آخــرون العمــل عــىل تحليــل االأدّلــة مــن دون التّقــدم بدعــاوى، إىل أن يحــ�ي
ف بأدلــة مهّمــة للقضايــا الجنايــة أو مســاعدة البلــدان عــىل منــع مجرمــي الحــرب مــن اتخــاذ مــالذات  ي الدعــاوى مــن خــالل تزويــد المّدعــ�ي

يســاهمون مــع ذلــك �ف
آمنــة فيهــا«. 28

ي انتهــاكات حقــوق 
ازدادت أهميــة هــذه الجهــود أكــ�ش بعــد كانــون االأول/ديســم�ب 2016 بعــد إنشــاء آليــة دوليــة، حياديــة ومســتقلة لســوريا، تهــدف إىل التحقيــق �ف

ف عنهــا مــىت أمكــن. بالرغــم مــن أن االأمــم المتحــدة أنشــأت مســبقاً لجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة  ي ســوريا وتوثيقهــا وكشــف الجنــاة المســؤول�ي
نســان كافــة �ف االإ

ي ارتكبــت 
ي الجرائــم الــىت

ي ســوريا29، إال أن عملهــا ظــل بمعظمــه رّسيــاً وتركــز عــىل التحقيــق �ف
ي انتهــاكات مزعومــة �ف

ي آب/أغســطس 2011 للتحقيــق �ف
بشــأن ســوريا �ف

قامــة دعــاوى  ي الإ
مــن دون تحديــد مشــتبه بهــم. تأمــل المنظمــات الســورية بالتــاىلي أن تتمكــن االآليــة الدوليــة الحياديــة والمســتقلة مــن القيــام بمســعًى إضــا�ف

ضــد الجنــاة مــىت يســمح الوقــت بذلــك للمحاكــم. لذلــك، يعتــ�ب عمــل هــذه االآليــة جوهريــاً بوجــه خــاص لجمــع كافــة االأدلــة المتاحــة وحفظهــا، واالطــالع 
ف الوقــت. »نحــن نحــاول االســتفادة  ي تبــدي اســتعداداً للنظــر فيهــا عندمــا يحــ�ي

قامــة دعــاوى وإحالتهــا إىل مختلــف المحاكــم الــىت عليهــا مــن أجــل التحضــ�ي الإ
ة انتظارنــا لذلــك«،  ف يومــاً مــا مهمــا طالــت فــ�ت قامــة دعــاوى ضــد مجرمــي حــرب لضمــان مقاضــاة أولئــك المجرمــ�ي مــن االآليــة الدوليــة الحياديــة والمســتقلة الإ

، وائــل ســواح.30  عــالم وحريــة التعبــ�ي حســبما يقــول الرئيــس التنفيــذي للمركــز الســوري لالإ

ــة  ــنوات القليل ــر الس ــىل م ــ�ي ع ــد كب ــة إىل ح ــا التوثيقي ف جهوده ــ�ي ــن تحس ــت م ــد تمكن ــديد وق ام الش ــ�ت ــورية باالح ي الس
ــد�ف ــع الم ــات المجتم ــى منظم تحظ

ي ارتكبتهــا الحكومــة الســورية. 
ي موضــوع المســاءلة عرّضهــا لالنتقــادات. لقــد رّكــزت الكثــ�ي مــن المنظمــات جهودهــا عــىل االنتهــاكات الــىت

الماضيــة، لكــن عملهــا �ف
ــ�ي مــن  ــر، عــىل نحــو مفهــوم، عــىل قــرار الكث ــذي يؤثّ ي ســوريا31، االأمــر ال

ــة مــن االنتهــاكات �ف ي المئ
ــدة للنظــام مســؤولة عــن أكــ�ش مــن 90 �ف فالقــوات المؤي

ف عــىل توثيــق مــا يرتكــب مــن إســاءات جســيمة مــن قبــل النظــام الســوري. مــع ذلــك، ال بــد مــن جمــع المعلومــات حــول االنتهــاكات  كــ�ي المنظمــات الســورية بال�ت
ي 

ي ترتكبهــا مجموعــات مســّلحة وميليشــيات أخــرى، وتســليط الضــوء عليهــا، وإال فــإن جهــود المنظمــات الســورية ومصداقيتهــا قــد تكــون عــىل المحــك �ف
الــىت

ي هــذه المشــكلة مــن خــالل تمويــل 
ي حــال بــدت أنهــا منحــازة.32 تســاهم بعــض الجهــات المانحــة أيضــاً، بحســب بعــض المنظمــات الســورية، �ف

المســتقبل �ف
ثبــات هــذه الروايــات. »ال  ي ترّكــز عــىل توثيــق االنتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل النظــام الســوري فحســب، بالرغــم مــن عــدم وجــود دليــل دامــغ الإ

المســاعي الــىت
ي توثــق انتهــاكات النظــام، وترفــض تمويــل مشــاريع أخــرى لتوثيــق جرائــم يرتكبهــا آخــرون، ممــا يحــّد 

تهتــم بعــض الجهــات المانحــة إال بتمويــل المشــاريع الــىت
ف لمنظمــة »ســوريون  كاء المؤسســ�ي ء بــدوره إىل ســمعتنا«، بحســب قــول بســام االأحمــد، أحــد الــ�ش مــن قدرتنــا عــىل توثيــق جميــع االنتهــاكات، االأمــر الــذي يــ�ي
ي بعــض 

عــالن عــن االأدلــة حــول حــدوث انتهــاكات جماعيــة �ف مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« ومديرهــا التنفيــذي.33 عــىل نحــو مماثــل، تــم تســييس عمليــة االإ
ي تســبق بعــض المناســبات 

ف للنظــام الســوري. فالتوقيــت المخطــط لمثــل هــذه التريحــات الــىت ف المعارضــ�ي المناســبات خدمــًة للمصالــح السياســية لالعبــ�ي
ي تســييس هــذه النتائــج ويــرف بمصداقيــة االأدلــة مــن 

السياســية المهمــة مثــل اجتمــاع لمجلــس االأمــن التابــع لالأمــم المتحــدة أو مفاوضــات ســالم يســاهم �ف
ي تضّمنــت 53 ألــف صــورة توثــق 

، والــىت ي الدوافــع. مثــال عــىل ذلــك صــور التعذيــب المّ�بــة مــن »قيــر« الشــه�ي
خــالل دفــع بعــض النــاس إىل التشــكيك �ف

ي الجيــش الســوري، 
ف �ف ي الســوري تــم تهريبهــا مــن قبــل أحــد العنــا� الســابق�ي

عمليــات التعذيــب والقتــل لحــواىل 11 ألــف معتقــل مــن قبــل الجهــاز االأمــىف
ي جنيــف، 

ف النظــام الســوري والمعارضــة �ف ف فقــط مــن بــدء محادثــات الســالم بــ�ي /ينايــر 2014، قبــل يومــ�ي ي
ي كانــون الثا�ف

الملّقــب بـ«قيــر«.34 نــ�ش التقريــر �ف
ي المعلومــات الرقميــة بالتحقــق مــن 

اء �ف ، والخــ�ب ف عيــ�ي ، واالأطبــاء ال�ش ف ســوي�ا مــن أجــل التأثــ�ي عــىل نتائــج المحادثــات. بالرغــم مــن قيــام فريــق مــن المحامــ�ي
ي مصداقيتــه. »لقــد 

ي مّولــت التقريــر دفــع بالبعــض إىل التشــكيك �ف
صحــة الصــور، إال أن توقيــت التقريــر وتــورّط دولــة قطــر المناهضــة للنظــام الســوري والــىت

بــات مــن الرائــج توقيــت التقاريــر حــول االنتهــاكات الجماعيــة مــع مناســبات سياســية مهمــة مــن أجــل التأثــ�ي عليهــا، وهــو أمــر مفهــوم، إال أنــه ســّيس االأعمــال 
  35.» ي

ف واالأدلــة المعنيــة«، عــىل حــد قــول مصطفــى حايــد، رئيــس منظمــة »دولــىت ر بمصداقيــة الالعبــ�ي ي معظــم الحــاالت إىل إلحــاق الــرف
الوحشــية وأّدى �ف
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نتقالية: الحفاظ عىل زخم المساءلة تعزيز العدالة االإ

ي إطار المنارصة اليوم هو ضمان عدم المساومة عىل موضوع المساءلة المستقبلية عىل طاولة المفاوضات 
»هدفنا الرئيس �ض

والتخىلي عنها والحرص عىل أن تبقى المساءلة من الأولويات«
– ُعال رمضان، مؤسسة منظمة بدائل ومديرتها التنفيذية.36     

ي إطــار المنــا�ة لضمــان مناقشــة موضــوع المســاءلة عــىل طاولــة المفاوضــات، 
ف المنظمــات الســورية عــىل أهميــة مواصلــة جهودهــا �ف هنــاك إجمــاع عــام بــ�ي

ي منــع 
كة �ف اع ومحادثــات الســالم عــىل حــد ســواء لديهــم مصالــح مشــ�ت ف ي الــ�ف

ف �ف ف المعنيــ�ي ف والدوليــ�ي ف الوطنيــ�ي لكــن مــا يدعــو للقلــق هــو أن بعــض الالعبــ�ي
ــات  ــة والمســاءلة خــالل محادث ــب العدال ــأن طل ف ب ضــ�ي ــة مــن أجــل الســالم، مف�ت ــة بالعدال ــف دوافعهــم مــن التضحي ــة، وتختل ــل هــذه العملي ــق مث تطبي
ف مــن مواجهــة إدانــات.37 وأكــ�ش االأمثلــة شــيوعاً عــن مثــل هــذا االحتمــال  اع، إىل حمايــة حلفائهــم المحليــ�ي ف الســالم يعــرّض المفاوضــات للخطــر ويّمــد أمــد الــ�ف
ــة أنفســها مــن خــالل العفــو عــن كافــة  ي العــام 1991 كجــزء مــن اتفــاق الطائــف لحماي

ــة �ف ــه النخــب السياســية اللبناني ــذي أقرت ــون العفــو العــام ال هــو قان
ي إطــار المنــا�ة عــىل مالحقــة 

ي تــم ارتكابهــا قبــل صــدور القانــون.38 لذلــك، يرّكــز الالعبــون الســوريون جهودهــم �ف
الجرائــم السياســية وجرائــم الحــرب الــىت

ي اتفــاق الســالم أو أقلــه الحــرص عــىل عــدم المســاومة عــىل المســاءلة 
امهــم بالعدالــة والمســاءلة �ف ف دراج ال�ت االأطــراف المتفاوضــة والجهــات الراعيــة لهــم الإ

ي 
ف عــىل عــدم التوقــف عــن إثــارة مســألة العدالــة والمســاءلة للتمّكــن مــن إدراجهــا �ف ف النافذيــن الدوليــ�ي ّكــز معظــم عملنــا عــىل حــث الالعبــ�ي المســتقبلية. »ي�ت

« ومديرتهــا التنفيذيــة.39 ي
اتفــاق الســالم، أو أقلــه إبقــاء احتمــال حــدوث المســاءلة مفتوحــاً«، بحســب قــول ســلمى كحالــة، مؤسســة منظمــة »دولــىت

ي المســتقبل. 
، االأمــر الــذي قــد يحــد مــن فــرص تطبيــق المســاءلة �ف ف تــ�ي ف االأخ�ي ي الســنت�ي

نتقاليــة ، تراجعــت هــذه الجهــود �ف بالرغــم مــن أهميــة تعزيــز العدالــة االإ
ي ســوريا أكــ�ش أهميــة اليــوم مــن أي وقــت مــىف بســبب تعقيــد الوضــع، 

نتقاليــة �ف :  »إن العمــل عــىل العدالــة االإ ي
ح مصطفــى حايــد، رئيــس منظمــة دولــىت يــ�ش

ــات الســالم. هــذا وتضــاءل عــدد منظمــات المجتمــع  ــة مــن أجــل دعــم محادث ــة بالعدال ــل الحديــث إىل التضحي ــاة، والمي وعــدد االنتهــاكات، وتعــّدد الجن
ي تعمــل عــىل هــذا الموضــوع إىل حــد كبــ�ي عوضــاً عــن تكثيــف جهودهــا للحــرص عــىل تطبيقهــا. والســؤال المهــم هنــا هــو مــا الدافــع وراء العمــل 

ي الــىت
المــد�ف

ي االأمــوال المخصصــة لدعــم جهــود المنــا�ة 
ف يعــزون هــذه المشــكلة إىل النقــص �ف ف الســوري�ي ي الســابق وحاليــاً؟«.40 لكــن بعــض الناشــط�ي

عــىل هــذا المفهــوم �ف
اتيجية  ّ مطلــع العــام 201441، بينمــا تعــود االأســباب بالنســبة إىل آخريــن إىل غيــاب العمــل الجماعــي وعــدم وجــود اســ�ت ي كانــت أفضــل بكثــ�ي حــىت

الســورية، والــىت
طويلــة االأمــد واضحــة المعالــم. يذكــر بســام االأحمــد، أحــد مؤســ�ي منظمــة »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« ومديرهــا التنفيــذي: »معظــم الجهــود 
ي تعقــد 

ي رعاهــا العبــون دوليــون قليلــون عــىل هامــش محادثــات الســالم الــىت
ي إطــار المنــا�ة هــي موقتــة وتقتــر عــىل عــدد االجتماعــات الــىت

ي نبذلهــا �ف
الــىت

هــم ويقلــل احتمــاالت تمويلهــم«. ، االأمــر الــذي يحــد مــن تأث�ي ف ف الفينــة واالأخــرى. وهــذه الجهــود تتــم بشــكل أســاسي مــن قبــل منظمــات فرديــة أو ناشــط�ي بــ�ي
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ي بدايــة االأمــر، تعّمدنــا أن يخــوض 
ف بالرغــم أهميــة اســتهدافها أيضــاً الجمهــور الســوري. »�ف ف خارجيــ�ي تســتهدف غالبيــة جهــود المنــا�ة بوجــه خــاص العبــ�ي

ف  ــ�ي ف الخارجي ــ�ي ــك الالعب ــأن أولئ ــوم ب ف الي ــ�ي ــن يبت ــة، لك ــم العملي ف لدع ــ�ي ــن خارجي ــة نافذي ــاع سياس ــىل صّن ــط ع ــوريون للضغ ــون س ــود العب ــذه الجه ي ه
�ف

ون أكــ�ش المســتفيدين مــن تلــك العمليــة، بالرغــم مــن أن الحاجــة إىل ذلــك  ف الذيــن يعتــ�ب أصبحــوا الجمهــور االأســاسي وباتــت الجهــود أقــل اســتهدافاً للســوري�ي
، والناجــم عــن  ف ، لــدى الســوري�ي ي

«. 43يســاعد ذلــك عــىل تفســ�ي االرتبــاك العــر�ف ي
ــة اليــوم«، بحســب قــول مصطفــى حايــد، رئيــس »دولــىت وريــة ومهّم �ف

قلــة المعلومــات حــول هــدف جهــود المنــا�ة والنتائــج المرتقبــة. 44يقــول بســام االأحمــد، أحــد مؤســ�ي »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« ومديرهــا 
طــالع النــاس حــول  وريــة الإ . فجهــود المنــا�ة �ف ي

ف جهــود المنــا�ة والتحــّرك القانــو�ف التنفيــذي، شــارحاً:  »يشــعر النــاس باالرتبــاك عــادًة لجهلهــم بالفــارق بــ�ي
طــالق«.45 مــا عليهــم توقعــه لئــال يتوقعــون نتائــج فوريــة ذلــك أن النتيجــة قــد ال تتحقــق إال بعــض ســنوات، أو قــد ال تتحقــق عــىل االإ

ف الضحايا من التعب�ي عن مطالبهم  : تمك�ي ف من الضحايا إىل الالعب�ي

»نحن نطالب بالحرية لأحبائنا، ولن نسأم أو نُهزم أبداً ح�ت إطالق رساحهم. نريد ان يسمع العالم كله صوتنا«.
             – فدوى محمد، مؤسسة مشاركة لمنظمة عائالت من أجل الحرية 46

طــالق. لطالمــا أرجــأ الالعبــون الســوريون مســاعيهم  نتقاليــة ، يُعــّد العمــل مــع جماعــات الضحايــا أقــّل المياديــن تطــوراً عــىل االإ خالفــاً لمســاعي العدالــة االإ
ف وعوائــل الضحايــا لمــا يؤثّــر ذلــك عــىل مســتقبل  للعمــل مــع الضحايــا، ومنحهــم القــدرة، إالّ أنهــم أصبحــوا اليــوم أكــ�ش إدراكاً الأهميــة العمــل مــع الناجــ�ي
ــهم،  ــم أنفس ــىل تنظي ــا ع ــات الضحاي ــجيع جماع ــدف إىل تش ي ته

ــىت ــادرات ال ــدد المب ي ع
ــيط �ف ــد بس ــّجل تزاي ــة، ُس ــذه الغاي ــة. له نتقالي ــة  االإ ــة العدال عملي

ه  ، وهــو مــا يعتــ�ب ف ف ومفقوديــن ق�يــ�ي ف وعوائــل معتقلــ�ي ف ســابق�ي وتزويدهــم بالدعــم الــالزم. رّكــزت هــذه المســاعي بشــكل خــاص عــىل العمــل مــع معتقلــ�ي
ورة تجنيــد جماعــات  ي الداعمــة لهــا مــن أوىل االأولويــات، إذ تــدرك المنظمــات الســورية اليــوم بشــكل أكــ�ب �ف

أصحــاب المصلحــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ف
ي 

وع �ف ويــد مجتمعاتهــم بالدعــم والتضامــن معهــم. تشــ�ي مهــا غريــر، مســؤولة المــ�ش ف الضحايــا ليــس مــن أجــل منــا�ة مطالبهــم فحســب، وإنمــا أيضــاً ل�ت
«: » تعمــل جماعــات الضحايــا عــادًة لســنوات عديــدة قبــل أن تتمكــن مــن تحقيــق أي نتائــج ملموســة، لذلــك يجــب أن تشــعر بــأّن هــذا  منظمــة »اليــوم التــاىلي

ء أيضــاً شــبكة دعــم وتضامــن يمكنهــا التعويــل عليهــا«.47    العمــل ال يســتهلك وقتهــا وجهدهــا فحســب، وإنمــا ينــ�ش
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نشــاء هيئــات  ف الذيــن يخططــون الإ ف صغــار االأعضــاء االأساســي�ي مــع ذلــك، ال تــزال هــذه المبــادرات الراميــة إىل إنشــاء جماعــات ضحايــا تقتــر عــىل نقاشــات بــ�ي
ي ثــالث مبــادرات يبــدو بأنهــا المســاعي الوحيــدة الحاليــة 

ي أجريــت معهــا مقابــالت ضمــن هــذا البحــث �ف
أو حــركات لتمثيــل أنفســهم. تشــارك المنظمــات الــىت

ــن االأشــخاص،  ة م ــة صغــ�ي ــع مجموع ــالث بجم ــادرات الث ــدأت هــذه المب ــم. ب ــم الدع ــا لمنحه ــات الضحاي ــع جماع ي تجــري بشــكل ناشــط وحــري م
ــىت ال

ف مــن هــذه المبــادرات  «اثنــ�ي ي هــذا الســياق، تتــوىل منظمــة »اليــوم التاىلي
وتزويدهــم بالمســاحة والفرصــة لمناقشــة احتياجاتهــم والســبل الممكنــة لتلبيتهــا. �ف

ي بداياتهــا 
ي ســجن صيدنايــا، ومجموعــة أخــرى مــن المعتقــالت الســابقات. لكــن تبقــى هــذه المســاعي �ف

ف �ف ف الســابق�ي ف تدعمــان مجموعــة مــن المعتقلــ�ي اللتــ�ي
ــة،  ــاب رسي ي يجــب اتّخاذهــا. يقــول دي

ــىت ــة ال ــة احتياجاتهــم فضــالً عــن الخطــوات التالي ف أصحــاب المصلحــة لمعرف ــ�ي ــة ب ــزال المناقشــات جاري ــث ال ت حي
ف بهــدف  ي للمحتجزيــن وعوائــل المفقوديــن الق�يــ�ي

ي شــهر آب/أغســطس مــن العــام المــا�ف
«: »لقــد نظمنــا مؤتمــراً �ف ي منظمــة »اليــوم التــاىلي

امــج �ف مديــر ال�ب
يصــال صوتهــم، وكيــف. ونحــن بانتظــار معرفــة مــا يريدونــه لتقديــم المســاعدة لهــم  تزويدهــم بمســاحة للتحــدث معــاً واستكشــاف مــا الــذي ســيقومون بــه الإ

ي تحقيــق مطالبهــم«. 48
�ف

، فقــد وصلــت إىل مرحلــة أكــ�ش تقدمــاً بقليــل، وهــي  ي
أمــا المبــادرة الثالثــة »عائــالت مــن أجــل الحريــة«، المدعومــة مــن عــدد مــن منظمــات المجتمــع المــد�ف

، وإجــراء  ف اير2017. 49 تتحــّرك هــذه المجموعــة مســتخدمة أســاليب مختلفــة، كالقيــام باالعتصامــات، وعقــد االجتماعــات مــع المســؤول�ي ناشــطة منــذ شــباط/ف�ب
، فضــالً عــن  ف المقابــالت، وإصــدار البيانــات، وتوجيــه الرســائل، وتنظيــم الحمــالت للضغــط عــىل جميــع المجموعــات مــن أجــل إطــالق رساح جميــع المعتقلــ�ي
هــم.50 مــع ذلــك، تبقــى محــدودة بفريــق أســاسي صغــ�ي يضــّم خمــس قريبــات  تســهيل إمكانيــة الوصــول إىل مراكــز االعتقــال، وتوفــ�ي معلومــات عــن مص�ي
. يحــاول االأعضــاء توســيع المجموعــة وتحويلهــا إىل حركــة شــاملة تمثــل النــاس مــن جميــع الخلفيــات واالآراء السياســية.  ف ف أو مفقوديــن ق�يــ�ي ســوريات لمعتقلــ�ي
لقــد تمكّنــت هــذه المجموعــة، مــن خــالل تحّركاتهــا، عــىل الفــور مــن اســتقطاب تغطيــة إعالميــة واســعة، إالّ أـــنها ال تــزال تســعى إىل تحقيــق االأثــر عينــه عــىل 
ة تتفــق  ف لـ«عائــالت مــن أجــل الحرية«:«لقــد تمكّنــا حــىت االآن مــن التنســيق مــع مجموعــات صغــ�ي كاء المؤسســ�ي أرض الواقــع. تشــ�ي فــدوى محمــد، إحــدى الــ�ش
ي مناطــق 

ف �ف ف أساســي�ي ي ندعــو إليهــا والمشــاركة فيهــا. ونســعى حاليــاً إىل رصــد أعضــاء محليــ�ي
معنــا حــول المطالــب، وتبــدي اســتعاداً لتنظيــم المناســبات الــىت

ي جميــع أنحــاء البــالد«.51 تدعــم المنظمــات الســورية هــذه 
مختلفــة ليتمّكنــوا مــن تجنيــد مجتمعاتهــم وإنشــاء شــبكات قــد تتحــّول إىل مجموعــات ضغــط �ف

ي بلــدان أخــرى مــّروا بتجــارب مماثلــة، لتبــادل المعــارف وتعزيــز التضامــن. 
ف �ف المبــادرات عــ�ب تزويدهــا بفــرص إقامــة العالقــات والتواصــل مــع عوائــل معتقلــ�ي

ي ينشــدونها. 
ي تطلعاتهــم الــىت

مــكان مــن دون التدّخــل �ف : »نحــاول مســاعدتهم قــدر االإ ي
ي منظمــة دولــىت

تضيــف زهــور محمــود، مســؤولة المنــا�ة واالتصــاالت �ف
مــن ناحيــة أخــرى، نحــاول تجنيــد مصادرنــا وشــبكاتنا داخــل ســوريا وخارجهــا لتســهيل الطريــق أمــام اجتماعاتهــم وتزويدهــم بالدعــم المطلــوب«.52

ي الســماح بحــدوث ذلــك بشــكل طبيعــي، إىل 
ف �ف ف الســوري�ي ي التعبــ�ي عــن مطالبهــم ضمــن إطــار موّحــد، ورغبــة الالعبــ�ي

أّدى غيــاب المبــادرة لــدى الضحايــا �ف
ف احتياجاتهــم االأساســية، فبــات  عرقلــة هــذه المســاعي. ويبــدو أن غالبيــة الضحايــا داخــل ســوريا أو خارجهــا منغشــلون، بشــكل رئيــس، بمســألة الصمــود وتأمــ�ي
«، قائلــة: »كان جليــاً منــذ اللقــاء االأول مــع  ي »اليــوم التــاىلي

ح مهــا غريــر، مديــرة المشــاريع �ف ي هــذا الصــدد، تــ�ش
تحقيــق هــذه المســاعي أمــراً صعبــاً للغايــة. �ف

ي بلــدان اللجــوء. ولــم يناقــش االأوضــاع 
قامــة، والســكن �ف ف الوثائــق، واالإ المعتقــالت انشــغالهّن بشــكل أســاسي بالمســائل اليوميــة الشــخصية كالعمــل، وتأمــ�ي

اتيجياتهم عــىل الضحايــا،  السياســية أو المطالــب السياســية العامــة إالّ عــدد قليــل منهــن«.53 لذلــك، كان الالعبــون الســوريون يخشــون فــرض أنفســهم واســ�ت
ي عــدم محاولــة 

ي جــزء منهــا �ف
«: »تكمــن المشــكلة �ف ي »اليــوم التــاىلي

امــج �ف ي خلــق هــذا الفــراغ. مــن جهتــه، يقــول ديــاب رسيــة، مديــر ال�ب
االأمــر الــذي قــد ســاهم �ف

ة طويلــة إظهــار  الضحايــا أخــذ زمــام المبــادرة وتفويــض أنفســهم للتعبــ�ي عــن مطالبهــم. مــن ناحيــة أخــرى، نخــ�ش فــرض أي أمــر عليهــم. لذلــك، حاولنــا لفــ�ت
ضافــة إىل ذلــك، أدى غيــاب التكتيــكات الفعالــة لتجنيــد أعضــاء جــدد وتوســيع شــبكة  اســتعدادنا لدعــم أي مبــادرة مــن دون تــوىلي زمــام االأمــور بأنفســنا«.54 باالإ

هــا، ونجاحهــا. ة إىل الحــد مــن حجمهــا، وتأث�ي مبــادرات جماعــات الضحايــا االأخــ�ي

ــن يشــعرون  ــا الذي ــدى الضحاي ــة ل ــَد شــعور عــام بعــدم الثق ــذا، توّل ــادرات. ل ــك المب ــة تل ــت المنظمــات الســورية أخطــاء أّدت إىل عرقل ــل، ارتكب ي المقاب
�ف

ي هــذا الســياق، 
باالســتغالل مــن قبــل منظمــات مختلفــة تتخــىّل عنهــم حالمــا تجــد أنهــا لــم تعــد تحتــاج إليهــم، مــن دون إعطائهــم الدعــم أو متابعتهــم. �ف

ف  ف العاملــ�ي : »لقــد تــّم اســتغالل بعــض الضحايــا وأرسهــم بــكل مــا للكلمــة مــن معــىف مــن قبــل بعــض الالعبــ�ي ي
يقــول مصطفــى حايــد، رئيــس منظمــة دولــىت

ــت آمالهــم  ــاس، فتحّول ــّم التخــىّلي عــن هــؤالء الن ــذا، ت ــدالً مــن تمكينهــم. وهك ــدة سياســية ب ــا أو أجن وع م ــج لمــ�ش وي ــة لل�ت نتقالي ــة االإ عــىل مســألة العدال
ي أي تغيــ�ي نتيجــة إخفاقــات 

ف بالمســاهمة �ف ضافــة إىل ذلــك، أصبحــوا غــ�ي مبالــ�ي ف عليــه.«55 باالإ ة إىل خيبــة أمــل وفقــدان للثقــة بالمفهــوم عامــًة والقييمــ�ي الكبــ�ي
«، قائلــة: »أثّــر فشــل العديــد  ح مهــا غريــر، مديــرة مشــاريع »اليــوم التــاىلي المبــادرات الســابقة غــ�ي المرتبطــة بشــكل مبــارسش بإنشــاء جماعــات الضحايــا. تــ�ش
ي أن يصبحــوا أدوات فاعلــة لتلبيــة مطالبهــم«.56 عــالوة عــىل ذلــك، 

ي عــىل آمالهــم ورغبتهــم �ف ي عِلمــوا بهــا أو شــاركوا فيهــا، بشــكل ســلىب
مــن المبــادرات الــىت

، مــا قــد يفــّ�  ف ف فاعلــ�ي ف الضحايــا والعمــل معهــم لــ�ي يصبحــوا العبــ�ي اتيجيات واضحــة بشــأن كيفيــة تحفــ�ي ي هــذا المجــال إىل اســ�ت
يفتقــر غالبيــة العمــل �ف

ي ســوريا.57
غيــاب جماعــات ضحايــا راســخة �ف
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»علينا إعادة تحديد مع�ض النتقال لأن تحقيق عدالة انتقالية شاملة لم يعد سارياً بعد الآن«
« ومديرتها التنفيذية.58 ي

– مؤسسة منظمة »دولىت        

اع الســوري. فخــالل  ف ّ الديناميكيــات السياســية والعســكرية للــ�ف تتــالسش آمــال إنشــاء حكومــة انتقاليــة داعمــة لعمليــة تحقيــق عدالــة انتقاليــة شــاملة نتيجــة تغــ�ي
ي المســتقبل 

اض حصــول انتقــال ســياسي كامــل �ف ، عــىل افــ�ت ي ســوريا، بشــكل أســاسي
االأشــهر االأوىل للثــورة الســلمية، بُذلــت الجهــود لتحقيــق عدالــة انتقاليــة �ف

نتقاليــة ســوف تكــون داعمــة لتحقيــق عدالــة انتقاليــة عادلــة وشــاملة الأّن العديــد مــن  اضــات حــول فكــرة أّن الحكومــة االإ القريــب. وهكــذا بُنيــت هــذه االف�ت
ي 

ــاً �ف نســان. كان ذلــك جلّي ف وجماعــات المعارضــة كانــت تدعــو إىل ذلــك، والأّن نظــام االأســد كان الطــرف االأســاسي الــذي يرتكــب انتهــاكات حقــوق االإ المدنيــ�ي
ي يجــب 

ي ســوريا59، ومــا هــي االآليــات الــىت
نتقاليــة �ف ي الســورية حــول كيفيــة تطبيــق العدالــة االإ

ي وضعتهــا منظمــات المجتمــع المــد�ف
خرائــط الطــرق االأوىل الــىت

ي 
ف �ف ف واالأجانــب عــىل مــدى الســنوات الســت الماضيــة مــن الــراع، والمشــارك�ي ف المحليــ�ي اســتخدامها، غــ�ي أّن العــدد الهائــل للجرائــم المرتكبــة مــن آالف الالعبــ�ي

يــك المؤســس لمنظمــة »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة  اضيــة الســابقة غــ�ي أكيــدة. يقــول بســام االأحمــد، ال�ش ي مفاوضــات الســالم، يجعــل االف�ت
الوقــت عينــه �ف

ي تدربنــا عليهــا وأعددناهــا. 
نتقاليــة الــىت ي مــا يتعلــق بعمليــة العدالــة االإ

ي ســوريا مختلفــاً �ف
والعدالــة« ومديرهــا التنفيــذي: »ســيكون الوضــع مــا بعــد الــراع �ف

ة  نتقــال الكامــل ويشــّكل تحديــات خطــ�ي نتقاليــة ، االأمــر الــذي ســيعيق االإ فالجنــاة مــن مختلــف االأطــراف المتنازعــة سيشــكلون عــىل االأرجــح جــزءاً مــن المرحلــة االإ
نتقاليــة ».60  للعدالــة االإ

ي المســتقبل القريــب، أمــا مــن أدىل برأيــه 
نتقاليــة �ف كان مــن الصعــب دفــع المنظمــات الســورية للتتحــّدث عــن توقعاتهــا بالتوّصــل إىل عمليــة شــاملة للعدالــة االإ

ي هــذا المجــال، التضحيــة بالعدالــة مــن أجــل ضمــان الســالم. إذ يُتوّقــع مــن النظــام 
ف �ف ي المقابــل، توقــع بعــض العاملــ�ي

فقــد أظهــر تشــاؤماً حيــال ذلــك. �ف
ف  ي التصــّدي لجهــود المســاءلة كافــة. كمــا قــد لمــس تحــول أيضــاً لــدى بعــض المعارضــ�ي

ي ســوريا االســتمرار �ف
الســوري المســؤول عــن غالبيــة الجرائــم المرتكبــة �ف

ي هــذا الســياق، قــال رامــي نخلــة، منســق 
ي بــدأت أيضــاً بمواجهــة مبــادرات المســاءلة لحمايــة نفســها. �ف

للنظــام الســوري، ال ســيما الفصائــل المســلحة، الــىت
ي االأطــراف الســورية المتفاوضــة، بارتــكاب  ي منظمــة »ال ســالم بــال عدالــة«: »عــىل االأقــل، تُّتهــم بعــض الجماعــات المســلحة عــىل جانــىب

وع الســوري �ف المــ�ش
، مــن الســهل جــداً تصــّور ســيناريو يتفــق الفريقــان مــن خاللــه عــىل التخــىلي عــن أي  انتهــاكات وجرائــم حــرب يطالــب الســوريون بمحاســبة فاعليهــا. وبالتــاىلي
ي المقابــل، توّقــع آخــرون التوّصــل إىل تســوية يتــّم مــن خاللهــا تطبيــق عدالــة انتقاليــة 

محادثــات حــول العدالــة والمســاءلة الأنهــا تعــارض مصالحهــم.«61 �ف
ي المســتقبل لمنــح النــاس إحساســاً زائفــاً 

جزئيــة أو ســطحية مــن أجــل تحقيــق خطــوة وإعــادة تأهيــل مجرمــي الحــرب. ويمكــن أيضــاً اســتخدام التعويضــات �ف
ي اتفــاق الســالم، أو تنفيــذ 

ي قدمــاً مــن دون محاســبة الجنــاة.62 بــرزت توقعــات متطرّفــة أخــرى، كإدراج عفــو عــام �ف
بالعدالــة، عــ�ب منحهــم المــال، للمــىف

اً مــن جميــع الذيــن تمــت مقابلتهــم.   »عدالــة المنتــر« بحيــث يُعاقــب أعــداء محــّددون، مــن دون أن تلقــى هــذه التوقعــات تأييــداً كبــ�ي

ي تحديــد مســتقبل ســوريا، إالّ أّن 
مــكان �ف بمــا أن المســتقبل غــ�ي واضــح المعالــم، ال يــزال بإمــكان المنظمــات الســورية التحــّرك أكــ�ش لتفعيــل أنشــطتها قــدر االإ

هــا مــن  . مــع ذلــك، يمكــن للمنظمــات الســورية تعزيــز تأث�ي ي
ّ ب�عــة مــا يصّعــب عليهــا إمكانيــة التــرّف دومــاً بشــكل اســتبا�ت ديناميكيــات الــراع الســوري تتغــ�ي

ي تــّم تداولهــا والتأثــ�ي عليهــا، وعــ�ب التدّخــل بنــاًء عــىل دراســات قائمــة 
اف عــىل المفاوضــات القائمــة لالســتجابة ب�عــة للقضايــا ذات الصلــة الــىت رسش خــالل االإ

ي 
اتيجية �ف اء وســياقات أخــرى. تشــ�ي شــبنام مجتهــدي، المحللــة القانونيــة واالســ�ت احــات الصــادرة عــن الخــ�ب ، واالق�ت ف عــىل االأدّلــة، وآراء أبنــاء بلدهــا الســوري�ي

المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة: »مــن الصعــب عــدم التفاعــل مــع مــا يجــري حولــك، ولكــن حــىت عنــد التفاعــل، ال بــد مــن الحــرص عــىل أن يتــم ذلــك 
ة مــن تجــارب أخــرى  ي هــذه المناقشــات أو المبــادرات«.63 كذلــك، ال بــّد للمنظمــات الســورية مــن أخــذ العــ�ب

بشــكل مّطلــع ورسيــع لضــخ بعــض الواقعيــة �ف
ي العــراق. 

ّ عندمــا فشــلت المســاعي نحــو العدالــة االنتقاليــة، كمــا �ف كا الالتينيــة، وحــىت ي أمــ�ي
جــرت فيهــا التحــوالت السياســية بطربقــة فوضويــة ومعّقــدة، كمــا �ف

ات المحليــة حــول كيفيــة التعامــل  حينهــا، يمكــن لهــذه المنظمــات محاولــة ربــط هــذه الــدروس المســتقاة بالســياق الســوري وتطبيقهــا مــن أجــل تعزيــز الخــ�ب
ف والمجتمعــات المحليــة  ف أيضــاً مضاعفــة جهودهــم لتجنيــد مجتمعــات الالجئــ�ي ف الســوري�ي مــع بعــض التحديــات المتوقعــة. مــن جهــة أخــرى، عــىل الالعبــ�ي
نتقاليــة أو بعــض آلياتهــا. يقــول  ي حــال ُفرضــت قيــود لتقويــض العدالــة االإ

نتقاليــة. وهكــذا، يمكنهــا أن تشــّكل مجموعــات ضغــط ومقاومــة �ف دعمــاً للعدالــة االإ
المحامــي والناشــط ابراهيــم القاســم: »ال يمكــن التنبــؤ بمــا ســتبدو عليــه المهمــة النهائيــة الأي لجنــة لتقــىي الحقائــق، لكننــا نســتطيع أن نــؤدي دورنــا لجعــل 

مــكان«.64  لجنــة الحقيقــة هــذه ذات مغــزى قــدر االإ
 

ي تتنــاول 
نتقاليــة. تشــ�ي المــواد الــىت ي تواجــه العدالــة االإ

عــالوة عــىل ذلــك، يبــدو أن المنظمــات الســورية ال تعــرض مواقــف واضحــة مــن التحديــات المتكــررة الــىت
ي هــذا المجــال يســعون إىل تحقيــق عدالــة انتقاليــة شــاملة عــىل الفــور، ولكــن 

ف �ف ف مــن الســوري�ي ي ســوريا بقــوة إىل أن العاملــ�ي
نتقاليــة �ف موضــوع العدالــة االإ

نتقاليــة  العــدد الهائــل مــن الضحايــا واالنتهــاكات، وانعــدام المــوارد، يحــول دون القــدرة عــىل تنفيــذ العمليــة المثاليــة المنشــودة دفعــة واحــدة. فالعدالــة االإ
، بالتفكــ�ي  ف ، ال بــّد مــن أن تبــدأ هــذه المنظمــات، بالتشــاور مــع أبنــاء بلدهــا الســوري�ي هــي مقاربــة شــاملة تؤثـّـر كل آليــة مــن آلياتهــا عــىل بقيــة العمليــة، وبالتــاىلي
ي 

حــول وضــع تسلســل قابــل للتطبيــق للعدالــة االنتقاليــة عــىل أســاس االحتياجــات والمــوارد المتاحــة. فعــىل ســبيل المثــال، يؤثـّـر عــدم إصــالح النظــام القضــا�أ
ي ينبغــي تنفيذهــا أوالً 

ي االآليــات الحيويــة الــىت
، البــدء بالتفكــ�ي �ف بشــكل مبــارسش عــىل عمليــة المســاءلة ولــن تكــون المحاكــم ذات منفعــة. مــن المهــم، بالتــاىلي

ي المركــز الســوري 
اتيجية �ف ي المســتقبل. تقــول شــبنام مجتهــدي، المحللــة القانونيــة واالســ�ت

ي ســيتم تنفيذهــا �ف
مــن أجــل تمهيــد الطريــق لالآليــات االأخــرى الــىت

ي البــدء 
ي يجــب اتباعهــا، إالّ أن الحلقــة المفقــودة تكمــن �ف

نتقاليــة ومــا هــي االآليــات المختلفــة الــىت ون معــىف العدالــة االإ للعدالــة والمســاءلة: »يعلــم الكثــ�ي
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ات المتاحــة«.65 بالتفكــ�ي حــول تحديــد أولويــات مختلــف االآليــات وفقــاً للمــوارد والخــ�ب

ف تنفيذهــا  ي يتعــ�ي
ي تحديــد االآليــات االأساســية الــىت

ي عمليــة تسلســل تفصيليــة، إالّ أنــه ال بــّد مــن البــدء �ف
ي هــذه المرحلــة التفكــ�ي �ف

قــد يكــون مــن الصعــب �ف
ي هــذه االآليــات االأساســية تشــاركية وشــاملة، عــىل أن تتــم 

ي هــذا الســياق، يجــب أن تكــون عمليــة البــت �ف
لتحقيــق الســالم المســتدام والعدالــة الشــاملة. �ف

ي احتياجــات النــاس، وتوقعاتهــم، ومطالبهــم.
ات الحاصلــة �ف بالتشــاور مــع المجتمعــات المحليــة، وينبغــي أيضــاً إعــادة تقييمهــا بشــكل دوري لتعكــس التغــ�ي
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نتقالية الخاتمة: مضاعفة المساعي نحو العدالة الإ

ي سوريا إذا لم تأخذ العدالة مجراها«
»لالأسف، لن يسلَم أحد �ض

، وائل سواح.66 عالم وحرية التعب�ي ي المركز السوري لالإ
    – المدير التنفيذي �ف

نتقاليــة بهــدف تحويــل مســاعي  اتيجياتها عــىل المــدى القصــ�ي بحثــاً عــن آليــات مســاءلة ســابقة للعمليــة االإ بــدأت بعــض المنظمــات الســورية بتغيــ�ي اســ�ت
ي هــذا المجــال اعتمــاد مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة لمواصلــة ســعيهم 

ف �ف اع إىل أفعــال ملموســة. فحــاول بعــض العاملــ�ي ف العدالــة االنتقاليــة خــالل الــ�ف
ي المقابــل، بــدأ آخــرون بتعديــل خططهــم بمــا يتناســب مــع كفــاح 

ي الــدول االأوروبيــة. �ف
وراء احتمــاالت بديلــة للعدالــة الجنائيــة أمــام المحاكــم الوطنيــة �ف

ف بجمــع أكــ�ب قــدر ممكــن مــن المعلومــات لدعــم مســارات قضائيــة أوســع  ي هــذا المجــال مــن  الســوري�ي
طويــل لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة. وبــارسش العاملــون �ف

ايــد البســيط  ف ي إطــار االإجــراءات القضائيــة. هــذا فضــالً عــن ال�ت
ي قامــوا بتوثيقهــا قــد ال تكــون مقبولــة كأدلــة �ف

مســتقبالً، مــع إدراكهــم بــأن معظــم البيانــات الــىت
نتقاليــة. هــذا وترّكــز جهــود المنــا�ة بشــكل كبــ�ي عــىل عــدم  ف الضحايــا مــن االتأثــ�ي عــىل مســتقبل عمليــة العدالــة االإ ي تهــدف إىل تمكــ�ي

لعــدد المبــادرات الــىت
ي المســتقبل أوالتخــىلي عنهــا. 

المســاومة، عــىل طاولــة المفاوضــات، عــىل  عمليــة المســاءلة �ف

ــية  ــات السياس ّ الديناميكي ــ�ي ــة تغ ــاملة نتيج ــة ش ــة انتقالي ــق عدال ــة تحقي ــم عملي ــة تدع ــة انتقالي ــام حكوم ــال بقي ــّددت االآم ــود، تب ــذه الجه ــن ه ــم م بالرغ
نتقاليــة ،  ة االإ اع الســوري. فهنــاك انطبــاع عــام بــأّن مجرمــي الحــرب، مــن مختلــف االأطــراف المتحاربــة، سيشــّكلون عــىل االأرجــح جــزءاً مــن الفــ�ت ف والعســكرية للــ�ف
نتقاليــة. مــع ذلــك، تعمــل قّلــة مــن المنظمــات فقــط بشــكل  نتقــال الســياسي أكــ�ش تعقيــداً ويقــّوض المســاعي نحــو العدالــة االإ االأمــر الــذي ســيجعل عمليــة االإ
ي المنظمــات عــىل تحديــد الحاجــات واالأولويــات الحاليــة ذلــك أن العمــل عــىل 

ــا�ت ــز ب مســتقل وموقــت لمعالجــة بعضــاً مــن المشــاكل المتوقعــة، بينمــا ترّك
اتيجيات لمســتقبل مجهــول قــد يكــون بمثابــة مضيعــة للوقــت والجهــد.     اســ�ت

ي العــام 2011، 
ي قــد تنشــأ، إنمــا أيضــاً عــىل الفــرص القادمــة. منــذ بــدء الثــورة �ف

مــع ذلــك، ال تقتــر صعوبــة التنبــؤ بالمســتقبل فحســب عــىل التحديــات الــىت
ي الخانــق وتصاعــد حــّدة العنــف. بالرغــم 

يــة لتحقيــق عدالــة انتقاليــة عــىل الرغــم مــن الوضــع االأمــىف يتابــع الناشــطون والمنظمــات الســورية جهودهــم التحض�ي
اع القائــم.  ف ي ظــّل هــذا الــ�ف

ي ُجمعــت وُوثّقــت مهّمــة جــداً �ف
ة مــن أجــل العدالــة، وتُعــّد االأدّلــة الــىت مــن ظــروف الحــرب، يبــذل الالعبــون المحليــون جهــوداً كبــ�ي

نســانية تلحــق االأذى بالشــهود  ف الذيــن يواصلــون ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائم ضــّد االإ ف والدوليــ�ي ف المحليــ�ي يجــري ذلــك بالرغــم مــن العــدد الهائــل مــن الالعبــ�ي
ي ظــّل الــراع 

ي مســار العدالــة االنتقاليــة �ف
ي تبــذل جهــوداً متقدمــة �ف

، تعتــ�ب ســوريا واحــدة مــن الــدول القليلــة الــىت ي يتــّم جمعهــا. بالتــاىلي
فضــالً عــن االأدّلــة الــىت

ات والبحــث عــن طــرق بديلــة لتطبيــق مبــدأ المحاســبة حــىت قبــل بــدأ  ي التكّيــف مــع التغيــ�ي
نتقاليــة �ف ي مجــال العدالــة االإ

القائــم. كذلــك، نجــح الالعبــون �ف
هــا بشــكل كبــ�ي مــن خــالل مراقبــة مــا يجــري عــن كثــب واالســتجابة ب�عــة للقضايــا ذات  المرحلــة االنتقاليــة. وتمكنــت المنظمــات الســورية مــن زيــادة تأث�ي

 . ي
ي التــّرف بشــكل اســتبا�ت

ي تحديــد هــذه المرحلــة، حــىت عندمــا تخفــق �ف
مــكان �ف الصلــة لتكــون أنشــطتها فعالــة ومؤثــرة قــدر االإ

ي الوقــت 
نتقاليــة �ف ي جهودهــا الراميــة إىل تحقيــق العدالــة االإ

ي قــد تدعــم المنظمــات الســورية �ف
عــالوًة عــىل ذلــك، هنــاك الكثــ�ي مــن العوامــل التمكينيــة الــىت

ي هــذا الصــدد: 
ف بــأّن المرحلــة االنتقاليــة قــد بــدأت وال يمكــن إيقافهــا. يقــول المحامــي والناشــط ابراهيــم القاســم، �ف المناســب. يشــعر العديــد مــن الســوري�ي

ي ســوريا فعليــاً ولــن تعــود ســوريا أبــداً إىل مــا كانــت 
نتقاليــة. وقــد بــدأت هــذه المرحلــة �ف ي المرحلــة االإ

نتقاليــة ، كمــا يشــ�ي اســمها، تخــدم العدالــة �ف »العدالــة االإ
ي ظــّل االنتهــاكات الواســعة، 

عليــه قبــل العــام 2011. ونحــن نســعى إىل أن تكــون هــذه المرحلــة عادلــة بالنســبة إىل الجميــع«.67 مــن الصعــب تجاهــل العدالــة  �ف
ف  ف المحليــ�ي ف والمفقوديــن،68 وقــد أصبحــت محــاوالت محاســبة الالعبــ�ي ي معرفــة مــا حــدث، ال ســيما عوائــل المعتقلــ�ي

والحجــم الكبــ�ي للوثائــق، ورغبــة النــاس �ف
ــة  ــق العدال ــاس حــول مطالبهــم، فضــالً عــن أن هــذا االأمــر قــد يدعــم الضغوطــات الممارســة مــن أجــل تحقي أكــ�ش شــيوعاً، مــا يشــ�ي إىل رفــع صــوت الن
ي مرحلــة 

ي إطالــة الــراع عــ�ب إثــارة االنتقــام، أو إشــعال �اع آخــر �ف
نتقاليــة حــىت ولــو بعــد ســنوات عــّدة.69 إن الثمــن الباهــظ لتجاهــل العدالــة يتمّثــل �ف االإ

ي هــذا الســياق، 
«، �ف ، المديــر التنفيــذي لمنظمــة »اليــوم التــاىلي ي

الحقــة، وقــد يــؤدي أيضــاً دوراً داعمــاً لصالــح تنفيــذ هــذه العمليــة.70 يشــ�ي معتصــم الســيو�ف
، يرّكــز  ف وعقولهــم وال يمكــن تجاهلــه. وبالتــاىلي ي قلــوب الســوري�ي

نتقاليــة أم ال، فالمفهــوم متجــّذر �ف إىل أّن: »الحــوار ال يــدور اليــوم حــول تحقيــق العدالــة االإ
مــكان«.71   ي يجــب تحقيقهــا، وكيفيــة جعلهــا عادلــة وشــاملة قــدر االإ

ي الوقــت الراهــن عــىل نوعيــة العدالــة االنتقاليــة الــىت
الحــوار �ف

ــة  ــق العدال ــىل تحقي ــال ع ــذا المج ي ه
ــون �ف ــراف العامل ــورية واالأط ــات الس ــل المجموع ــن قب ــدم م ــداث تق ــ�ي الإح ــش كب ــود هام ــة وج ــذه الدراس ــر ه تظه

ي هــذا 
ــّم تناولهــا �ف ي ت

نتقاليــة. لذلــك، تهــدف التوصيــات التاليــة إىل مســاعدة المنظمــات الســورية والمجتمــع الــدوىلي عــىل معالجــة بعــض الثغــرات الــىت االإ
تهم.  ــال مســ�ي ــل الوضــع وإكم ــا وأرسهــم عــىل تقّب ــة لمســاعدة الضحاي عي ــة الشــاملة والجامعــة وال�ش نتقالي ــة االإ ــذ العدال البحــث، فضــالً عــن دعــم تنفي
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إىل المنظمات السورية

إدارة التوقعات وإعداد تقارير شفافة
نتقاليــة مــن أجــل إدارة التوقعــات وعــدم منــح النــاس أمــالً زائفــاً، ممــا يقــّوض  ال بــّد مــن أن نوضــح للنــاس االأهــداف والقيــود الواقعيــة لمســاعي العدالــة االإ
ف فيهــا. ومــن المهــم أيضــاً مــّد قنــوات تواصــل واضحــة ومتاحــة، وراصــدة الآخــر التطــورات  ف المشــارك�ي رســاء العدالــة مســتقبالً والالعبــ�ي مصداقيــة أي عمليــة الإ

بشــكل منتظــم لــ�ي يظــل أصحــاب المصلحــة عــىل اّطــالع بمــا يحــدث.

ف عملية التوثيق تحس�ي
ــق منهــا، وحفظهــا لتفــادي  نتقاليــة اعتمــاد إجــراءات توثيقيــة موّحــدة لجمــع البيانــات، والتحّق ــة االإ ي موضــوع العدال

ف �ف ف مــن الســوري�ي عــىل جميــع العاملــ�ي
ي 

ر لــه للضحايــا وأرسهــم. يجــب كذلــك االأمــر توثيــق االنتهــاكات الــىت ّ االستنســاخ الــذي يــؤدي إىل هــدر المــوارد، وإضعــاف البيانــات، ويتســبب بألــم ال مــ�ب
ي تــّم جمعهــا، واالمتنــاع عــن تســييس 

ف فيهــا والبيانــات الــىت ف المشــارك�ي ف بشــكل محايــد، وتســليط الضــوء عليهــا لتعزيــز مصداقيــة الالعبــ�ي يرتكبهــا جميــع الالعبــ�ي
ي جمــع تلــك المعلومــات أو الكشــف عنهــا. مــن 

ف �ف ف المشــارك�ي ي ُجمعــت لخدمــة مصالــح محــّددة عــ�ب توّخــي الحــذر بشــأن ســياق ومصالــح الالعبــ�ي
االأدلــة الــىت

فصــاح عــن االأدّلــة.  ر الناتــج عــن االإ ي قائمــة االأولويــات مــن خــالل تقييــم شــامل للــرف
المهــم، عــىل حــّد ســواء، وضــع حمايــة الضحايــا واالأدّلــة �ف

يجابية المنارصة الإ
ــد  ــة ، وتجني نتقالي ــة االإ ف بهــدف تصحيــح ســوء الفهــم الواســع االنتشــار لمفهــوم العدال ي تســتهدف الســوري�ي

ــىت العمــل عــىل مضاعفــة مســاعي المنــا�ة ال
ف بغــض النظــر  ي مــوازاة ذلــك، ال بــّد مــن اعتمــاد خطــاب يطالــب بالعدالــة لجميــع الســوري�ي

المجتمــع لممارســة الضغــط دعمــاً لتنفيــذ عدالــة انتقاليــة واجبــة. �ف
وري. ولتوفــ�ي  اتيجية شــاملة وطويلــة االأجــل لالبتعــاد عمــا هــو متــاح والتحــّول نحــو مــا هــو �ف ي اســ�ت

عــن انتماءاتهــم السياســية، ودمــج مســاعي المنــا�ة �ف
ي مجــال التوعيــة.   

ف الســعي التعــاون معــاً حيثمــا أمكــن، وتنســيق جهودهــم �ف ف الســوري�ي الوقــت والجهــد، عــىل الالعبــ�ي

ف الضحايا  تمك�ي
اتيجيات  ــة، وضــع االســ�ت ــق هــذه الغاي ــا، لتحقي ــا. عليه ــا لتمكينه ــات الضحاي ــع مجموع ــل م ــة إىل العم ــة جهودهــا الرامي ــات الســورية مضاعف عــىل المنظم
ي إيجــاد الحلــول، فضــالً عــن تحريــك مصادرهــا وشــبكاتها داخــل ســوريا 

ف الضحايــا، وتشــجيعهم، والعمــل معهــم لينشــطوا �ف الواضحــة حــول كيفيــة تحفــ�ي
ــوب.   ــا، وتزويدهــا بالدعــم المطل ــا لتســهيل عمــل مجموعــات الضحاي وخارجه

ف  اتيجيات الواضحــة لتطويــع أعضــاء جــدد، وتوســيع شــبكاتها خــارج نطــاق أعضائهــا االأساســي�ي إىل جانــب ذلــك، عــىل مجموعــات الضحايــا أيضــاً وضــع االســ�ت
، إعطــاء االأولويــة لتقديــم الدعــم الأصحــاب المصلحــة، بغــض النظــر عــن مواقعهــم  هــم. عــىل هــذه المجموعــات، بالتــاىلي لتوســيع نطــاق انتشــارهم وتأث�ي
ي مــا بينهــم، فضــالً عــن البــدء بالتواصــل مــع جمهــور أوســع لتقديــم الدعــم الواســع النطــاق مــن 

الجغرافيــة، مــن أجــل توليــد إحســاس بالجماعــة والتضامــن �ف
ح ســبب وجــود هــذه المجموعــات، ومــا الــذي تحــاول تحقيقــه، عــ�ب إقامــة اتصــاالت واضحــة وموثوقــة وقنــوات متابعــة معهــا. خــالل رسش

اتيجيات واضحة  اس�ت
ي المســتقبل القريــب والمتوســط االأجــل. ويمكنهــا 

ال بــّد للمنظمــات الســورية مــن أن تبــدأ بالعمــل فــوراً عــىل خطــط جماعيــة لمواجهــة التحديــات المرتقبــة �ف
ي تــّم تناولهــا. كذلــك، قــد يســاعد، عــىل ســبيل المثــال، النظــر 

هــا عــ�ب رصــد المفاوضــات الجاريــة واالســتجابة ب�عــة للقضايــا ذات الصلــة الــىت زيــادة تأث�ي
ي كيفيــة 

ات المحليــة �ف ي ربــط الــدروس المســتقاة بالســياق الســوري والنهــوض بالخــ�ب
نتقــال الســياسي فوضويــاً أو غــ�ي كامــل، �ف ي كان فيهــا االإ

إىل البلــدان الــىت
التعامــل مــع بعــض التحديــات المتوقعــة.

ــتناداً إىل  ــة اس نتقالي ــة االإ ــاء للعدال ــل بّن ــر تسلس ي تطوي
ــ�ي �ف ــا، بالتفك ــاء بلده ــع أبن ــاور م ــ�ب التش ــدء، ع ــورية الب ــات الس ــىل المنظم ــك، ع ــة إىل ذل ضاف باالإ

ي ينبغــي تنفيذهــا أوالً مــن أجــل إرســاء أســس االآليــات 
ي االآليــات الحيويــة الــىت

وري البــدء بالتفكــ�ي �ف االحتياجــات والمــوارد المتاحــة. وكخطــوة أوىل، مــن الــرف
ي المســتقبل. والجديــر بالذكــر أن هــذه االآليــة يجــب أن تكــون شــاملة 

ف تنفيذهــا أيضــاً لتحقيــق الســالم المســتدام والعدالــة الشــاملة �ف ي يتعــ�ي
االأخــرى الــىت

ــم.  ــاس، وتوقعاتهــم، ومطالبه ي احتياجــات الن
ات �ف ــ�ي ــم بشــكل دوري لعكــس التغي وتقّي

الشمولية
ــة المنظمــات  ــاظ عــىل مصداقي ــه للحف ــد من ــر ال ب ــاكات، أو يسّيســها، وهــو أم ــز عــىل بعــض االنته ــذي يرك ف ال ي الخطــاب المتحــ�ي

ــىف الحــرص عــىل عــدم تب
ف بغــض النظــر عــن  الســورية وعملهــا. ومــن المهــم أيضــا أن تواصــل هــذه المنظمــات تطويــر مســاعيها بحيــث تكــون أكــ�ش شــمولية وتعمــل مــع جميــع الســوري�ي

خلفياتهــم السياســية، أو الدينيــة، أو العرقيــة، وعــىل الرغــم مــن انتماءاتهــم السياســية.
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إىل المجتمع الدوىلي

التمويل الطويل الأجل
ي ظــّل 

تّتســم الجهــود المبذولــة لتحقيــق العدالــة، خــالل أي نــزاع قائــم، بالتعقيــد الشــديد، وتُعــّد مهمــة صعبــة يســتحيل تنفيذهــا عــىل الوجــه الصحيــح �ف
ــة. ولهــذه  ات والريب ار الناجمــة عــن التغــ�ي ــل إىل دعــم مســتدام للحــؤول دون االأ�ف ــل التموي ، تحوي ــاىلي ــوح. يجــب، بالت ــل المســتدام والممن ــاب التموي غي
ي 

، والســماح لهــم، �ف ف ف المحليــ�ي ي تواجــه الالعبــ�ي
ــىت ــة ال ــات المالي ــل القصــ�ي االأجــل لتخفيــف الصعوب ف االبتعــاد عــن التموي ف الدوليــ�ي ــة، عــىل المانحــ�ي الغاي

ــاد  ــدم اعتم ــات المانحــة ع ــىل الجه ــك، ع ــة االأجــل. كذل اتيجيات شــاملة وطويل ــاد اســ�ت ــه نحــو المشــاريع واعتم ــط الموّج ــن التخطي ــاد ع ــل، باالبتع المقاب
ف بالعمــل عــىل أولوياتهــم.  ــ�ي ف المحلي ــ�ي ي تمولهــا لخدمــة مصالحهــا السياســية، والســماح لالعب

ــىت ــار المشــاريع ال ي اختي
ــة �ف االنتقائي

بناء القدرات
ي اســاليب التدريــب التقليديــة المكــررة . كذلــك، ينبغــي أن يُصمــم التدريــب 

ف بحيــث تكــون شــاملة وال تنحــر �ف ف الســوري�ي تكييــف أنشــطة بنــاء قــدرات الالعبــ�ي
ة مســتدامة وقابلــة لالستنســاخ داخــل البــالد. أعــرب العاملــون  ي تتناســب أكــ�ش مــع بنــاء هيئــات خــ�ب

ي يحّددهــا الالعبــون الســوريون والــىت
وفقــاً لالأولويــات الــىت

ار،  عــي، وتقديــر االأ�ف ، والطــب ال�ش ي
ي قضايــا مثــل التحقيــق الجنــا�أ

ي �ف
نتقاليــة، عــىل ســبيل المثــال، عــن حاجتهــم إىل التدريــب الفــىف ي موضــوع العدالــة االإ

�ف
هــا.  وغ�ي

مواصلة الضغط تحقيقاً للعدالة والمساءلة
ي اتفــاق 

امهــم بالعدالــة والمســاءلة �ف ف دراج ال�ت ف لهــم الإ ف مواصلــة اســتخدام نفوذهــم مــن أجــل مالحقــة االأطــراف المتفاوضــة والراعــ�ي ف الدوليــ�ي عــىل الالعبــ�ي
الســالم، أو عــىل االأقــل الحــرص عــىل عــدم مصــادرة قضيــة المســاءلة مســتقبالً.

المتناع عن تسييس مساعي المساءلة 
ف  ف المشــارك�ي ي تدعمهــا، ممــا يقــّوض مصداقيــة العمــل والالعبــ�ي

ي مصالــح الــدول الــىت
ال بــّد مــن وقــف كافــة محــاوالت اســتخدام مســاعي المســاءلة بمــا يصــّب �ف

طــار الســياسي الــذي يعملــون فيــه.    ي مــا يتعلــق باالإ
نتقاليــة إظهــار الدّقــة �ف ف الذيــن يعملــون عــىل تعزيــز العدالــة االإ ف الدوليــ�ي فيــه. مــن هنــا، عــىل الالعبــ�ي
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عن الكاتب
ي مركز رفيق 

ق االأوسط وشمال أفريقيا. كما هو زميل غ�ي مقيم لدى المجلس االأطل�ي �ف ي شاتهام هاوس برنامج ال�ش
حايد حايد هوصحفي وزميل باحث �ف

ي 
امج لسوريا والعراق �ف سالمية. سابًقا، كان مدير ال�ب اعات والحركات الكردية واالإ ف ق االأوسط. يركز عىل السياسات االأمنية والحكم الرشيد  وحل ال�ف الحريري لل�ش

ف  ي مكتب مفوضية االأمم المتحدة  لشؤون الالجئ�ي
ي مجال الخدمات المجتمعية  �ف

وت. عمل بصفة مساعد حماية �ف ي ب�ي
ق االأوسط �ف ش بُل مكتب ال�ش مؤسسة هي�ف

اعات. ف ي التنمية االجتماعية وحل ال�ف
رشاد، ودرجة الماجست�ي �ف ي االإ

ي علم االجتماع، ودبلوم الدراسات العليا �ف
ي دمشق. حائز عىل شهادة جامعية �ف

�ف

شكر وتقدير
اتهم. كما نتوجه بالشكر الجزيل  نتقالية والذين تبادلوا معارفهم وخ�ب ي مجال العدالة االإ

ف �ف تم هذا البحث بفضل مساهمة ودعم العديد من المنظمات والعامل�ي
وت عىل مشورتهم وتعديالتهم ودعمهم الدؤوب  ي ب�ي

ق االأوسط  �ف ش بٌل مكتب ال�ش ي مؤسسة هي�ف
ي شيللر ونادين العىلي وراشيل روزنباوم وهبة حيدر �ف

اىل د. بنىت
ي تحقيق هذا البحث. والتقدير الكب�ي للسيدة  ليىل الودعات ولجميع من تم اجراء المقابالت معهم  من دون كشف هوياتهم  والذين أثروا نتائج هذا البحث 

�ف
بتعليقاتهم المهمة.  


