
2019 شباط/ فرباير

الكاتب:إبراهيم مليك

وحدة املقاربات القانونية

 آليات تنفيذ العدالة االنتقالية

خالل مرحلة االنتقال السيايس يف سورية

25







 
 1 

 املحتويات

 2 ................................................................................................................................... مقدمة

 2 ......................................................................................................................... مشكل البحث

 4 .......................................................................................................................... أهمية البحث

: العدالة اًلنتقالّية
ا

 4 ............................................................................................................ أوًل

ا: اآلليات امل  6 ............................................................ الئمة لتنفيذ العدالة اًلنتقالية في سوريةثانيا

 8 ................................................................................................. آليات تنفيذ العدالة اًلنتقالية

 8 .................................................................................................................................... القضائية اآللية .1

 13 ................................................................................................................. الشعبية الحقوقية اآللية .2

 18 .................................................................................................................................. خاتمة

 20 ................................................................................................................................. املراجع

 

  



 
 2 

 مقدمة 

بمرور الزمن إلى صراع محلي وإقليمي ودولي، فّتت  2011تحولت الثورة السورية التي بدأت في ربيع عام 

، ما يفرض إيجاد وسائل تعالج الفوض ى هاودّمر  سوريةالتحتية واالجتماعية واملؤسساتية في ى البن

ة للمجتمع السوري، وتقود البالد نحو قيم ديمقراطية وحقوقية تحترم الئمالحاصلة، بطريقة عصرية وم

 العهود واملواثيق الدولية.

لي إلى مرحلة الشروع ببناء دولة كيفية االنتقال من نظام حكم استبدادي شمو بهذا البحث ُيعنى 

 ديمقراطية تعددية، تقوم على القبول التداولي للسلطة، وحكم القانون، للوصول إلى دولة املواطنة.

انتخابات حرة نزيهة، ووضع  منيتضمن هذا االنتقال جملة من إجراءات تيسر التحول الديمقراطي، و 

نتقالية ملحاسبة املتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات دستور جديد، بالتزامن مع إطالق مسار العدالة اال 

 حقوق اإلنسان. 

د بإطار زمني  تشكل العدالة االنتقالية حدَّ
ُ
وسيلة ترمي إلى هدف معين؛ وليست غاية بحد ذاتها. فهي ت

معين، وتسير وفق آليات محددة، وتهدف إلى تحديد طبيعة االنتهاكات، ومرتكبيها، ثم تعمل على محاسبة 

الُجناة، وتعويض الضحايا إلنهاء دوامة العنف، والتمهيد إلجراء مصالحة وطنية شاملة، وتعيد الثقة 

 بالعدالة.

يخدم مرحلة ما بعد الصراع،  إصالًحا، وآليات إصالح القضاء يعالج البحث مفهوم العدالة االنتقالية

إلى تجارب دول سابقة،  ا، استنادً سوريةة لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان في الئمامل قائويوضح الطر 

 . ةمتفاوت صور تحققت فيها العدالة االنتقالية، ب

 

 البحثمشكل 

إن األنظمة السياسية الشمولية، كالنظام السوري، تحرص عادة على أال تترك ثغرات في القانون تيّسر 

إمكان القيام بمصالحات مع املعارضين لها، أو تفسح املجال ملحاسبة عناصر منها متورطة في تنفيذ 

 انتهاكات. 

، سواء املحسوبة امسلحة أخرى أيضً وهو أمر ينطبق بشكل ما على االنتهاكات التي قامت بها أطراف 

الديمقراطية  ا)داعش، هيئة تحرير الشام( أو قوات سوري املتطرفةالتنظيمات  معلى املعارضة املسلحة، أ

 )قسد(.

ما يتعلق باالنتهاكات  سيما في ، نقص املعلومات املتوافرة، والتوثيق الدقيق؛ والاومما يزيد األمر تعقيًد 

 .جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية() الخطرة لحقوق اإلنسان
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ال شك في أن خصوصية كل مجتمع تنفي إمكان نقل معطيات التجارب املشابهة ونتائجها، وتطبيقها من 

 جديد، ما يدفع إلى تعديل األولويات، وتقديم عملية تحقيق األمن واالستقرار وجبر الضرر على املحاسبة،

 .نسانيةن اإلساة السورييأنهاء مإبوقف الحرب والدمار و 

حيث إن أطراف النزاع  عقبات تعترض تنفيذ العدالة االنتقالية، افي أن هناك دوًم أيًضا ال شك و 

املحاسبة باملطلق لهذه املرحلة، ويمكن أن تحدث املحاسبة عن االنتهاكات في مرحلة الحقة  أسيرفضون مبد

الرغم من على  وال بد من دراسة تجارب سابقة، واالستفادة منها في مقاربة املشكالت،1كما حدث في  تشيلي 

جهة، ولحجم التدخل مع حالة املغرب وجنوب أفريقيا من  سوريةعدم وجود مقاربة في حجم االنتهاكات في 

خرى، حيث إن هاتين الحالتين أخارجية من جهة  أطراف صلحةلى حرب بالوكالة ملإالخارجي الذي حولها 

  اتظهران تشابهً يا واملغرب أفريقجنوب 
ً

املغرب ؛ ففي وأدواتها العدالة االنتقالية لياتفي اآل -حد ماإلى - مقبوال

نها انطلقت ، ألالعربياملستوى  فيتجربة متميزة  2003ت عام نشئأالتي  2)تجربة هيئة العدالة واإلنصاف(

رد إلى  ذ سعتإ ،عارضة لترتيب عالقة الدولة باملجتمعاملنظام و النفسه وانخرط بها  من داخل النظام

خطاء أوطي صفحة مؤملة من تاريخ املغرب وتصحيح  نساناالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإل ضحايال االعتبار

و أ .31998 لسلطة عامإلى اروط مالئمة لتحول ديمقراطي في البالد بدأ بوصول املعارضة املاض ي وتوفير ش

ا على في العمل )اعتمادً  ومسارها هدافهاأوربطت  ،و التحول املتدرج نحو الديمقراطيةأ سمي بالخيار ما

والعمل على تفادي حدوث املصالحة وجبر الضرر واملساهمة في دمج الضحايا في املجتمع مع حفظ الذاكرة 

صدار إومواءمة عدد من التشريعات املحلية مع االتفاقات الدولية ك خرى في الحاضر واملستقبلأس ي آم

ن االختفاء القسري أواملوافقة على عدد من االتفاقات الدولية بش حزاب وتعديل القانون الجنائيأن يقوان

 .4(والسياسية املدنية نسانإلوالبروتوكول امللحق باملعهد الدولي الخاص بحقوق ا

لغة القوة والتغول في إلى  بل اتجه ن النظام لم يتقدم بمبادرة تجاه الحل،إف سوريةإلى ما بالنسبة أ

 عّد الحل العسكري و 
ً
رادة دولية في إعدم وجود رغبة و  جانبإلى  ي حل سياس ي،أ ه خياره الوحيد رافضا

في مسارات آستانة وجنيف. لذلك فإن البحث  ولعل ذلك انعكس بوضوح ،سوريةفرض حل سياس ي في 

ية نسانواملواثيق الدولية واإل نسانالصراع بالقوانين الدولية وحقوق اإل أطرافينطلق من فرضية التزام 

 .نسانالتي تراعي حقوق اإل

 

                                                           
 /ايلول 11( في تشيلي بينوشيت" انقالب العسكر ) 519– 518( صفحة 2015نوفمبر  /الثانيأطوار التاريخ االنتقالي مآل الثورات العربية لمجموعة من المؤلفين )بيروت تشرين 1

 نسانفي مجال حقوق اإل واختالالتمن انتهاكات  بهاملفات الماضي وما يتصل  فُتحتمن عقد ونصف على االنقالب وبعودة المدنيين إلى الحكم  أكثروبعد مرور  1973 سبتمبر

درت التعويضات بمليار ونصف الدولة وتقديم التعويض إلى جانب برنامج التأهيل الصحي وق رئيستقديم االعتذار للضحايا من  جرىوعدد من النخب العسكرية و بينوشيتومحاسبة 
 . تشيلي في الديمقراطي بالتحول اقترنت التي االنتقالية العدالة آلية إنضاجساعد على  ما دوالر، مليار

 11ص (، 2014يناير  : كانون الثاني/بيروت) ،نصافالعدالة االنتقالية والتحوالت السياسية في المغرب تجربة هيئة العدالة واإل ،كمال عبد اللطيف2
 .520ص (، 2015بر مالمركز العربي لألبحاث الدراسات تشرين الثاني/ نوف)ل الثورات العربية، آم طوار التاريخ االنتقاليأد.ن،  3
 66مرجع سابق، ص  ،نصافكمال عبد اللطيف، العدالة االنتقالية والتحوالت السياسية في المغرب تجربة هيئة العدالة واإل4
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 أهمية البحث

مرحلة وضع األسس ملشروع الدولة املدنية، إلى  لالنتقال من حالة الصراع آلياتتقتض ي املرحلة إيجاد 

، طرافجميع األ إلى والنظر في االنتهاكات التي لحقت بالسوريين من جّراء هذا الصراع الداخلي؛ بالنسبة 

 .5السلم األهلي الداخلي، والحرص على النجاعة واملردوديةإلى  بغية الوصول 

الصراع كافة، إحدى الركائز  أطرافض ي ة لتحقيق العدالة االنتقالية، تر الئمم آلياتيشكل وضع 

تأكيدها، والتفصيل في خطوات  جرى . وقد سوريةاألساسية للسير بعملية االنتقال السياس ي املنشود في 

رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة في بوإجراءات مهمة لتنفيذها في مؤتمر املعارضة السورية املنعقد 

ويتوافق بحثنا معها في كثير  6املشتركة ملالمح املرحلة االنتقالية. ، لدى وضع الرؤية السياسية3/7/2012

 من الجوانب، ويفصل املسألة 
ً

 أوسع. تفصيال

 

 
ا

 العدالة اًلنتقالّية :أوًل

العدالة هي االستقامة واملساواة أمام القانون، واإلنصاف في الحقوق. وثمة إجماع بين الباحثين في 

راعى فيها حقوق اإلموضوع العدالة على أنها "مجموعة م
ُ
، وتربط العدالة بالحرية نسانن القيم التي ت

 . 7واإلنصاف وتكافؤ الفرص. وهي القيم التي تجيب على قضايا الديمقراطية واإلصالح

 نمط آخر.إلى  تحول املجتمعات من نمط معين، من الناحية االصطالحية أما "االنتقالية" فتعني 

املرتبطة  لياتعدالة االنتقالية أنها تشمل كل نطاق العمليات واآلويرد في تعريف األمم املتحدة لل 

، بغية كفالته للمساءلة وإحقاق هاوتجاوز  باملحاوالت التي يبذلها املجتمع لتفهم تركة املاض ي واسعة النطاق

ق القضائية وغير القضائية على حد سواء، مع تفاوت ائالطر  لياتالعدل وتحقيق العدالة. وتشمل هذه اآل

 .8ستويات املشاركة الدولية ومحاكمات األفراد والتعويضات وتقص ي الحقائق واإلصالح الدستوريم

وبناًء عليه فإن اإلطار املرجعي لتحقيق العدالة االنتقالية في ظل غياب املشروعية املجتمعية، يقوم  

وضمان حقوق امللكية، وكذلك تطبيق القوانين على املجرمين، وإعادة  نسانالدولية لحقوق اإل على املعايير

 السلم األهلي، وتحقيق املصالحة، ومحو آثار االستبداد، وتعويض املتضررين.

العدالة االنتقالية بالنهج القمعي لسلطة سياسية مستبدة غير مبالية بالعقد إلى  ترتبط الحاجة 

ة تاريخية مرحلوقوع املظالم والجرائم املتنوعة خالل إلى  كوم، ما يؤدياالجتماعي املفترض بين الحاكم واملح

 معينة. 

التي  نسانوعندما تحل مرحلة انتقالية يزداد فهم طبيعة التناقضات واالنتهاكات املنافية لحقوق اإل 

ية أثناء الحكم السابق بموضوعية وحيادية أكثر، ويغدو تطبيق أسس العدالة االنتقالفي كانت سائدة 

                                                           
 13-12المرجع السابق، ص 5
 .120ص (، 2014، )غازي عينتاب: اتحاد الديمقراطيين السوريين، راجع: ريما فليحان: حين شرعت الجدران بالكالم6
 (.المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات)بيروت: ، إنصافجون رولز، العدالة ك7
  https://goo.gl/6k2Pbtنهج األمم المتحدة في العدالة االنتقالية: 8

https://goo.gl/6k2Pbt
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، وذلك عبر لجان قانونية حقوقية 9الخيار األنسب الذي يلجأ إليه املجتمع وق واألساليب املتنوعة هائبالطر 

 . كما هي حالة النظام السوري ملواجهة األخطاء والجرائم التي ارتكبها النظام القمعي السابق،

سماء مسؤولين عن أالئحة بقامت هيئة الحقيقة والكرامة بتقديم  "بعد نجاح الثورة"تجربة تونس في 

حالت أيجابيا مع تلك االنتهاكات و إسماء الضحايا وتعاطت الحكومة التونسية أو  نسانانتهاكات حقوق اإل

كثير من القضايا، منها قضية شهداء في  املحاكم )نظر القضاء العدلي العسكري التونس يإلى  هؤالء املجرمين

 /حزيران 28 فيت املحكمة العسكرية الدائمة في صفاقس ، فقض(وجرحاهما مدينتي الرقاب وسيدي بوزيد

يذاء )خمسة شهداء من متهمين بالقتل العمد والشروع بالقتل واإل أعلى رجال  7394في القضية  2013 يونيو

 ا(.جريًح  12و

لزام وزارة إمع  اوعشرين عاًم أعوام صدر حكم على الجناة بجريمة القتل العمد مدة تراوح بين عشرة 

رواح يدوالر لعائلة كل شهيد وتعويض الجرحى واملصابين  30000و 5000 ة تعويضات الضرر بينالداخلي

 عدا التعويض املعنوي.  10عن الضرر الجسدي ادوالر لكل مصاب تعويضً 15000و 1600بين 

املصالحة الوطنية وبناء النظام إلى  العدالة االنتقالية املرجوة في سورية هي مدخل أساسإن 

 بوصفه الديمقراطي املنشود 
ً
عامة؛ يكون بوكي تتحقق النتائج املرجوة املفيدة للمصلحة الوطنية  .اهدف

أثناء الصراع أن تتجاوب مع املؤسسات القانونية واللجان في على الهيئات الحكومية التي كانت تحكم  الزاًم 

ملرتكبي التجاوزات واالنتهاكات، وحريصة على كشف الحقائق،  االجتماعية، وتكون فاعلة في التصدي

 وضمان حقوق الضحايا. 

العدالة االجتماعية خالل مرحلة حكم انتقالية تالية للصراع بنجاح في العصر  عدد من الدول  وقد طبق

ذات  ومعرفة الحقيقة يا( لكشف الحقيقة،أفريقالحديث )سيراليون، الكونغو، رواندا، البوسنة، جنوب 

صورة شاملة من خالل تقديم ة حقيقة ما حدث في بالدهم، تي، فهي توضح لألجيال اآلاالُبعٍد التاريخي أيضً 

 مشاركة الناس من خارج هياكل السلطة السياسية )مشاركة الضحايا يفقيمة العدالة ه في ذاكرتهم.ترسخ ت

 االنتقالية. فضل السبل لتنفيذ العدالةأوغيرهم من الطبقات املهمشة( في تحديد 

 أفريقولقد قدم جنوب 
ً

بين السلطة السابقة واملجتمع(،  اتصالحيً  يا تجربة مهمة في هذا الصدد )انتقاال

فراج عن نيلسون برفع القيود عن حزب املؤتمر الوطني واإل  *بعد قيام الرئيس السابق فريدريك دي كالرك

وتمخضت  نون دعم الوحدة الوطنية واملصالحةعلى قا ت املوافقة في تسعينيات القرن املاض يجر و مانديال، 

 منعنه لجنة الحقيقة واملصالحة وقد نجحت هذه اللجنة في تحقيق موازنة بين متطلبات تحقيق األ 

 11وتجاوز حدوث االنتهاكات في املستقبل من جهة اخرى  واملصالحة من جهة واالستقرار

 

                                                           
 .67ص  سابق،مرجع  ،نصافالعدالة االنتقالية والتحوالت السياسية في المغرب تجربة هيئة العدالة واإل اللطيف،كمال عبد 9

 .2013 لعام نمائياإل المتحدة مماأل برنامج شوقي حمدأ عدادإ ،تونسول المسار المفضي الى وضع مشروع قانون العدالة في تجربة العدالة االنتقالية في تونس تقرير ح 9
 519ص  (،2015بر متشرين الثاني/ نوف، المركز العربي لألبحاث الدراسات)بيروت: ل الثورات العربية، آم ،طوار التاريخ االنتقاليأد.م، 11
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 سوريةة لتنفيذ العدالة اًلنتقالية في الئمامل لياتاآل :اثانيا 

ية والجرائم نسان؛ من حيث حجم االنتهاكات واملمارسات غير اإلاإن الحالة السورية حالة استثنائية حق  

ة الثورة مرحل، وازدادت أكثر خالل 12ة حكم األسد األب واالبنمرحلالتي ارتكبت بحق الشعب خالل 

ة للعدالة الئمآلية مإلى  ب مقاربة لحاالت شبيهة، للوصول ولعل هذا يتطل 13(2018 -2011السورية )

 االنتقالية في معالجة الحالة السورية.

إن التحول الديمقراطي يمكن أن يحصل وفق تسلسل تاريخي يعتمد جملة من الخطوات واإلجراءات 

اإلسراع في ع الدولي يمكن أن يساهم املجتمو املواكبة لعملية االنتقال الديمقراطي املدعومة بإرادة سياسية، 

في تحقيق املصالحة السياسية. وهناك محطات وتجارب تاريخية انتقالية عدة، وأنماط متنوعة لحصول 

يا أفريقفي جنوب  -على سبيل املثال -ذلك عند انهيار األنظمة السياسية أو اقتراب انهيارها؛ كما حصل 

بعد  . وفي املغرب14ال وأفغانستان ودول أخرى ، السلفادور وغواتيما1990، تشيلي 1983، األرجنتين 1994

سراع باملصالحة السياسة وترتيب عالقة الدولة ثر الكبير في اإل كان له األ تداعيات الربيع العربي الذي

لتسريع  وضاعوتهيئة األ  لترسيخ الديمقراطية نصافدسترة توصيات هيئة العدالة واإل  باملجتمع عبر

 15صفحة مؤملة من تاريخ املغرب الجديد. الديمقراطي في املغرب ولطّي االنتقال السياس ي 

نسنة لتحقيق تجربة غنية باأل نصافقد قدمت تجربة هيئة الحقيقة واإل فيا أفريقما في جنوب أ

ي تحول تلقائي كالحقيقة أ ،املصالحة وطرحت مجموعة من التصورات بعد التوافق والتفاوض عليها

وحقيقة  ،لتبادل وجهات النظر طرافوحقيقة اجتماعية وهي اللقاء بين األ  ،حاياالشخصية التي يرويها الض

مكن قبل ارتكاب االنتهاك بحق أن إكانت عليه  ماإلى  واعادة الحال والتعويض التي هي جبر الضرر  املصالحة

 . 16الضحية

، يمكن وضع وفي الحالة السورية، وعند وجود إرادة سياسية للفاعلين الدوليين في فرض حل سياس ي

لتحقيق املصالحة الوطنية. وهنا يمكن االستفادة من تجربة البوسنة في الحل من خالل قانون  آليات

 دايتون الذي مّيز بين خطين في الحل:

 وقف الحرب والتدمير وبقاء جمهورية البوسنة والهرسك من حيث الشكل دولة واحدة. -1

  ي:أت، كما يلدستور تشكيل لجان متخصصة إلصالح املؤسسات القانونية وا -2

واملصالحة الشعبية، كانت تضم ممثلين غاثة( )كاإل ية، نسانتشكيل لجان شعبية لالهتمام باملسائل اإل 

وبلدية ذات  ، ومنظمات املجتمع املدني، ورجال دين، وهيئات مجالس محليةنسانملنظمات حقوق اإل

  :املستوى املحلي فيما أ. صالحية واسعة

                                                           
 .64، ص (اصرةعمركز حرمون للدراسات الم)آليات العدالة،  -مجموعة مؤلفين، العدالة االنتقالية12
 .2018أكتوبر  /األول تشرين اإلنسان،تقرير المفوضية السامية لحقوق  اإلنسان،الشبكة السورية لحقوق 13
 10ص، (2006 اإلنسان،منشورات مفوضية األمم المتحدة لحقوق )جنيف:  المتحدة،رسم خارطة األمم  الصراع،أدوات سيادة القانون لدول ما بعد 14
 .521مرجع سابق ص أطوار التاريخ االنتقالي، 15
 519ص  ،سابقالمرجع ال16

 .العنصري الفصل سلطة حكم ثناءفي أ فريقياأالسابق لجمهورية جنوب  الرئيس :كالرك دي*فريدريك 
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وتحسين الوضع  في بناء استراتيجية وطنية شعبية للعدالة االنتقالية، امهًم كان عمل هذه اللجان  -

اللجان قد  وبقناعة القائمين على عمل تلكطراف األ  بين الثقة وعبر تلك املصالحات تعززت على األرض،

إلى  1992اعادة اللحمة بين مكونات البوسنة التي امتدت الحرب فيها من عام إلى  بمرور الزمنتؤدي 

 دائم.إلى  قتو ي تحول املأ .199517

 سوريين، النحن ولنا 
ً

 .2013في تجربة املجالس املحلية في دوما و)الغوطة الشرقية(، في بداية عام  مثال

نشاء شكل بعد خروج النظام من املنطقة تداعى بعض الوجهاء من رجال الدين والتكنوقراط ومحامين إل

دارة الغوطة الشرقية )مجلس محلي( بسبب الفراغ وتعطل رورة إل سمي بسلطة الض ،داري إتنظيمي قضائي 

نها لجان، منها لجنة ماملؤسسات الخدمية والقضائية التي كان يشرف عليها النظام، هذه املجالس تفرع 

  اا ما يرأسها رجال دين، وهذه اللجان حققت قدرً تحقيق محلية وسلطة قضائية، غالبً 
ً

من العدالة  مقبوال

خرى وكانت تطبق أفراد من سرقات ومشاجرات وقضايا ر الضرر عبر فض النزاعات بين األ والنجاح وجب

و أاالجتماعية  ى الشكاو إلى  ا ما كانت تستمععراف والتقاليد وغالبً األ  نالقانون السوري بمسحة شرعية م

ورها بعد سف انتهى دالواقعة املعروضة عليها وتقدم الحلول وكان هناك سلطة تنفذ القرارات ولكن لأل 

رادتها عن طريق رجال الدين، لكنها كانت تجربة مقبولة وال إمر الواقع فرضت ن سلطات األ ثالث سنوات أل 

 حسب.بأس بها على الصعيد االجتماعي ف

وتكون في  ،18ما القضاء فكان مسيطر عليه من الفصيلين العسكريين الذين كانا مهيمنين على املنطقةأ

حكام الشريعة ا أل وقراراته فيها محاباة وارتهان للفصيل املسيطر، تصدر قراراتها وفًق غلبه من رجال الدين أ

املطروحة  سس القضاء املدني. ولديه ضعف بنيوي لم يستطيع التصدي لالنتهاكاتأا عن سالمية بعيًد اإل 

 على الواقعة.  ملام بالقانون الواجب التطبيقبسبب هيمنة الفصائل العسكرية ولعدم اإل و البت فيها،أعليه 

ة لطبيعة املجتمع الئمفي الحالة السورية، مع إضافة تعديالت م 19إن االستفادة من قانون دايتون 

 السوري، وملا حدث عبر املراحل األخيرة من تاريخها الحديث، وخالل سنوات الثورة، ستكون مفيدة للغاية.

  

                                                           
 .376ص  سابق،مرجع  ،التاريخ االنتقاليطوار أ17
زيتونة وسميرة الخليل وناظم  رزاناختطاف كل من  ثناءفي أو الغوطةالفوال عضو فريق مكتب توثيق االنتهاكات في  براهيمإ) الرحمن وفيلق سالمالعسكريين هما جيش اإل الفصيلين18

 .مجهوالً  المختفين مصير زال وما الشكوى وطويت استجابة يأالمراجعات لم يتلق  من رغمعلى الو المحاكم تلك لىإحمادي ووائل حمادي تقدم بشكوى 
 نتجأو 1995نموذج وضع لحل الصراع في البوسنة عام  وهوالحرب في البوسنة  لوقف (وروسيا المتحدة والواليات بيةووراأل)الجماعة  الثالثة طرافاأل بين اتفاق هو :دايتونقانون 19

المجلس الوطني  سيسأوبعد ت شؤونها،في عدالة انتقالية لكثرة التدخالت الخارجية  وأولم تحقق السالم المنشود  اوسلطة رخوة في داخلها فاشلة مضمونً  اظاهريً  البوسنة في موحدة دولة
المطالبة  ووصلت .مناأل مجلس من قرار دونمن  بسورية العسكري بالتدخل الغرب مطالبةالمعارضين السوريين  وساطأتعالت االصوات في  2011 أكتوبر /ولاألالسوري في تشرين 

  .ركيةيمطوط الحمراء األبالخ وماعرف 2013 أغسطس /بآ 21في  النظامبالتدخل ذروتها بعد مجزرة الكيماوي واستخدامه من 
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 تنفيذ العدالة اًلنتقالية آليات

 اآللية القضائية .1

ة فاسدة، تعكس سياسة نظام دكتاتوري كانت امل
ّ
ؤسسة القضائية في سورية قبل الثورة مؤسسة هش

أنتج محاكم استثنائية دّمرت البالد )محاكم ميدانية، محاكم عسكرية، محاكم أمن الدولة(، وكانت املنتهك 

ين )القضاء الرئيس لحقوق املواطنين، ويؤازرها جهاز أمني ضخم متوّرم. وقد أسفر التعاون بين الطرف

واألمن( عن مجازر وانتهاكات بشعة عدة في أوائل ثمانينيات القرن املاض ي، في مدن حماة وجسر الشغور 

 .20وحلب، راح ضحيتها آالف املواطنين السوريين

املنصوص  نسانلقد كان ديدن هذا النظام على مر الزمن هو تجاهل النظر في كل ما يتعلق بحقوق اإل 

 ها في ليع
ً

من ذلك على أجهزته األمنية املتعددة البارعة في أساليب  العهود واملواثيق الدولية، واالعتماد بدال

 القمع واإلرهاب، وهي التي كان عناصرها ُيعرفون آنذاك بتسمية "زّوار الفجر". 

ولذلك ال بد من فتح صفحة جديدة، وتشكيل لجان قضائية خاصة ملالحقة مرتكبي الجرائم الكبرى، 

كجرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب، وإعادة النظر في عمل األجهزة التنفيذية املكملة لعملها، وذلك 

مين ورجال القانون عبر سلطة قضائية نزيهة مكونة من قضاة تعينهم هيئة الحكم االنتقالي، وتضم محا

 والشرطة املدنية. 

إن أولويات عملية اإلصالح تبدأ باملؤسسات اآلتية: املؤسسة القضائية، األجهزة األمنية والشرطة، 

 إصالح دور التوقيف والسجون.

 املؤسسة القضائية -أ

التي  ساسيةالدعامة األ  ن القضاء يشكلإصالح هذه املؤسسة ضروري لترسيخ األمن واألمان، أل  إن

على القضاة واملحامين ووكالء النيابة وكّتاب العدل واملوظفين،  ان تقوي الديمقراطية، اعتمادً أيفترض 

 وغيرهم من ذوي الصلة بالشأن القضائي.

واملصالحة في املغرب عند تقديم تقريرها الختامي الذي قدم للملك محمد  نصاففتجربة لجنة اإل 

  .21اداريً إا و سة القضائية ودعم استقالل القضاء ماليً صالح املؤسالسادس، اتخذت توصيات إل 

 تتحلىلتحقيق ذلك، ولكن املهم في األمر هو اختيار كوادر  اطة طريق محددة تماًم يليست هناك خر 

 اواحترامها. ونظرً  نسان، ويمتلكون الفهم الشامل الدقيق للقوانين املتعلقة بحقوق اإل22بالنزاهة والكفاءة

من االنتهاكات الضخمة التي قد تعترض مجريات سير العدالة التي ستتعامل معها هذه وجود حجم هائل إلى 

هم في تنفيذ ا، فال ضير من االستعانة بلجان تحقيق ومصالحة مساعدة تسأو تعوقها املؤسسة الجديدة

 إجراءات أخرى مكّملة ضمن إطار أصول تحقيق العدالة االنتقالية. وذلك من خالل ما يأتي:

                                                           
 . لعدالة االنتقالية، مرجع سابقكمال عبد اللطبف، ا20
 533ص 2015 نوفمبرتشرين الثاني/  ،بيروت ,السياساتودراسة  بحاثالمركز العربي لأل ،العربيةالثورات  لآ, ماالنتقاليالتاريخ  طوارأ -21
 10ص  سابق،مرجع  الصراع،أدوات سيادة القانون لدول ما بعد  22
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القضاء، واالستعانة بكل القضاة واملحامين ووكالء النيابة واملوظفين الذين لم تتلوث أيديهم استقالل 

على معايير  اجانب النظام. ويكون انتقاؤهم معتمًد إلى  ، ولم يقفوانسانبالدم، ولم ينتهكوا حقوق اإل

 التي تمرسوا بها. اتالكفاءة والنزاهة والصدق والفهم القانوني وطبيعة املهم

وهنا أعرض تجربة جديدة قطعت الصلة مع املاض ي االستبدادي، تستحق القراءة، أقصد التقاء 

ن كرامة بعد إلغاء املواد التي تحط م امؤسسات قانونية اعتمدت القانون الجزائي السوري املعترف به دوليً 

للعدالة الدولية أقيمت طاولة مستديرة شارك  وبرعاية "منظمة جسور" 2018 /11 /27، ففي كلها نساناإل

فيها أعضاء من نقابة املحامين ومن القضاة وكالء النيابة والشرطة ومديري السجون في ريف حلب املحرر، 

ر للعدالة(، وكان من مخرجات هذا الب
ّ
 لقاء إقرار ما يأتي:عنوان )كيفية الوصول املبك

هم بالصمت حتى وصول املحامي -1  مركز الشرطة.إلى  حق املتَّ

 ضرورة وجود ممثل نيابة في قسم الشرطة.  -2

 تحديد عالقة النيابة بأقسام الشرطة. -3

 .اا أو ماديً عدم تعنيف املتهم معنويً  -4

ين ومدربين، إحداث محاكم استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال القضاء، وجود قضاة مختص -5

 أحداث والقيام بحمالت توعية باملدارس، وورشات عمل للقضاة والشرطة واملحامين.

 للعدالة؛ بل هو جزء منها.  ااملحامي ليس خصًم  -6

7-  
ً
من مبدأ أن "املتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مع تقديم مقترح  ااحترام مبادئ سيادة القانون؛ انطالق

بية و والقوانين الوضعية األور  نسانن السورية كي تتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق اإللتحديث القواني

 . 23والعاملية ومواثيق األمم املتحدة

عرض عليها القضايا بحسب طبيعتها.  
ُ
يجب إنشاء و وبالطبع تكون املحاكم مدنية، وجزائية، وإدارية، ت

ية واإلبادة والتهجير؛ وهي التي ال تسقط اننسمحاكم جنائية خاصة بجرائم الحرب واملمارسات ضد اإل

 .24للقانون الدولي وقانون روما األساس ي ابالتقادم وفًق 

، وهم من يقررون نسانإن القضاة في معظم األنظمة هم األوصياء على صون الحرية وحماية حقوق اإل 

ن ثم إالقبض على شخص ما، ويكفلون للشخص حق الدفاع عن النفس، ويترأسون املحاكم.  سّوغما ي

 املحامين العامين هم الذين يمثلون الدولة في الدعاوي الجنائية، ويديرون العدالة بعد الصراعات. 

من ويكون من األهداف األساسية إلجراءات املحاكمات وتدابيرها عدم فسح املجال للُجناة لإلفالت  

العقوبات التي يعاقب عليها القانون الدولي، كالتعذيب واالختفاء القسري واإلعدامات، وجرائم الحرب، 

 تشيركلها ، ألن ذلك هو املبدأ األساس الذي تبنى عليه العدالة. والتقارير 25ية واإلبادةنسانوجرائم ضد اإل

  فالت من العقاب.ر الذي كرس اإل ماأل  ؛سباب موضوعية وذاتيةضعف القضاء في العالم العربي أل إلى 

                                                           
 .2018نوفمبر  /الثانيتشرين  27برعاية منظمة جسور  حلب،ريف  /سوريةتجربة نقابة المحامين األحرار في 23
 .393، ص (2008للصليب األحمر اللجنة الدولية ) ،مشروع قانون نموذجي /الدستورية المواءمات: المحكمة الجنائية الدولية علتم،شريف  24
 المرجع السابق. 25
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من غياب الضحايا، و في يا كانت السلطة القضائية وطنية، قامت بمحاكمات سرية أفريقما في جنوب أ

ي تمثيل لهم، وتضمنت سياسة املالحقة القضائية الخاصة بسلطة املتابعة القضائية الوطنية أدون 

ائم في زمن التمييز العنصري ممن لم يتقدموا جل عفو عام غير نزيه، مكنت مرتكبي الجر أتعديالت من 

علنت أ 2008عام  أنه افالت من العقاب(، علًم بطلبات للحصول على عفو لجنة الحقيقة واملصالحة )اإل 

يدت املحكمة أ 2010محكمة بريتوريا العليا عدم دستورية تعديالت سياسة املالحقة القضائية وعام 

 26ا يدل على نزاهة القضاء واستقالليته.الدستورية استشارتهم قبل العفو، فهذ

جعل و جماعية دمرت املجتمع السوري،  اتلقد ارتكب النظام السوري وأزالمه انتهاكات وفظاع 

املؤسسات القانونية أكثر هشاشة من ذي قبل، ووأد تجمعات املجتمع املدني وهي ما تزال في طور الوالدة، 

غير مستقر، وال يمكن مباشرة السير عليه وتنفيذ  اصعبً  ارً ما يجعل طريق تحقيق العدالة االنتقالية وع

 ه من دون توافر مقومات أساسية، هي: آليات

 وجود اإلرادة السياسية. .1

 سيادة القانون واستقالل القضاء.  .2

)املحكمة الجنائية الدولية تختص  إنشاء محاكم مختصة بشؤون مجرمي الحرب، ومحاكمتهم. .3

  تسقط بالتقادم( وهذه الجرائم ال يةنسانوجرائم ضد اإل بادة والحرببجرائم اإل 

ها األهم لتجاوز أشكال االستبداد التي تميز بها النظام السوري، ومعالجة القضايا ّد وهي خطوة نع 

 عامة.بفي سورية واملنطقة  نساناملتعلقة بحقوق اإل

 األجهزة األمنية والشرطة -ب 

 ألنها، سوريةيمثل إصالح األجهزة األمنية املتعددة أحد أهم التحديات التي تواجه خطوات التغيير في 

كانت محمية بموجب قوانين ومراسيم تحمي عناصرها من املساءلة، وتمنع مالحقتهم في أثناء ممارسة 

انون الثاني/ يناير ك 15واملرسوم التشريعي تاريخ  1968لعام  16الوظيفة؛ بموجب القانون ذي الرقم 
271969. 

 امرحلة ما بعد النظام "األمني" هذا ال بد من إعادة هيكلة األجهزة األمنية لتغدو جزءً إلى  وللوصول 

ة التي يمكن تحصل فيها. سّوغمن املنظومة املجتمعية، بل حامية لها، ومانعة للتناقضات غير امل اطبيعيً 

 ق القائم على حماية النظام وأزالمه بالوسائل القمعية العنيفةوبمعنى آخر ال بد من أن يتحول دورها الساب

؛ وإن ادور حامي الشعب واملجتمع ومكتسبات الدولة. وينطبق ذلك كله على جهاز الشرطة املدنية أيضً إلى 

 كان بدرجة أقل.

ألول عن املسؤول ا ّد ، ألنه يعسوريةإن إصالح هذا القطاع سيكون مفتاح تطبيق العدالة االنتقالية في  

يستحيل عّدها وحصرها  افي سورية قبل الثورة وخاللها. واألمثلة على ذلك كثيرة جًد  اأكثر االنتهاكات سوءً 

                                                           
 )مترجم(. مفتاح محمد ،2013 سبتمبرأيلول/  13 ،االنتقاليةالمفوضية الشعبية للعدالة 26
 قانون إحداث محاكم أمن الدولة.27



 
 11 

نشر في املستقبل. وتكفي هنا اإلشارةإلى  في هذا البحث، بل تحتاج
ُ
إلى  أرشيفات ال شك في أنها سُتصّنف وت

القضاء في سجن صيدنايا العسكري، للتخلص من أن النظام قام بتنفيذ عمليات إعدام كثيرة خارج نطاق 

 2011ما بين ة ّد املسجين خالل  1300ارتفاع أعداد املعتقلين، وكذلك القيام بعمليات شنق جماعية لنحو 

 .28دقائق 3-1، بعد محاكمات صورية دامت من 2015و

الم العاملية املختلفة هذه الجرائم البشعة النادرة في التاريخ لم تعد مخفية، بل شاعت عبر وسائل اإلع 

"إن قوات األمن  2018العالم، وقد جاء في تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام شتى من في أنحاء 

توصف باالختفاء  أوضاعمئات اآلالف من املواطنين من دون محاكمة، وفي  2011من  االسورية اعتقلت بدءً 

 إلى  القسري، ومن بينهم معارضون سلميون للحكومة؛ إضافة
ً

من أقربائهم  أفراد عائالت كرهائن، بدال

  29املطلوبين من فروع األمن".

 
ً

. لقد بنى حافظ األسد سوريةلدى كيفية تشكيل األجهزة األمنية في  ولعله من املفيد أن نتوقف قليال

طنية اعتمد فيها على حلقة طائفية ضيقة من كبار الضباط، الذين الضابط العسكري دولة أمنية با

 توجيًها، هاوتوّجه أمنية متعددة متخصصة، تراقب أدق املسائل املتعلقة بعمل الدولة ايديرون فروعً 

االبن، بعد إلى  يتوافق ومخططاته الداخلية والخارجية. وهي األجهزة نفسها التي ضمنت انتقال السلطة

 . 30من النظامأ، أو ما يسمى )النواة الصلبة( في حماية 0020وفاته عام 

إن أجهزة األمن املتعددة في سورية هي املسؤولة عن أغلب االنتهاكات املتنوعة التي حصلت في البالد، 

 وهي ثمانية أجهزة وإدارات:

الجوية )األمن الجوي( الذي تميز بممارسة أعمال القتل والتعذيب والتشويه  ستخباراتاال  .1

 ا.االختفاء والقتل بحق املدنيين والعسكريين، بأبشع الوسائل. وهو أمر يتنافى مع صفته االسمية تماًم و 

 ا)األمن العسكري( الذي يفترض من تسميته أن يكون معنيً  ةالعسكري ستخباراتشعبة اال  .2

 .االحياة املدنية أيضً إلى  بالقضايا العسكرية وحدها، ولكنه تجاوزها

الذي تناقضت أفعاله مع تسميته العامة، وشملت مفاصل حياة  الدولة( أمن) القومي منمكتب األ  .3

 .جميعها املواطنين

السياس ي( ملراقبة الحياة السياسية ومنع نشأة التنظيمات واألحزاب  من)األ  السياس ي منشعبة األ  .4

 بالوسائل املختلفة. االسياسية، وخرق صفوفها وإضعافها، أو قمعها تماًم 

 فرع الشرطة العسكرية، وله فروع وسرايا في املحافظات. .5

 الجنائي. مناأل  -الجنائي  منإدارة األ  .6

 . جميعها اخلية، في املحافظاتقيادة الشرطة املدنية التابع لوزارة الد .7

                                                           
ألف سجين أعدموا في سجن الحكومة السورية )سجن  13رت أن نحو عن تقرير منظمة العفو الدولية التي ذك ، نقاًل 2018أكتوبر  /األولتشرين  اإلنسان،الشبكة السورية لحقوق 28

 (.صيدنايا
 .2016 يوليوتكوز/  14في  ،طباع معن ،والوظيفيالسورية ضرورات التغيير البنيوي  منيةاأل جهزةاأل ،عالميةاإل جيرونشبكة  ،المجتمعاالمنية في سورية قضايا  جهزةاأل

  https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ARABIC.PDF: 2018-2017لعام  منيستياألتقرير 
 .117ص (،2017يوليو  /تموز المعاصرة،للدراسات  حرمونمركز )غازي عينتاب:/  ،)مترجم( القنطار فايز األسد،سورية الجنرال  لوكا،انيال د30

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ARABIC.PDF
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الحرس الجمهوري الذي مارس االنتهاكات ضد الشعب  هو رئاسة الجمهورية. أمنجهاز خاص ب .8

 .2014و 2011خالل أعوام الثورة وفي درعا 

ما  اي الواسع الذي كثيرً منوثّمة إجراءات ال بد منها في عملية اإلصالح املطلوبة ضمن هذا القطاع األ  

ما بينها في أداء واجب حماية السلطة، وتنفيذ مخططاتها.  ه، وتنافست فروعه فياتتداخلت وتشابكت مهّم 

 
ً

من السلطات التنفيذية، ما يؤكد  ومن املثير أن هذه الفروع كلها كانت تابعة مرتبطة برئاسة الدولة، بدال

 ( ملمارسة سلطة الرئاسة على الشعب. ا)جًد  اخاصً  اأنها كانت جهازً 

 بما يأتي: اإلجراءات املطلوبةتلك ويمكن تلخيص  

 ية إلزالة النواة الصلبة التي اعتمد عليها رأس النظام وحكم العائلة.منتسريح مسؤولي األجهزة األ  -1

لقوانين العدالة  اية ضمن قطاع مهمته خدمة الوطن واملواطن، ويكون خاضعً منتوحيد األجهزة األ  -2

. وفي الوقت ذاته؛ تقديم املسؤولين عن االنتهاكات نسانالدولية واملحاسبة الدستورية ومتطلبات حقوق اإل

 محاكم جنايات دولية وداخلية.إلى 

 عامة.بمكونات املجتمع السوري  والشرطة بحيث تصير مقبولة لدى منإعادة تأهيل قطاعات األ  -3

تشكيل مؤسسة الشرطة املدنية الوطنية التي تكون حامية للمواطن وراعية لحقوقه، بحيث يكون  -4

 قوامها الضباط وصف الضباط والعناصر املنشّقون خالل الثورة. 

املحاسبة، ووضع قوانين ، وتبعد عنهم منإن اإلصالح يبدأ بإلغاء القوانين التي كانت تحّصن رجال األ 

جانب محاسبة الذين انتهكوا إلى  صارمة تمنع االنتهاكات بأشكالها ودرجاتها املختلفة، ومراقبة تنفيذها؛

، ومارسوا التعذيب والقتل واالعتقال و....؛ سواء أكانوا من العسكريين أم املدنيين، وإصدار نسانحقوق اإل

 ة بحّقهم.الئماألحكام امل

والشرطة، بحيث تفسح املجال  منفي اختيار العاملين في قطاع األ  وط واملعايير املعتمدةإصالح الشر  -5

 31عن أي تمييز، وتراعى فيها معايير الشهادة والخبرة والكفاءة الكل أبناء الوطن بعيًد 
ُ
حدد االختصاصات . وت

، وإخضاعهم لدورات اننس، وُيفرض عليهم االلتزام بالقوانين واألنظمة التي تراعي احترام حقوق اإلبدقة

 التي تؤهلهم ملمارسة عملهم بالشكل األفضل.  الئمةتدريبية شبه دورية الكتساب الخبرات امل

ومنظمات العفو الدولية، بزيارات  ،نسانالسماح للمنظمات الدولية املختصة بشؤون حقوق اإل -6

لسجون، مراكز التحقيق .....( للتحقق والشرطة املختلفة )مراكز اإلدارة، التدريب، املخافر، ا منملراكز األ 

 من مدى االلتزام باملعايير الدولية الناظمة لعملها. 

ية السابقة، منلن يتحقق اإلصالح املنشود من دون التغيير السياس ي العام والشامل، وحل املؤسسة األ 

اوية أمام ية حريصة على تطبيق أسس العدالة، والتعامل على أساس املواطنة املتسأمنوتشكيل قوى 

 . 32القانون والتحول الديمقراطي

                                                           
 مرجع سابق.  القانون،أدوات سيادة  31
 .2013 في فريقيةأدروس  -الديمقراطيإصالح الشرطة والتحول  ،الرحمنحمدي عبد   32



 
 13 

 إصالح دور التوقيف والسجون  -ج

 إن إصالح دور التوقيف خطوة أساسية في عملية إحقاق العدالة، وأبرز أهدافه هي: 

، التي تقض ي بوجوب عدم ممارسة أي شكل من أشكال اإلكراه نسانتطبيق أسس العدالة وحقوق اإل -

 ية.أو اإلساءة الجسدية واملعنو 

 إطالق سراح األشخاص املحتجزين بصورة تعسفية غير قانونية.  -

 الحياة الطبيعية. إلى  ، وتأهيلهم للعودةكلهم ضمان تأمين العالج والرعاية الصحية للموقوفين -

تعيين مشرفين مؤهلين، ملمين بالنواظم القانونية واملعاهدات واالتفاقات الدولية الناظمة لعملية  -

مهدة للمحاكمة، وإخضاعهم لدورات توعية تجعلهم متابعين للقوانين الداخلية واملعايير التوقيف امل

 الدولية. 

 أما عملية إصالح وضع السجون فيجب أن تشمل مجاالت عدة، هي: 

اإلصالح املادي الذي يشمل إعادة النظر في الوضع العمراني ملباني السجون وأحجامها وتأثيثها  -1

 ية.نسانمة صحية تتوافر فيها جميع مقومات الحياة اإلالداخلي، بحيث تصير سلي

إصالح الوضع الصحي، من خالل االهتمام بالنظافة والغذاء والطبابة، ووسائل الوقاية من  -2

 .33األمراض

في فهم  اتأهيل عناصر اإلدارة والعاملين ليصيروا خبيرين بشؤون السجون، ومؤهلين قانونيً  -3

العنف، إلى   واتفاقيات مناهضة التعذيب. ولعدم الجنوح نساناملتعلقة بالسجون وحقوق اإل كافة القوانين

 ية ووفق املعايير الحقوقية الدولية والداخلية. إنسانق ائوالتعامل مع املسجونين بطر 

 

 اآللية الحقوقية الشعبية. 2

شعبية، ويمكن تسميتها أو ال تعتمد هذه اآللية على وسائل قضائية؛ بل على لجان حقوقية ومجتمعية 

 ..لجان تحكيم، لجان رد املظالم"لجان البحث عن الحقيقة، أو لجان الحقيقة"بـ 

التي  نسانالتي كانت ملحقة باملجلس االستشاري بحقوق اإل 34واملصالحة" نصافإنها تماثل "هيئة اإل 

يا، أفريقلعنصري في جنوب في املغرب بعد وفاة امللك الحسن الثاني، ولجان ما بعد عهد الفصل ا تشكلت

ملواجهة لة اعفعلة لتحقيق العدالة االنتقالية، وطي صفحة املاض ي. وقد كانت وسيلة االف دواتكإحدى األ 

يا كشف أفريقاألكاذيب وإنكار الحقيقة، وثمة أمثلة كثيرة على أن هذه اللجان استطاعت في جنوب 

ط الدولة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الحقيقة، وتفنيد إفادات كثير من البيض وإنكارهم تور 

 .35نساناإل

                                                           
 .2005دراسة السجون السورية ونظامها وواقع معاملة السجناء فيها لعام  ،مصطفىرديف  33
 .71مرجع سابق ص  االنتقالية،عدالة الكمال عبد اللطيف،  34
 لجنة الحقيقة والمصالحة  -فريقيا أجمهورية جنوب 35

post_7333.html-http://pltjust.blogspot.com/2013/09/blog  

http://pltjust.blogspot.com/2013/09/blog-post_7333.html
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ها من سلطات هيئة الحكم االنتقالي، اتاملوافقة عليها وتخويلها بمباشرة مهم جري قتة، تو هي لجان م 

ث املاض ي، وتحقق في نماذج من انتهاكات حقوق حوادوتتمتع بنوع من االستقالل القانوني. وهي تركز على 

فسح املجال أمام املظلومين والناجين من االنتهاكات كالذين خضعوا للتعذيب والجرحى إلى  ، وتهدفنساناإل

والكشف عما تعرضوا له بشكل تعسفي، بغية إحقاق الحقوق والعدالة واملصابين بعاهات وغيرهم، للبوح 

 واسترداد ما يخفف األذى الذي تعرضوا له من دون أي مسوغ.

منح صالحيات كاملة ملمارسة عملها بالشكل املنشود.  
ُ
تكون هذه اللجان بمنزلة املحاكم )الصلح(، وت

ث، وكذلك الشهود لإلدالء بشهاداتهم حوادلملعرفة تفاصيل ا نسانتستدعي ضحايا انتهاكات حقوق اإل

 )الواقعة(. 36حول ذلك

إن الطبيعة الخاصة لهذه اللجان تجعلها أكثر مرونة في أداء عملها، فهي تمزج خالل ذلك بين النصوص  

حاولة مل القانونية واملعطيات االجتماعية، وتضع نصب أعينها في املقام األول كشف الحقيقة، مع السعي

الحة التي ترض ي الفريقين املتنازعين، درجة أنها قد تعفي أو تخفف العقوبة بحق الشخص تحقيق املص

خذت شكل محاكمات شعبية أيا أفريقالذي يعترف باالنتهاك والذنب. فتجربة العدالة االنتقالية في جنوب 

الضحايا،  صافإنليها برفع الغطاء عن التجاوزات والجرائم و إطلق عليها لجان الحقيقة واملصالحة، عهد أ

غلب األحيان منحت العفو ملرتكبي أالضحايا وفي إلى  ا تشكلت لجنة مقرها كيب تاون، كانت تستمعوأيضً 

تجربة متميزة ظهرت في منطقة إلى  وتجدر اإلشارة في هذا السياق 37.نسانجرائم متعلقة بانتهاك حقوق اإل

ن األفراد )عقارات، ممتلكات، تعديات(، ، كانت تحل القضايا الخالفية بي2014الغوطة بريف دمشق عام 

 .38ولكنها لم تستطع االستمرار في جهدها املثمر، بسبب سيطرة فصائل إسالمية على املشهد في الغوطة

صالحيات مثل هذه الهيئات أو اللجان ينبغي أال تعفي الُجناة مقابل اإلدالء  ّد معلوم أن األمم املتحدة تع 

طبيعة مجتمعاتنا الشرقية، وحرصها على تجاوز األزمات، ونشر روح بشهادتهم، ولكن يجب أال نغفل 

من الناس يفضلون العفو الجزئي أو  امرحلة أمان وسالم، ولذلك فإن كثيرً إلى  التسامح من أجل االنتقال

 39العام عن الجرائم الصغيرة رغبة منهم في بدء مرحلة جديدة، وهو أمر يعزز دور لجان الحقيقة واملصالحة

 هذه.

 مبادئ أساسية لتشكيل لجان الحقيقة -أ

لبعد االجتماعي لهذه اللجان؛ يجب أن تتألف من عناصر تمثل شرائح املجتمع وأطيافه على إلى ا انظرً  

 1995البرملان عام  تعطأيا التي أفريقنطاق واسع، قدر اإلمكان، وتجربة جنوب 
ً

سيس لجنة أ لت، تخويال

شكال اللجان الصلحية وامتدت على مدار ثالث سنوات أالحقيقة واملصالحة التي كان لها شكل من 

إلى  لف ضحية وشاهد، وهذه اللجان كانت تستمعأ 22كثر من أقوال أوأصدرت تقريرها املتضمن سماع 

نجاحها لثقة إفي توتو  مثل كبير األساقفة شهادات الضحايا والجناة. وكان للشخصيات الدور الكبير فيها
                                                           

 المرجع السابق. 36
 المرجع السابق. 37
 .2018أكتوبر  /األولتشرين  9 عنتابغازي  دوما،مقابلة الباحث مع المهندس نزار صمادي رئيس لجان التحكيم والمجلس المحلي في  38
 .6-5مرجع سابق ص  القانون،أدوات سيادة  39
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، تجربة نصاف، أما في املغرب، شكلت تجربة هيئة املصالحة واإل مانة تلك الشخصياتأالشعب في صدق و 

 40االنتهاكاتإلى  ن الذين تعرضوايها من املناضلين والسياسيين والحقوقيئغلب أعضافي أنها تشكلت متميزة أل

ميع، دولة ومعارضة في نقل متدرج نحو الديمقراطية في عهد امللك الحسن الثاني وانخرط في العمل الج

وتشكيل  واعتمدت على حزمة من اإلصالحات السياسية الهادفة على إعادة ترتيب عالقة الدولة باملجتمع

ما أ .41نسانلجان تهدف من عملها املساهمة في طي صفحة املاض ي ورد االعتبار لضحايا انتهاكات حقوق اإل

 اآلتية: طرافن تضم عناصر من األ أ في سورية على هذه اللجان

 مانة والكفاءة.حامون الذين انشقوا عن النظام ويتمتعون بالنزاهة واأل املُقضاة أو ال -1

 .نسانمنظمات حقوقية، أو منظمات حقوق اإل -2

 .األحزاب السياسية -3

 .منظمات املجتمع املدني -4

 .منظمات نسائية -5

 .رجال الدين والثقافة والعلم -6

  .اجتماعيةشخصيات قبلية أو  -7

السورية، ومؤسسات التوثيق )مثل: الشبكة السورية  نسانوال شك في أن مساهمة منظمات حقوق اإل 

، اليوم التالي، تجمع املحامين السوريين، مركز الكواكبي للعدالة االنتقالية وحقوق V D S، نسانلحقوق اإل

 ، املعهد السوري للعدالة وغيرها( ستكون ضرورية، ألنها نساناإل
ً

، وال سيما خالل مرحلة امتميزً  أدت عمال

 الثورة السورية، وتمتلك سجالت ووثائق مهمة عن الشهداء والقتلى واملعتقلين واملفقودين وغيرهم.

راعى لدى تشكيل هذه اللجان، حرصً 
ُ
ها بالشكل اتعلى نجاحها في مهم اوثّمة مبادئ أساسية يجب أن ت

 األمثل، وأهمها:

 اإلطار العام لطبيعة القضايا واالنتهاكات التي ستحقق فيها، وتسعىتحديد أهداف اللجان، و  -

، وكشف الحقيقة، وتطبيق أسس العدالة نسانعالجتها. ولعل أهم األهداف هي: تعزيز مبادئ حقوق اإلمل

يجابي في إفعل إلى  ساةأتحويل امل سبلو  ومحاسبة املذنبين، وجبر األضرار، والتعويض املادي واملعنوي.

 عدالة.مسار ال

الدقة في اختيار أعضاء اللجان، ومدى أهليتهم ألداء أعمالها، وحدود سلطاتها خالل التحقيق،  -

واتخاذ القرارات. وال يجوز أن يكون للنظام السابق املستبد دور مهم فيها، فقد بينت تجربة سيراليون التي 

ا قامت بدور ضعيف لم يحقق الجديدة أنه طرافتشكلت فيها لجان مشتركة من النظام السابق وبعض األ 

 املأمول، وكذلك في البوسنة والهرسك.

يا تجربة مهمة في هذا الصدد نجحت من أفريقتحديد إطار زمني محدد لعملها، ولقد قدمت جنوب  -

من  اتحقيق وحدة وطنية داخل مجتمع مزقته الصراعات وسياسات التمييز العنصري عقودً في خالله 

                                                           
  .535-534ص (، 2015بر متشرين الثاني/ نوف، المركز العربي لألبحاث الدراسات)بيروت: ل الثورات العربية، آطوار التاريخ االنتقالي مأ المؤلفين،عة من مجمو 40
 .نصافالعدالة االنتقالية والتحوالت السياسية في المغرب تجربة هيئة العدالة واإل اللطيف،كمال عبد 41
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ثر كبير ودور في تشكيل لجان أذي بذله نلسون مانديال والرئيس فريدرك دكالرك الزمن وكان للجهد الكبير ال

كثر، نحو أو أالحقيقة واملصالحة في نضج التجربة والتحول املتدرج السلس الذي امتد بشكل هادئ سنتين 

 .42الديمقراطية

 اإلجراءات العملية للجان -ب

االنتقال السياس ي، وفق هيكلية دقيقة؛ مركزية وفرعية في تشرع هذه اللجان في عملها مع بدء عملية  

 املحافظات، ومن الضروري القيام بخطوات تمهيدية تسّهل مجريات أعمالها؛ مثل:

عقد لقاءات جماهيرية لتوضيح أهدافها، وإقناع الشعب بضرورة التعاون بين جميع املكونات  -

مستقبل أفضل تختفي فيه روح االنتقام ونبذ والشرائح االجتماعية، والتكاتف من أجل السير نحو 

عبر القيام بحملة وعي وورشات عمل  الكراهية، لبناء وطن تسوده املودة وغلبة املصلحة الوطنية العامة.

 بهذا الخصوص.

، وتصنيف جداول بأسماء الضحايا جميعها إجراء مسح ميداني شامل في املناطق املتضررة -

ن واملهجرين، وتحديد األضرار املادية التي لحقت باملمتلكات، والحرص الدائم واملفقودين والجرحى واملعّوقي

  على عملية التوثيق الدقيقة املرافقة.

، ووفق اإلمكانات املتوافرة. ويشكل الئمإحداث صندوق مالي للتعويض عن ذلك كله، بالشكل امل -

في منظومة  اساسيً أ ا، ويعّد عنصرً التعويض نقطة أساسية في إعادة الثقة باملؤسسات املدنية الجديدة

 العدالة االنتقالية. 

من املوظفين لدى الدولة  نسانتعمل اللجان على جمع األشخاص املسؤولين عن انتهاكات حقوق اإل -

أو املرتبطين بها، أو من املجموعات املسلحة؛ سواء أكانت من التابعة للنظام؛ كالفصائل الشيعية العراقية 

هللا، والروسية، أم املستقلة، وسواء ممن ارتكبوا االنتهاكات بقرارات ذاتية، أم بتنفيذ  واإليرانية وحزب

 أوامر عليا، أو شاركوا فيها بدرجات مختلفة.

واملصالحة سميت )هيئة التحكيم املستقلة للتعويض  نصافففي املغرب انبثقت عن هيئة العدالة لإل 

ملف ودراستها وقررت التعويض  86116يئة التحكيم من فتح ضرار املادية واملعنوية(. وقد تمكنت هعن األ 

ضافية تتعلق بجبر الضرر ووزعت إضحية صدرت ملصلحتهم توصيات  1895ضحية من بينهم  28019في 

  38ضرار.مصحوب بجبر باقي األ  بين تعويض مالي

التحقيق، وتقدم  تدعو الضحايا، وكل من يتقدم بالشكوى واالّدعاء، والشهود املفيدين في سير أعمال -

لهم ضمانات تزيل عنهم مخاوف االنتقام وغيرها، وتقوم بأعمال التحقيق واملساءلة بشكل حيادي منهي 

تمخض عنه لجنة الحقيقة  واملصالحة الذي لدعم قانون الوحدة الوطنية ياأفريقففي تجربة جنوب  عادل.

                                                           
 .535-534 صمرجع سابق،  العربية،الثورات  لآم ،االنتقاليالتاريخ  طوارأ 42

 .65و 64ص  ،مرجع سابق، كمال عبد اللطيف العدالة االنتقالية 38
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مع  لتعاطي مع مخلفات الفصل العنصري والضحايا والشهود. وا الجناةإلى  واملصالحة مهمتها االستماع

 43عطاء ضمانات وحماية للضحايا والشهود.إ

تستهدف توضيح طبيعة االنتهاكات ودرجاتها، والفصل بينها، واملقارنة بين الروايات التي يرويها  -

ر، املعنية بالحوار وتبادل وجهات النظ طرافاالنتهاكات لتسويغ مواقفهم، وتسمح لأل  والضحايا، أو مرتكب

 ومن ثم تحديد املسؤولين عنها باملستويات املختلفة.

، نصافية مجموعة من الوثائق واملعطيات لهيئة العدالة واإل منجهزة املغربية األ وفي املغرب قدمت األ 

شخاص الذين فقدوا في املغرب في سنوات الرصاص، لطي حول السجون السرية واملقابر الجماعية واأل

مام الرأي أونشر التقرير  نسان)الدولة لم تعد تخفي ماضيها(. وهي تتعهد بحماية حقوق اإلصفحة املاض ي 

 44سماء الجالدين ومرتكبي الجرائم.أالعام املحلي والعاملي، ومن عيوبه لم ينشر 

  
ً

، ويطرح تحديات كلها االنتقالية بعد صراع مدمر من النواحي تغيراتفي ظل امل إن األمر ليس سهال

أمام هيئات الحكم الجديدة. وقد درسها الباحث كمال عبد اللطيف خالل دراسته  اليست بالحسبان دوًم 

إلى  واملصالحة، ونّبه نصافوالتحوالت السياسية تجربة هيئة اإل  لتجربة املغرب في العدالة االنتقالية

 ل الشأن الخاص والعام فيها.التحديات وتداخ

مئات املليارات إلى  في الحالة السورية، فهي تحتاج وفق تقديرات دولية اوتبدو هذه املسألة أكثر تعقيًد  

 من الدوالرات لإلعمار الشامل وتعويض ضحايا االنتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام.

لب االنتهاكات الحاصلة بحق الشعب السوري، ال شك في أن النظام الحاكم في سورية هو الذي قام بأغ

ية وإبادة(، وهي مناهضة نسانوهي جرائم خطرة بموجب القانون الدولي )جرائم حرب، جرائم ضد اإل

( الذي أضاف إليه القانون 1977(، والبروتوكول اإلضافي املرافق )1949 أغسطس /التفاقية جنيف )آب

 االختفاء القسري واإلعدامات.الدولي جرائم جديدة؛ مثل جرائم التعذيب و 

 ولكن هذا ال يعني أن 
ً
أخرى لم ترتكب انتهاكات متنوعة األشكال خالل مرحلة الثورة، منها فصائل  اأطراف

إسالمية متطرفة في محافظات الرقة ودير الزور وريف حلب والحسكة والسويداء، وفصائل محسوبة على 

املرتبطة بحزب العمال  PYDتحاد الديمقراطي السوري املعارضة العسكرية في ريف حلب، وفصائل من اال

 في محافظتي الحسكة والرقة.  PKKالكردستاني 

حق في  ةحاقد صورةولعل التحقيق في جرائم الخطف واالعتداء والعنف الجنس ي التي مارسها النظام ب

طقة تل تمر بها بعض الفصائل اإلسالمية، وال سيما داعش، في السويداء ومن تاملعتقالت، كما قام

ية حساسة في املجتمع إنساناجتماعية  عاييرملبمحافظة الحسكة، يشكل مهمة صعبة أمام لجان الحقيقة، 

االجتماعية وتأهيلهن تهن نزلممن أجل مساعدة الضحايا على استعادة  امتميزً  االسوري، وتتطلب منها جهًد 

 العامة.الستعادة االندماج املجتمعي وأداء دورهن في الحياة 

                                                           
 519ص ،مرجع سابق العربية،ل الثورات آطوار التاريخ االنتقالي مأ43
 .4.5.2006 ن،الحوار المتمد"، والمصالحة نصافالمغرب تجربة اإل" ،دريس الليكرينيإ44
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؛ امعالجة دقيقة قد تستغرق زمنً إلى  وثمة حالة خاصة شائكة أخرى في سورية أعتقد أنها ستحتاج

الكردي(؛  –في مناطق تداخل الوجود القومي )العربي  اأقصد موضوع التهجير القسري الذي حصل غالبً 

 ريف حمص وطرطوس. السّني(؛ كما في –كما في محافظات الحسكة والرقة وحلب، أو الطائفي )العلوي 

ية ولجان للسلم األهلي وبعض إنسانتقوم بها منظمات  اوجود محاوالت خجولة حاليً إلى  وتجدر اإلشارة

دلب والرقة، وقد حققت بعض املصالحات األهلية، إاملنظمات النسائية في ريف حلب والحسكة ومناطق في 

زعة، كما حدث في منطقة الباب، حيث متنا أطرافونجحت في التشجيع على رفض العنف والكراهية بين 

ومكونات مختلفة، وقيام بعض الفصائل  نجحت في نزع فتيل خالفات ضمن بعض القرى ذات أطياف

  .سورية يقطنها سوريون أكرادالعسكرية في الباب برأب الصدع وإخالء سبيل املوقوفين لديها من قرى 

 ةكبير  ةهماسمهم امكن أن تحقق نتائج مهمة تسإن إدارة عمل هذه اللجان وفق معايير سليمة نزيهة ي 

ة االستبداد، وبناء الدولة الحديثة مرحلفي ترسيخ مبادئ العدالة االنتقالية والتخلص من تبعات 

وتساوي املواطنين من حيث  نسانالديمقراطية، وتنمية الروح الوطنية، وإشاعة اإليمان بحقوق اإل

 ك.الحقوق والواجبات تحت سقف الوطن املشتر 

إنها تحقق فوائد اجتماعية نفسية تخلق حالة من السكينة والراحة لدى أفراد املجتمع؛ فاإلعالن  ثم 

على الرغم -عن اإلساءات التي تعرض لها الضحايا، واالعتراف العلني للمذنبين بها، وكشف مصير املفقودين

النفسية لعائالت الضحايا. ومن من الراحة  اللقلق، ويوفر شيئً  ايضع حدودً  -من األلم الذي يسببه ذلك

في تحقيق الهدف، وقد ساهمة املمن شأنها  أدواتجلسات االستماع العلنية ونشر الحقيقة  عّد هنا يمكن 

 الديمقراطية؛ كاملغرب وتونس. إلى  أعطت ثمارها في كثير من الدول التي حدث فيها االنتقال من االستبداد

ي الهدف األساس لعمل هذه اللجان؛ ألنها الضامن لالنتقال إن تحقيق املصالحة الوطنية الشاملة ه 

مرحلة تاريخية جديدة مختلفة عن السابق. وهناك درجات ومستويات مختلفة للمصالحة إلى  الحقيقي

هم لجان الحقيقة في تحقيقها، تراوح ما بين الفردية والجزئية واملحلية والوطنية الشاملة، ايمكن أن تس

ضمن املستوى الوطني العام املؤثر في كل ما عداها، كإنهاء العمليات العدائية  ولعل أهمها ما يندرج

، ومن ثم إعادة السالم واألمان اللذين يتيحان كلها والعسكرية، ووقف أشكال العنف واالعتقال التعسفي

 للمواطنين العيش من دون خوف وقلق. 

 

 خاتمة

 
ً

املصالحة الوطنية، وبناء النظام إلى  إن العدالة االنتقالية تحقق املحاسبة العادلة، بوصفها مدخال

م سيادة القانون، ، وتفتح الطريق أمااومعنويً  االديمقراطي، واالعتراف بحقوق الضحايا وتعويضهم ماديً 

 وتشجع اإليمان بثقافة املجتمع املدني.
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اعتمادها في الحياة السياسية إلى  هم في عملية إحالل مبادئ الديمقراطية والسالم، واالنتقالاتسو  

والعامة، وهي خطوة أولى في غاية األهمية لالنطالق نحو بناء الدولة الحديثة، تليها خطوات بناء التوافق 

 .نسانالتفاوض إلنهاء دّوامة الصراع املسلح، وضمان عدم تجدد انتهاكات حقوق اإلالديمقراطي و 

أن مفهوم العدالة لم يتكون دفعة واحدة؛ بل على دفعات، واستغرق تطورها إلى  يشير عزمي بشارة 

 
ً
مسألة العدالة باملواطنة عبر مفهوم الحقوق، وهو منظور حديث في مفهوم  امراحل تاريخية عدة؛ رابط

 .45لعدالة، وهنا يكمن جوهر التصور الحديث للعالقة بين املواطن والدولةا

وال شك في أن الجهد الجاّد ملؤسسات القضاء ولجان الحقيقة واملصالحة التي فّصلنا الحديث عن  

  اأساسية لعملها ستؤدي دوًر  آليات
ً

في ترسيخ املفهوم الحديث للعدالة االنتقالية في التجربة  فاعال

إذا ما راعت القواعد العامة لها بدقة، وتفهمت معطيات الواقع الجديد الذي تمارس وظيفتها  السورية،

 خالله. 

بمدى جدية الهيئات املانحة الداعمة، وحجم املساعدات املقدمة  ايرتبط األداء السليم لذلك أيضً  

فسح املجال لتنفيذ خالل مراحل التطبيق  جري ضمن آلية عملية رقابية وزمنية. ويبقى األهم هو أال ي

إلى  امصالحات خارجة عن إطار اآلليتين املحددتين؛ القضائية والحقوقية الشعبية؛ ألن ذلك سيؤدي غالبً 

 .سوريةق عملية االنتقال السياس ي في و خطوات وأساليب ذات صلة بنهج النظام السابق، ويع

  

 

                                                           
 .3)المركز العربي للدراسات واألبحاث، د.ت(، ص العدالة،ما  ،بشارةعزمي 45
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