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الفصـل الثامن

مسار العدالة االنتقالية في
سوريا



كثف األسد استخدامه
للصواريخ البالستية بعيدة
المدى والتي تصنف
ضمن أسلحة الدمار
الشامل ضد المناطق
التي خرجت عن سيطرته
غير عابئ بعدد األرواح
التي يمكن أن تحصدها

ً
بعد ما ارتكب من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف يوغسالفيا سابقا؛ تطور انلظام ادلويل
باجتاه ما يعرف مبدأ محاية املدنيني ومنع وقوع جرائم اإلبادة قبل معاجلة آثارها ونتاجئها بعد
ً
وقوعها ،فتأسست حمكمة اجلنايات ادلويلة يف اعم  ،٢٠٠٢وأقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبدأ
ً
بات يعرف بمبدأ محاية املدنيني ( )Responsibility to Protectيف اعم  ،٢٠٠٥متجاوزة املبدأ
أنه عندما ترتكب األنظمة جرائم حرب وجرائم ضد
اتلقليدي يف محاية سيادة ادلول وإدراك ً
اإلنسانية فإنها تفقد سيادتها ويصبح لزاما ىلع املجتمع ادلويل أن يتحمل مسؤويلاته يف اختاذ لك
اتلدابري الرضورية من أجل محاية املدنيني ومنع وقوع اجلرائم حبقهم.

السوريني يك يعيشوا
ترك املجتمع ادلويل
ً
األلم وحدهم ،يقتلون يوميا بأنواع خمتلفة
من األسلحة ال قبل هلم بها ،فالقصف اجلوي
بالطائرات احلربية املقاتلة حصدت أرواح
أكرث من 20ألف مدين إىل اآلن ،1كما كثف
األسد استخدامه للصواريخ ابلالستية بعيدة
املدى واليت تصنف ضمن أسلحة ادلمار
الشامل ضد املناطق اليت خرجت عن سيطرته
غري اعبئ بعدد األرواح اليت يمكن أن
حتصدها هذه الصواريخ وغري مكرتث حلجم
املناطق
ادلمار اذلي يمكن أن ختلفه يف ً
عن
فضال
السكنية وابلىن اتلحتية ،هذا
ً
املحرمة دويلا
ترسانة اكملة من األسلحة ً
واليت استخدمت وتستخدم يوميا حبق الشعب
السوري من القنابل العنقودية والفراغية إىل
األلغام الفردية وابلحرية وغريها.

األجهزة األمنية احلكومية اليت قررت القضاء
أسمته إرهاب ابليئة احلاضنة
ىلع اإلرهاب بما ً
ملدة عرشين اعما(من اعم  1980وحىت اعم ً
 )2000وبلغ عدد القتىل أكرث من  70ألفا وفقا
تلقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة انلهايئ،23يف
املقابل ويف اعمني فقط بلغ عدد القتىل أكرث
من  100ألف،أكرث من  90باملائة منهم من
املدنيني ،واكنت املفوضة السامية حلقوق
اإلنسان ذكرت يف إجيازها يف جملس األمن ً
أن عدد القتىل ارتفع من ألف قتيل شهريا
مع بداية اثلورة بسبب استخدام األجهزة
األمنية املكثف إلطالق انلار ىلع املتظاهرين ً
السلميني ،إىل مخسة آالف قتيل شهريا
بسبب استخدام انلظام السوري املكثف
لسالح الطريان واألسلحة اثلقيلة كرامجات
الصواريخ والقنابل الفراغية والعنقودية.4

وحىت إذا ما قورن ما جيري يف سوريا  -ىلع
حرب أهلية -بعدد من ادلول اليت
اعتبار أنه ً
شهدت حروبا أهلية( ،رغم القناعة اتلامة
دلى ًكثري من السوريني ببعد هذا املصطلح
تماما عما جيري داخل األرايض السورية إذ
يعتربونها ثورة شعبية ضد نظام استبدادي
ً
َ
)،سيالحظ بمقارنة بسيطة لعدد
قطعا
الضحايا يف سوريا مع عددها يف بدلان أخرى
اعشت ظروف حرب أهلية حقيقية اكبلريو
ىلع سبيل املثال اليت امتد فيها الرصاع املسلح
بني ادلرب امليضء املدعومة من األرياف وبني

لك ذلك يعين أنه إذا ما سمح لألسد
السوري فإن
باالستمرار يف حربه ضد الشعب
ً
عدد الضحايا و القتىل سيكون مرشحا إىل أن
يبلغ أكرث من ربع مليون قتيل بسبب الزتايد
للعنف واالرتفاع الكبري يف عدد
امللحوظ
ً
املختفني قرسيا واملعتقلني اذلين هم عرضة
اتلعذيب الشديد كما تشهد
للوفاة حتت
ً
حاالت مماثلة يوميا ومنذ بداية اثلورة ،إذ لم
تكف آلة اتلعذيب عن حصد ضحاياها
بشلك يويم يف مؤرش ىلع مدى وحشية األجهزة
األمنية السورية واستخفافها الاكمل باألرواح
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البرشية للسوريني.
يبدو خيار ما يسمى
بالمحاكم المختلطة الخيار
األفضل بالنسبة لسوريا
والسوريين ،إذ تتشكل
محاكم على األراضي
السورية متخصصة في
محاكمة جرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية
التي ارتكبت بحق الشعب
السوري خالل فترة
مدعمة
الثورة السورية
ّ
بخبرات دولية ربما تكون
بإشراف األمم المتحدة

إذا ما سمح لألسد
باالستمرار في حربه ضد
الشعب السوري فإن عدد
الضحايا و القتلى سيكون
ً
مرشحا إلى أن يبلغ أكثر
من ربع مليون قتيل بسبب
التزايد الملحوظ للعنف
واالرتفاع الكبير في عدد
ً
قسريا والمعتقلين
المختفين

هذا يعين أنه ال إماكنية بلدء عملية حقيقية
من العدالة االنتقايلة يف سوريا إذا لم ترتافق
مع انتهاء اكمل للعنف وآللة ادلمار ايلومية
وبدء نوع من االستقرار السيايس يتيح
بدء عملية االنتقال السيايس حنو اتلعددية
وادليمقراطية واملصاحلة بني السوريني ونهاية
انلظام ادلكتاتوري القائم ،فقدأثبتت لك جتارب
االنتقايلة عرب العالم بأنها مرتبطة
العدالة
ً
ً
ارتباطا وثيقا بمسار االنتقال السيايس ،كما
أنها تعتمد بشلك رئييس ىلع توفر اإلرادة
والقوى
السياسية والرؤية دلى لك الالعبني ً
السياسية ىلع األرض ،وشعورها أوال بأن
االستقرار األمين والسيايس يتطلب إطالق
عملية العدالة االنتقايلة اليت تشعر الضحايا
أن املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم حبق
أبنائهم وبناتهم سيمثلون أمام العدالة وأن
زمن اإلفالت من العقاب واملحاسبة قد
انتىه ،ويشعر ًالسوريون لكهم بدون استثناء
أن هناك مسارا للمصاحلة الوطنية يشرتك به
لك ممثليهم وقواهم بهدف ضمان اتلعددية
الاكفية واملصداقية الرضورية.
إن إطالق عملية العدالة االنتقايلة يف
سوريا من أصعب وأعقد األمور اليت ستواجه
املجتمع السوري بعد سقوط انلظام ،إذ ال
يمكن ألحد أن يتحدث باسم الضحايا أو
ينطق باسمهم ،وقضية حتقيق العدالة بالنسبة
ال تسامح معها وال
للكثري من أرس الضحايا ُ
اتلفاف أو تهاون فيها ،وإذا أخذ بعني االعتبار
االنهيار الاكمل ملؤسسات ادلولة السورية
كمؤسسات ذات مصداقية دلى العديد من
املواطنني السوريني يتضح حجم األذى الفادح
اذلي حلق ىلع سبيل املثال جبهاز اكجلهاز
سوريا،
القضايئ وبدوره يف احلياة العامة يف ً
يكون انلظام القضايئ معدا أو
وعليه فلن
ً
ً
مهيأ أو حىت قادرا ىلع إطالق عملية املحاسبة
الرضورية اليت ينشدها أهايل الضحايا .كما
ينبيغ األخذ بعني االعتبار االنقسام املجتميع
احلاصل يف سوريا ايلوم بسبب املوقف من
انلظام ومليشياته وتصعيد األخري عرب
اتلخويف أو حتريض املكونات املجتمعية
السورية ضد بعضها ابلعض ،وآخرها تأسيس
أطلق عليه جيش ادلفاع الوطين اذلي هو
ما ً
عمليا مؤسسة حكومية ملليشيات «الشبيحة»
شبه انلظامية اليت تدخل يف إطار ما يمكن
تسميته باملرتزقة ،إذ أن تشكيالتها ليست
سوريا خالصة كما تؤكد شهادات العيان
الصحفية املزتايدة ،ويه ستمثل
واتلقارير
ً
ً
تهديدا مزتايدا لالستقرار وبلدء أية عملية
للمحاسبة والعدالة ،وهنا يأيت خيار اللجوء إىل

ما يسىم العدالة ادلويلة فجرائم نظام األسد يف
احلرب وجرائمه ضد اإلنسانية تدخل بكل
تأكيد يف اختصاص حمكمة اجلنايات ادلويلة،
ولكن وبسبب املوقف الرويس يف جملس
األمن اذلي يمنع إحالة اجلرائم املرتكبة يف
سوريا إىل حمكمة اجلنايات ادلويلة فإن أية
حكومة مستقبلية تشلكها املعارضة أو تتشلك
بعد سقوط نظام األسد يمكن هلا أن تصادق
ىلع اتفاق روما األسايس املنشأ ملحكمة
اجلنايات ادلويلةً ،وعندها يمكن للمديع
العام أن يفتح حتقيقا يف تلك اجلرائم.
مسار العدالة ادلويلة ليس باتلأكيد
لكن ً
ً
خيارا مثايلا؛ إذ يتصف بابلطء الشديد
يف وقت حيتاج الضحايا فيه إىلضمان أن
حقوقهم لن تضيع ولن يتم جتاهلها يف أية
تسويات سياسية،وذللك يبدو خيار ما يسىم
باملحاكم املختلطة اخليار األفضل بالنسبة
لسوريا والسوريني ،إذ تتشلك حماكم ىلع
األرايض السورية متخصصة يف حماكمة
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت
ارتكبت حبق الشعب السوري خالل فرتة
ّ
مدعمة خبربات دويلة ربما
اثلورة السورية
تكون بإرشاف األمم املتحدة .إن احلاجة
إىل اخلربات ادلويلة يف املحاكم الوطنية
(املحاكم املختلطة) يف جمتمعات منقسمة
يبىق اخليار األفضل إذ سريسل الرسالة إىل لك
السوريني أن االنتقام ليس هو اهلدف كما أنه
يطمئنهم أن أشد معايري العدالة والشفافية
ادلويلة سيجري ضمانها ،ولن يكون اهلدف
استهداف طائفة بعينها أو حماسبتها وإنما
تأسيس مسار للعدالة يضمن تأسيس سوريا
املستقبل ىلع أسس صحيحة .وبذات الوقت
فإن ذلك يعطي ثقة أكرب من املجتمع ادلويل
بانلظام اجلديد والزتامه بالعدالة واملصاحلة،
ويثبت أنه ال ماكن لسياسات اثلأر أو
االنتقام ضمن برناجمه ،يف وقت سيحتاج فيه
السوريون دعم املجتمع ادلويل -اذلي خذهلم
بشلك كبري -إلعمار بدلهم وبناء مؤسساتهم
املستقبلية بكل األحوال ،وباتلايل فإن بناء
اثلقة فيه مسألة بغاية ً
األهمية ،لكن ىلع ً
السوريني أن يدركوا أيضا أن هناك حدودا
للمساعدة يمكن أن يقدمها املجتمع ادلويل،
وأن عليهم يف انلهاية االعتماد ىلع أنفسهم يف
بناء ديمقراطيتهم يف املستقبل.
وبهدف إطالق مسار العدالة االنتقايلة
لدلراسات
يف سوريا استضاف املركز
السوري ً
ً
السياسية واالسرتاتيجية مؤتمرا اعما شارك
فيه عدد كبري من ممثيل القوى السياسية
ومجعيات ومنظمات املجتمع املدين وحقوق
اإلنسان والقضاة واملحامني وعدد كبري من
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أهايل الضحايا،وشهد املؤتمر والدة مبادرتني
ىلع اغية كبرية من األهمية؛ هما تأسيس مجعية
مدنية لعائالت شهداء اثلورة حبضور ممثيل
اعئالت ألبرز شهداء اثلورة السورية تلكون ً
صوت العدالة اخلاصة بالضحايا وستلعب دورا

ً
هاما يف مرحلة املصاحلة الوطنية ،وتأسيس
اللجنة الوطنية اتلحرضية للعدالة االنتقايلة
اليت وضعت ىلع اعتقها وضع الربامج
واتلصورات والسياسات الرضورية اخلاصة
بالعدالة االنتقايلة يف املرحلة املستقبلية.

معنى العدالة االنتقالية:
تشير العدالة االنتقالية
حقل من النشاط
إلى
ٍ
أو التحقيق يركز على
المجتمعات التي تمتلك ً
إرثا
ً
كبيرا من انتهاكات حقوق
اإلنسان واإلبادة الجماعية

تقوم اللجنة الوطنية
التحضيرية للعدالة االنتقالية
بجهود كبيرة مع المعارضة
السياسية ومع المجتمع
المدني والجمعيات األهلية
في التعريف بأهمية
العدالة االنتقالية في سوريا
وفتح حوار مع الممثلين
بهدف إشراكهم في برامج
اللجنة وجهودها في وضع
العدالة االنتقالية كأولوية
بعد سقوط نظام األسد

ستقوم الهيئة الوطنية
للعدالة االنتقالية
والمصالحة بجمع كل
البيانات والمعلومات
الخاصة بالضحايا وتشكيل
لجان خاصة بالتحقيق

مرت الكثري من املجتمعات بما مرت به
سوريا من قبل يف فرتة اثلمانينات وما تمر به
ايلوم ،سيما يف أفريقيا وأمريكا الالتينية،
لكنها استطاعت فيما بعد أن خترج من تلك
الفرتة السوداء يف تارخيها عرب فتح صفحة
جديدة قائمة ىلع احلقيقة واملحاسبة والعدالة
ومن ثم املصاحلة ،وهو ما يطلق عليه «العدالة
حقل
االنتقايلة» .وتشري العدالة االنتقايلة إىل
ٍ
اتلحقيق يركز ىلع املجتمعات
من النشاط أو ً
ً
اليت تمتلك إرثا كبريا من انتهااكت حقوق
اإلنسان واإلبادة اجلماعية أو أشاكل أخرى
من االنتهااكت تشمل جرائم احلرب واجلرائم
ضد اإلنسانية أو احلرب األهلية ،وذلك من
أجل بناء جمتمع أكرث ديمقراطية ملستقبل
آمن.يمكن إدراك املفهوم من خالل عدد
من املصطلحات اليت تدخل ضمنه مثل
إاعدة ابلناء االجتمايع ،واملصاحلة الوطنية،
وتأسيس جلان احلقيقة ،واتلعويض للضحاياً ،
وإصالح مؤسسات ادلولة العامة اليت اغبلا
ما ترتبطبها الشبهات أثناء الزنااعت األهلية
ادلاخلية املسلحة مثل الرشطة وقوى األمن
واجليش.5
يربط مفهوم العدالة االنتقايلة بني
مفهومني هما العدالة واالنتقال،ولكن
املعىن ادلاليل األدق للمفهوم يعين حتقيق
العدالة أثناء املرحلة االنتقايلة اليت تمر بها
ٌ
دولة من ادلول6؛ كما حصل يف تشييل ()1990
وغواتيماال ( )1994وجنوب أفريقيا ()1994
وبونلدا ( )1997وسريايلون ( )1999وتيمور
الرشقية ( )2001واملغرب (.)2004فمع حدوث
اتلحول السيايس بعد فرتة من العنف أو
القمع يف جمتمع من املجتمعات؛ جيد املجتمع
كثري من األحيان أمام تركة صعبة
نفسه يف
ٍ
من انتهااكت حقوق اإلنسان،وذللك تسىع
ً
ادلولة إىل اتلعامل مع جرائم املايض رغبة منها
يف تعزيز العدالة والسالم واملصاحلة،7وذللك
يفكر املسؤولون احلكوميون ونشطاء
املنظمات غري احلكومية يف انتهاج خمتلف
السبل القضائية وغري القضائية للتصدي
جلرائم حقوق اإلنسان،وتستخدم يف ذلك
حتقيق إحساس بالعدالة
عدة مناهج ًمن أجل ً
أكرث شموال وأبعد أثرا ،مثل إقامة ادلاعوى

القضائية ىلع مرتكيب االنتهااكت من األفراد
كما حدث يف كوسوفو ،أو إرساء مبادرات
تلقيص احلقائق ملعاجلة انتهااكت املايض8كما
حصل يف سريايلون ،أو اتلمهيد لعمليات
املصاحلة يف املجتمعات املنقسمة ىلع نفسها
كما حدث يف تيمور الرشقية.9
إن تطبيق ثقافة املساءلة ماكن ثقافة
اإلفالت من العقاب اليت ًسمحت بارتكاب
يعطي إحساسا باألمان للضحايا
االنتهااكتً ،
ارتكاب
يف
يفكرون
ملن
ويوجه حتذيرا
ً
انتهااكت يف املستقبل .كما أنه يعطي قدرا من
اإلنصاف ملعاناة الضحايا ،ويساعد ىلع كبح
امليل إىل ممارسة العدالة األهلية أو القصاص
(أي أن يقتص انلاس ألنفسهم بأنفسهم)،
كما أنه يتيح فرصة هامة تلوطيد مصداقية
انلظام القضايئ اذلي أصابه الفساد وادلمار،
أو اذلي لم يكن يعمل ىلع حنو سليم فيما
مىض.
تقوم اللجنة الوطنية اتلحضريية للعدالة
االنتقايلة جبهود كبرية مع املعارضة السياسية
ومع املجتمع املدين واجلمعيات األهلية يف
اتلعريف بأهمية العدالة االنتقايلة يف سوريا
وفتح حوار مع املمثلني بهدف إرشاكهم
يف برامج اللجنة وجهودها يف وضع العدالة
االنتقايلة كأولوية بعد سقوط نظام األسد،ويه
تتألف اللجنة من أهم نشطاء حقوق اإلنسان
والقضاة واملحامني واملعتقلني السياسيني
السابقني والشخصيات العامة  ،اذلين اكن هلم
دور تارييخ كبري يف سوريا يف انلضال من أجل
العدالة وحقوق اإلنسان.وذللك يويص بيت
اخلربة السوري بأن تقوم احلكومة االنتقايلة
بدعم هذه اللجنة املؤقتة عرب حتويلها بقانون
إىل مفوضية رسمية حتت اسم «اهليئة الوطنية
للعدالة االنتقايلة واملصاحلة» ودعم قدراتها
وتسهيل عملها بكل األشاكل املمكنة.
سوف ترتكز أهداف اهليئة الوطنية للعدالة
االنتقايلة واملصاحلة يف عدد من الربامج
الرئيسية:
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 -1تقصي الحقائق ولجان التحقيق

ستقوم اهليئة الوطنية للعدالة االنتقايلة
واملصاحلة جبمع لك ابليانات واملعلومات
اخلاصة بالضحايا وتشكيل جلان خاصة
باتلحقيق يف لك من (عمليات القتل – توثيق
حاالت اتلعذيب – االعتقال السيايس –
االختفاء القرسي).وستقوم هذه اللجان
بتحقيقات رسمية يف أنماط االنتهااكت اليت
وقعت لوضع سجل تارييخ دقيق ملا وقع من
األحداث.
إن إنشاء هذه اللجان املختلفة اخلاصة
باالنتهااكت من شأنه أن يعمل ىلع إنشاء
أجهزة حتقيق قوية لكشف لك احلقائق
تابعة
املتعلقة بالعنف اذلي ارتكبته جهات ً
لدلولة أو جهات غري تابعة هلا .واليت كثريا ما
تتعرض لإلنكار أو اإلخفاء.

من الضروري للهيئة
الوطنية للعدالة االنتقالية
والمصالحة أن تستفيد
من تجارب الدول األخرى
في العدالة االنتقالية
ولجان الحقيقة،

إنشاء اللجان جيب أن ال يتم إال بعد تشاور
وطين موسع،وحتديد صالحيات مناسبة
للك جلنة،ووجود الزتام سيايس واضح يسمح
باتلحقيق املستقل والفعال.كما أنه عند
السيع ملحاسبة مرتكيب انتهااكت حقوق
اإلنسان اليت وقعت يف املايض،جيب بذل جهود
قوية وجادة إلقامة ادلاعوى القضائية – بما يف
ذلك تدعيم نظام القضاء واملحاكم املحلية
– وجيب إيالء نفس القدر من االهتمام
واألولوية للتدابري الالزمة ملنع االنتهااكت يف
املستقبل.

وجلان اتلنسيق املحلية ومركز دمشق
دلراسات حقوق اإلنسان واملرصد السوري
حلقوق اإلنسان وغريها،11وقد خرجت هذه
املنظمات بنتائج مبهرة عرب اتلوثيق ادلقيق
للكثري من االنتهااكت ،كما يمكن للهيئة
االعتماد ىلع تقارير اللجنة ادلويلة املستقلة
اليت شلكها جملس األمم املتحدة حلقوق
اإلنسان وأصدرت عدة تقارير بشأن انتهااكت
حقوق اإلنسان املستمرة يف سوريا.
البد من حتديد صالحيات جلان اتلحقيق
اليت ستشلكها اهليئة اكتلايل:
ً
• تعريفها بوصفها هيئات مؤقتة،اغبلا ما تعمل
ملدة اعم أو اعمني.
ً
• يتم االعرتاف بهذه اللجان رسميا بوصفها
مفوضة من قبل احلكومة االنتقايلة وتستمد
صالحياتها منها.
• يه جلان غري قضائية تتمتع بقدر من
االستقالل القانوين.
• تكمل هذه اللجان عملها بتقديم تقرير
نهايئ يضم استنتاجاتها وتوصياتها.
• تركز ىلع انتهااكت حقوق اإلنسان ويف بعض
األحيان ىلع املعايري اإلنسانية كذلك.12
• ومن الرضوري للهيئة الوطنية للعدالة
االنتقايلة واملصاحلة أن تستفيد من
جتارب ادلول األخرى يف العدالة االنتقايلة
وجلان احلقيقة،فقد تأسس منذ اعم 1974
وحىت اآلن ما يزيد ىلع  26جلنة حقيقة
رسمية يف العالم برغم ما أطلق عليها من
مسميات خمتلفة .فيف األرجنتني وأوغندا
وسرييالنكا أنشئت «جلان خاصة
باملختفني»،ويف هايييت واإلكوادور أنشئت
«جلان احلقيقة والعدالة»،ويف تشييل وجنوب
أفريقيا وسريايلون ومجورية يوغسالفيا
ُ كلّ
السابقة ش ت «جلان احلقيقة واملصاحلة»
ويف تيمور الرشقية أنشئت «جلنة االستقبال
واحلقيقة واملصاحلة»،وأحدثها يف املغرب فقد
أنشأت احلكومة املغربية «هئية اإلنصاف
واملصاحلة».

كلّ
إن جلان اتلحقيق املش ة من قبل اهليئة
الوطنية للعدالة االنتقايلة تتناول العديد من ً
الوقائع اليت يمكن هلا أن تكون موضواع
للمحاكمة،إال أنه ينبيغ أن ال نساوي ًبينها
وبني اهليئات القضائية أو أن تعترب بديال عن
املحاكمات ،إذ إن هذه اللجان يه هيئات
غري قضائية ،وهلذا فصالحياتها بالطبع يه
أقل بكثري من سلطات املحاكم،فليس
هلا سلطة السجن،وليس هلا سلطة إنفاذ
توصياتها،بل إن معظمها يفتقر حىت إىل سلطة
إلزام أي شخص باملثول أمامها.10

من املفروض هلذه اللجان املشلكة أن تعمل
ىلع حتقيق اتلايل:

وبنفس الوقت جيب تشجيع املجتمع املدين
ىلع القيام باملبادرات اليت تدخل يف إطار
العدالة االنتقايلة وتساعد عمل اهليئة بشلك
غري مبارش ،فهناك عدد كبري من املنظمات
ّ
غري احلكومية اليت وثقت االنتهااكت ً
واتلعديات اليت ارتكبها نظام األسد،واغبلا
ما جرى ذلك يف ظل خماطر مجة ىلع األنفس
واألرواح ،اكلشبكة السورية حلقوق اإلنسان

• إثبات احلقيقة بشأن ما حدث من انتهااكت
جسيمة حلقوق اإلنسان اليت جرت حبق
السوريني ىلع يد نظام األسد.
• حماسبة مرتكيب انتهااكت حقوق اإلنسان
عرب تقديم ملفات للمحاكم واهليئات
القضائية.
ً ً
• توفر اللجان منربا اعما للضحايا ،كما حتفز
ىلع انلقاش العام وترثيه حول قضايا العدالة
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يوصي بيت الخبرة
السوري بأن تقوم الهيئة
الوطنية للعدالة االنتقالية
والمصالحة بتنظيم عدد
من جلسات «االستماع
العامة» التي يشارك فيها
الضحايا بشكل رئيسي
ويتحدثون عن معاناتهم،
وهو ما من شأنه أن
يكسر الحاجز الطائفي

االنتقايلة واملصاحلة.
• تويص بتعويضات للضحايا عرب خلق حوار
مبارش معهم.
• تويص باإلصالحات القانونية واملؤسسية
الالزمة.
• تعزز املصاحلة االجتماعية ألنها تعمل ىلع
مستويات خمتلفة أهمها املستوى الشعيب
واملحيل.
• تساعد ىلع تعزيز اتلحول ادليمقرايط.

للجوء ملحاكم دويلة أو حماكم خمتلطة من
أجل حماسبة هؤالء املجرمني.

وذللك يويص بيت اخلربة السوري بأن تقوم
اهليئة الوطنية للعدالة االنتقايلة واملصاحلة
بتنظيم عدد من جلسات «االستماع العامة»
اليت يشارك فيها الضحايا بشلك رئييس
ويتحدثون عن معاناتهم ،وهو ما من شأنه أن
يكرس احلاجز الطائيف عندما تظهر الضحايا
بوصفها ًتنتيم لطوائف خمتلفة ،مما يلعب
ً
دورا هاما يف ما يسىم الشفاء االجتمايع ،بعد
ّ
املرضية اليت اعشها املجتمع السوري
احلالة
من استخدام العنف املكثف ىلع مدى أكرث
من سنتني.

ويمكن أن تدعو احلكومة االنتقايلة
إلنشاء حماكم خاصة خمتلطة تتكون من
قضاة سوريني مع االستعانة بقضاة دويلني
بإرشاف األمم املتحدة ملحاسبة مرتكيب
اجلرائم يف فرتة اثلورة ،وتكون هذه املحكمة
خاصة بتوقيتها وآيلاتها وتقوم بتطبيق لك
من القانون ادلويل والوطين السوري(املحيل).
ويمكن االستعانة بقوانني ونصوص
املعاهدات ادلويلة اليت وقعت عليها سوريا
من أجل تطوير اإلجراءات اخلاصة باملحكمة
ونظامها القضايئ.

 -2رفع الدعاوى القضائية والمحاسبة

تهدف املحاكم املختلطة واملقرتحة بشأن
سوريا إىل تعزيز ملكية الضحايا السوريني من
األفراد لعملية اإلجراءات اجلنائية ،ويف الوقت
ذاته ضمان الزناهة اخلاصة باملحاكم ادلويلة.

ً
تعترب إقامة العدالة اجلنائية عنرصا أساسيا
من عنارص اتلصدي املتاكمل لالنتهااكت
الواسعة انلطاق حلقوق اإلنسان يف سوريا ،ذلا
البد أن ينصب رفع ادلعوى ىلع املتهمني من
األفراد،وينبيغ أن تهدف برامج إقامة ادلعوى
ً
أيضا ىلع استعادة كرامة الضحايا واسرتداد
ثقة الشعب السوري يف سيادة القانون.
تشمل املحاكمات القيام باتلحقيقات
واختاذ اإلجراءات القضائية ضد مرتكيب
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت
جرت يف سوريا خالل فرتة اثلورة ،ويمكن
هلذه املحاكمات استهداف املرتكبني هلذه
اجلرائم أو الرتكزي ىلع العاملني باملستويات
القيادية العليا يف هيلكية نظام األسد
املسؤولني عن إصدار أوامر بتلك االنتهااكت
واجلرائم أو اذلين دليهم صالحيات إدارة نافذة
ىلع مرتكيب تلك اجلرائم ،وال يستثىن من
ذلك من ارتكب االنتهااكت ضد املدنيني
من قبل املعارضة املسلحة ،ويتعني إجراء هذه
املحاكمات بما يتفق مع معايري املحاكمات
العادلة يف إجراءاتها وذلك تلجنب أي طعون
يف مرشوعيتها.
ً
ومن املنتظر أن تشهد فكرة املحاسبة جدال
ً
كبريا بني إماكنية قدرة املحاكم الوطنية ىلع
حماسبة املجرمني ،أو أن يضطر السوريون

ً

ُ
حتديد
كما يعترب من أهم اتلحديات
األشخاص واجلهات اليت جيب حماسبتها،
فمن املهم أن ال تكون املحاكمات انتقائية
أو ًانتقامية،لكنها جيب أن تعطي السوريني
أمالً بأن زمن اإلفالت من العقاب ًانتىه وأن
زمنا للعدالة واملحاسبة سيكون قادرا ىلع بناء
سوريا اجلديدة.
 -3التعويضات

أمام االنتشار الواسع النتهااكت حقوق ً
اإلنسان اليت جرت يف سوريا ،أصبح لزاما
ىلع احلكومات السورية الالحقة،ليس
فقط اتلصدي ملرتكيب هذه اتلجاوزات
بل ضمان حقوق الضحايا كذلك .وبوسع
احلكومة السورية االنتقايلةأن تيهء الظروف
املالئمة لصيانة كرامة الضحايا وحتقيق
العدل بواسطة اتلعويض عن بعضما حلق
بهم من الرضر واملعاناة .وينطوي مفهوم
اتلعويض ىلع عدة معان من بينهااتلعويض
املبارش (عن الرضر أو ضياع الفرص)،
ورد االعتبار (ملساندة الضحايا معنوياويف
حياتهم ايلومية) واالسرتجاع (استعادة ما
فقد قدر املستطاع)،ويمكن اتلميزي بني
اتلعويضات حبسب انلوع (مادية ومعنوية)
والفئة املستهدفة (فردية  /مجاعية) .ويمكن
أن يتم اتلعويض املادي عن طريق منح أموال
أو حوافز مادية ،كما يمكنأن يشمل تقديم
واتلعليم
خدمات جمانية أو تفضيلية اكلصحة
ً
واإلساكن .أما اتلعويض املعنوي فيكون مثال
عرب إصدار اعتذار رسيم ،أو تكريس ماكن
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ستلعب الهيئة الوطنية
للعدالة االنتقالية
ً
ً
رئيسيا
دورا
والمصالحة
في تحديد وتقدير حجم
و شكل ونوع طريقة
التعويضات المناسبة
والضرورية للضحايا
من كل األطراف

اعم (مثل متحف أو حديقة أو نصب تذاكري)
أو إعالن يوم وطين لذلكرى.
أما األهداف املتوخاة من تدابرياتلعويض
(سواء اكنت مادية أو معنوية) فيه عديدة
ومتنوعة ومن ًبينها اإلقرار بفضل الضحايا
مجااعت وأفرادا ،وترسيخ ذكرى االنتهااكت يف
اذلاكرة اجلماعية ،تشجيع اتلضامن االجتمايع
مع الضحايا ،إعطاء رد ملموس ىلع مطالب
رفع الظلم وتهيئة املناخ املالئم للمصاحلة
عرب اسرتجاع ثقة الضحايا يف ادلولة ،إضافة

ً
إىل أن مبدأ اتلعويضات أصبح إلزاميا بموجب
القانون ادلويل.
الوطنية للعدالة
اهليئة
وذللك ستلعب
ً
ً
االنتقايلة واملصاحلة دورا رئيسيا يف حتديد
وتقدير حجم وشلك ونوع طريقة اتلعويضات
املناسبة والرضورية للضحايا من لك األطراف
من خالل عدد من اللجان اليت جيب أن
تشلكها اهليئة هلذا املوضوع ،منها جلنة
اتلعويض و صيغ جرب الرضر املادية.

لجنة التعويض وصيغ جبر الضرر المادية:
قد تكون األوجه املادية جلرب الرضر يه
اليت تثري أكرباتلحديات املعنوية والقانونية
والسياسية ،وبصفة خاصة الربامج احلكومية
الضخمةتلعويض الضحايا .وثمة جمموعة من
االعتبارات واتلحديات الرئيسية اليت جيب
تصميم هذا انلوع من الربامج.
مرااعتهاأثناء ً
فمن الالزم أوال وضع تعريف واضح للضحية
أو الفئةاملستفيدةواليت تستحق احلصول ىلع
مثل هذا اتلعويض ،فإذا اكنت تلك الفئة أوسع
جيب أصبح نصيب لك فرد من اتلعويض
مما ً
اتلعويضات ىلع
اقترصت
إذا
حني
،يف
ضئيال
ً
فئة قليلة فإن ذلك قد يكون سببا يف إقصاء
كثري من الضحايا ذوي االستحقاق.

صرف التعويضات
المالية فمن شأنه أن
يسد الحاجيات الحقيقية
للمستفيدين شريطة أن
ال تقل قيمة التعويضات
مستوى معين
عن
ً
حتى يكون لها أثر بين
على حياة الضحايا

أما االعتبار اثلاين فعىل اهليئة معرفة ما
إذا اكن اتلعويض سيمنح لألفراد لقاء معاناة
لك واحد منهم ،أم للجمااعت اليت حلق
بها الرضر بشلك مجايع .ال غرو أن هيلكة
اتلعويضات يف شلك منح مجاعية ينطوي
ً
اغبلا ً ىلع ماكسب سياسيةويمكن أن يشمل
عددا أكرب من املستفيدين ،إال أن قيمتها يف
رد االعتبار تكون ضئيلةيف معظم األحيان،
إذ قد ينظر هلذا انلوع من الربامج كجزء
اتلنميةاالجتماعية املعتادة ،مما
من جمهودات ً
قد ينأى به بعيدا عن االنتهااكت اليت يرىج
اتلعويض عنها.من شأن هذه االعتبارات أن
جتعل هذا انلوع من الربامج مطية للسياسات
املغرضةواتلجاوزات املايلة .ويف املقابل ،تتمزي
بقدرتهاالكبرية
ً
اتلعويضات املمنوحة لألفراد ً
ىلع جرب الرضر ،مع أنها أقل تأثرياوامتدادا.
أما اتلحدي اثلالث فيتمثل يف تنظيم
اتلعويضات املادية يف شلك جمموعة متاكملة
من اخلدمات (اكملعونات الطبية واتلعليمية
والسكنية) ،أو رصف مبالغ مايلة أو لكيهما
ً
معا .إن اختيار صيغة اخلدمات املتاكملة قد
يكون أكرث لكفة مع أنه حيد من االستقاليلة

اذلاتية لألفراد وال يتحىل بصيغة رد االعتبار
بشلك جيل .إضافة إىل أن جودة اخلدمات
تتوقف ىلع قدرة ادلولة ىلع االستثمار يف
اخلدمات العامة وىلع تسيريها بشلك فعال.
أما رصف اتلعويضات املايلة فمن شأنه أن يسد
احلاجيات احلقيقية للمستفيدين رشيطة أن ال
ً
مستوى معني حىت
تقل قيمة اتلعويضات عن
يكون هلا أثر بني ىلع حياة الضحايا .عالوة
ىلع ذلك ،إذا اعترب هذا اتلعويض بمثابة
وسيلة تلقييم املقابل املادي حلجم الرضر
فقط ،فسينظر هل باستمرار ىلع أنه غري اكف
أو مناسب .كما أن منح اتلعويضات املادية يف
شلك مبالغ مايلة ستجعل من الصعوبة بماكن
إقناع الشعوب الفقرية بأن األمر ذو أهمية
بالغة وأنه أوىل من االستجابة حلاجيات أخرى
ذات صبغة اقتصادية واجتماعية .وبناء عليه،
قد تكون الصيغة املثىل – كقاعدة اعمة – يه
هيلكة اتلعويضات يف شلك مزيج من اخلدمات
واملبالغ املايلة.
هناك حتديات كبرية أخرى تواجه برامج
اتلعويضات املادية ومن بينها رضورة حتديد
أنواع األرضار املمكن اتلعويض عنها ،سواء
أكانت ذات طبيعة اقتصادية أو جسدية أو
نفسية ،وحتديد طبيعة وقيمة احلجج الواجب
اإلدالء بها من طرف لك مستفيد حمتمل ،وما
إذا اكن اتلعويض يقوم ىلع أساس الرضر أو
احلاجة أو لكيهما .ومن اتلحديات كذلك
كيفية تقدير حجم الرضر (مثل حتديد مبلغ
فقدابلرص أو تعرض
اتلعويض املناسب ملن
ً
لالغتصاب أو عذب نفسيا) وإجياد املوارد
تلمويل الربنامج ىلع اعتبار أنه سياليق يف
أغلب احلاالت منافسة من برامج اجتماعية
ناهيك
أخرى خاصة يف ظروف قلة املواردً ،
عن كون املنح ادلويلة ال تعطى اغبلا يف
غياب توفري مساهمات مايلة حملية مهمة.
ينبيغ كذلك حتديد مبلغ اتلعويض ومعرفة
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تكون اإلصالحات
الدستورية والقانونية
وإصالحات أجهزة الشرطة،
التي تهدف إلى تعزيز
الديمقراطية وحقوق
اإلنسان وسيادة القانون

تحتاج سوريا الخارجة
ً
حديثا من الديكتاتورية إلى
تبني إصالحات تشمل
مؤسساتها وقوانينها
وسياستها ،بهدف تمكين
البالد من تحقيق األهداف
االجتماعية واالقتصادية
والسياسية البعيدة المدى

ما إذا اكن لك فرد أو مجاعة سيتقاضون نفس
قيمة اتلعويض مهما اختلفت حاالتهم ،وكذا
كيفية توزيع اتلعويضات (مبالغ مايلة ترصف
مجلة واحدة أم يف شلك دفعات منتظمة،
ومن يه اجلهة اليت تقوم بذلك يف احلاتلني).
ومن الرضوري كذلك معرفة املرحلة
الزمنية املشمولة بربنامج اتلعويض ومدى
تأثري األحاكم املدنية ومنح اتلأمني وغريها
من املصادر املستقلة املاحنة للمساعدات
املايلة ىلع إلزامية استفادة املعين باألمر من
محلة اتلعويضات عن الرضر أو ىلع قيمة
اتلعويض .كما جيب اتلحقق من إماكن وجود
سبيل إلرشاك اجلهة املستفيدة من انتهااكت
حقوق اإلنسان أو مرتكبيها يف تمويل برامج
اتلعويضات(.)14

واتلضامن االجتمايع .أما السلبيات الاكمنة
فيه أنها ال توفر أي منافع مادية للضحايا.
تعويضية ملموسة
كما أنها يف غياب
ً
إجراءات ً
أخرى ،قد ترتك انطبااع مؤملا بأنها قدمت
كتعويض اكمل عن املعاناة اليت تم اتلعرض
هلا.
 -4إصالح المؤسسات
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ً
حتتاج سوريا اخلارجة حديثا من
ادليكتاتورية إىل تبين إصالحات تشمل
مؤسساتها وقوانينها وسياستها ،بهدف تمكني
ابلالد من حتقيق األهداف االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ابلعيدة املدى ،واليت
تعترب رضورية تلفادي وقوع انهيار حضاري
و/أو ديمقرايط يف املستقبل .إن اإلصالحات
املؤسساتية بشلك اعم يكون اهلدف منها هو
إزالة الرشوط اليت أدت إىل نشوء فرتةالزناع أو
القمع .وذللك ستسىع اهليئة الوطنية للعدالة
االنتقايلة واملصاحلة إىل ضمان إصالح
املؤسسات بما يهدف إىل:

كما أنه من املهم بالنسبة للحكومة
االنتقايلة أن حتاول إاعدة احلقوق القانونية إىل
الضحايا أوممتلاكتهم .ومن أمثلة ذلك القيام
بإجراءات ملساعدة الساكن اذلين تم ترحيلهم
بالقوة من املدن والقرى املترضرة نتيجة
القصف العشوايئ اذلي اكنت تقوم به قوات
األسد أو الشبيحة ،أواذلين رسقت أراضيهم،
املناصب السابقة يف
أو إاعدة اإلدماج يف ً
الوظائف احلكومية .وثانيا قد يكون كذلك
من املهم فيبعض السياقات وضع برامج خاصة
إلاعدة تأهيل الضحايا ،بما يف ذلك املواساة
العاطفية والعالج ابلدين أو املساعدة الطبية
للكثري من ضحايا العنف وخاصة اجلنيس.
ً
وثاثلا ثمة جمموعة واسعة من اإلجراءات
الرمزية جلرب الرضر واليت يمكن أن تؤخذ
كذلك بعني االعتبار ،سواء بالنسبة إىل
مالئمة
الضحايا بشلك فردي (كمراسيم دفن
ً
للضحايا القتىل) أو الضحايا بصفة اعمة (مثال
االعرتاف الرسيم بما جرى من قمعيف املايض
من قبل مسؤويلة نظام األسد عما جرى
وطلب احلكومة االنتقايلة من فتح صفحة
جديدة ،أو ختصيص أماكن اعمة وأسماء
الشوارع أو راعية املعارض اخلاصة أو األعمال
الفنية أو بناء انلصب اتلذاكرية العامة واملآثر
واملتاحف و غريها وهو ما يويص به بيت
اخلربة السوري) .وتتضمن إجراءات أخرى
للعدالة االنتقايلة جوانب جرب الرضر وخاصة
إظهار احلقيقة (من خالل جلنة احلقيقة أو
حتقيقات رسمية أخرى) ،وتوفري الظروف اليت
تمنع تكرار انتهاك حقوق اإلنسان (مثال
إلصالح املؤسيس).

جيب اتلذكري أنه بدون إصالحات يف
جماالت مثل انلظام القضايئ الوطين والربملان
(جملس الشعب) وأجهزة أمن ادلولة ،فإن أية
عملية حماسبة ستظل ناقصة بشلك شبه مؤكد،
وباتلايل ستفشل يف خلق صدى إجيايب دلى
اعمة الشعب .فاملواطنون اذلين ّ
تعودوا أن
ينظروا إىل أجهزة الرشطة واجليش واحلكومة
بنوع من االرتياب سوف يصعب عليهم أن
يؤمنوا جبدوى أية إجراءات مساءلة تشمل
هذه املؤسسات .وإذا اكن عليهم أن يقوموا
بذلك ،فإنه يتعني عليهم االقتناع بأن
اثلقافات املؤسساتية اليت سمحت بوقوع
ّ
انتهااكت حقوق اإلنسان أو غذتها قد تم
تقويمها بشلك نهايئ.

اإلجراءات الرمزية يه أنها
إن فوائد
ً
ممكنة اتلحقيق نسبيا،ويمكنها أن تصل
إىل فئات واسعة وأن تتبىن تعريفات أوسع
للضحية ويمكنها أن تشجع اذلاكرة اجلماعية

عالوة ىلع ذلك ،يمكن أن تكون
والقانونية
ادلستورية
اإلصالحات
وإصالحات أجهزة الرشطة ،اليت تهدف إىل
تعزيز ادليمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة

• إاعدة هيلكة مؤسسات ادلولة اليت تواطأت
يف أعمال العنف وانتهااكت حقوق اإلنسان.
• إزالة اتلميزي احلزيب أو الطائيف اذلي يشعر
ابلعض أنه مورس ضدهم من قبل حزب
ابلعث يف مؤسسات ادلولة وخاصة اجليش
واألجهزة األمنية.
• منع مرتكيب انتهااكت حقوق اإلنسان من
االستمرار يف االستفادة منشغل مناصب يف
املؤسسات احلكومية.
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القانون ،ذات أهمية واضحة يف العديد من
املجاالت ،مثل اإلنصاف يف األجور ،وتعيني
القضاة ،وتويل املناصب ،والرتقية واالنضباط،
وإجراءات االنتخاب ،واستقالل وسائل
اإلعالم ،وحرية احلصول علىاملعلومات،
والعمل اإلجيايب ،ونزع السالح ،وتمويل
األحزاب السياسية ،والقانون اجلنايئ
واإلجراءات اجلنائية.
ً
مقيدا
يكون اتخاذ القرار
بالمناخ السياسي القائم
والموارد المتاحة والحاجة
إلى صياغة مشروع
بأهداف واقعية.

املؤس ّ
غري أن جمال اإلصالحات ّ
ساتية شاسع
ومعقد بشلك كبري؛ فالعالقات داخل أجهزة
ادلولة وفيما بينها ال تسمح حىت بإجراء
تشخيص بسيط لإلصالحات ،إذ إن إصالح
«أجهزة أمن ادلولة» يستلزم إصالح اجليش
والرشطة والقضاء واجلمارك ومراقبة اهلجرة
وأجهزة املخابرات والقطااعت العديدة
األخرى ذات الصلة .وهكذا فإن حماولة تغيري
ابلنيات املؤسساتية واحلساسيات داخل هيئة
ما سينعكس ىلع العديد من اهليئات األخرى،
وال تكون لك الصالت القائمة بينها دائما
واضحة بشلك مبارش للعيان.وقد تكون
احلاجة إىل اإلدخال اتلدرييج نلوع من الزناهة
واملهنية يف مؤسسات ادلولة املتعسفة واضحة
بشلك مبارش .وخاصة يف ثالثة جماالت ،يتعلق
األول بإصالح جهاز الرشطة ،واثلاين يتناول
اإلصالح املؤسسايت ،فيما يتطرق اثلالث إىل
سياسة اتلطهري (منع مرتكيب انتهااكت
حقوق اإلنسان من االستمرار يف تقدل مناصب
يف مؤسسات ادلولة).
ويمكن تطبيق العديد من األفاكر ىلع
مؤسسات وآيلات إصالح أخرى باعتبارها
نماذج ملناقشة قضايا إصالح أوسع ،أكرث من
كونها تلخيص للتحديات الرئيسية القائمة
يف جمال اإلصالح املؤسسايت .غري أنه من
املهم اإلشارة إىل أن مؤسسات ادلولة ال توجد
اإلصالحات يف جمال
يف فراغ ،وأن تطبيق
ً
أو مؤسسة ما سينعكس دوما ىلع جماالت
ومؤسسات أخرى .فإصالح أجهزة الرشطة،
ومراجعة إجراءات اتلوظيف ،لكها حلول
ناقصة سواء أكان اهلدف منها هو املعاقبة ىلع
انتهااكت حقوق اإلنسان أو الوقاية منها أو من
الفساد ،وباتلايل يتعني بالرضورة أن ترافقها
إصالحات لكية وشاملة وتدابري أخرى كفيلة
بتحقيق الوقاية واملسائلة وجرب األرضار.
إصالح الشرطة
واالستخبارات:

و

أجهزة

األمن

خالل فرتة اثلورة السورية ،تواطأ ضباط
الرشطة مع أجهزة االستخبارات يف ارتكاب
انتهااكت فظيعة حلقوق اإلنسان ،بما يف
ذلك جتاهل احلقوق الواجب احرتامها يف ما

يتعلق باتلفتيش ًوأوامر االعتقال وإجراءات
االحتجاز ،وصوال إىل الرضب واتلعذيب
وحىت القتل .وعندما تنتيه حالة الرصاع
اليت تشهدها سوريا ايلوم ،يتعينأن تشجع
اإلصالحات عودة عقلية رشطة زمن السلم،
وإدراك أن واجب ضابط الرشطة هو اتلرصف
بمهنية اعيلة للحفاظ ىلع سيادة القانون
واحرتام حقوق اإلنسان .غري أن اسرتجاع
مثل هذه العقلية ليس باليشء اهلني .وحىت لو
تم قطع العالقات ادلاخلية املعقدة بني أنظمة
وأجهزة األمن األخرى ،فإنه
رشطة ادلولة ً
من املحتمل جدا أن تصطدم اإلصالحات
بمقاومة داخل اجلهاز نفسه من دلن الضباط
واملسؤولني السابقني اذلين خيشون فقدان
السلطة ويستاؤون منعواقبها ويرفضون
احلاجة إىل أي مراقبة أو تدخل خاريج.
ذلا ،فإن بناء قوات رشطة تتمزي باالحرتافية
وعدم اتلميزي وتسري نفسها بنفسها يف إطار
من الزناهة يستلزم إتباع ًمنهج شامل جتاه
اإلصالح املؤسسايت (مثال اإلصالح اذلي
خيص اتلوظيف ،وإاعدةاتلدريب ،وإاعدة
اهليلكة ،واتلدبري/كتابة اتلقارير وتدابري
املراقبة) .وقد اكنت خطة إصالح الرشطة
املتكونة من ثالث نقاط ،واليت أعدتها قوات
حفظ السالم ادلويلة يف ابلوسنة يه األفضل
ويويص بيت اخلربة السوري باتبااعها ذاتها
فيه تهدف بشلك رئييس إىل
( )1إاعدة هيلكة الرشطة بشلك تام
( )2اإلصالح بتطبيق إجراءات جديدة يف
اتلدريب واالختيار ومنح الشهادات
( )3اتباع أسلوب ديمقرايط من خالل إنشاء
قوات رشطة ال ختضع لألمور السياسية
وتكون نزيهة وقابلة للمحاسبة ومتعددة
اإلثنيات وتؤمن بمبادئ رشطة املجموعة.
ويمكن أن تتضمن اسرتاتيجية شاملة
ملجموعة من العنارص ،منها تبين ميثاق
أخاليق مؤسسايت ،والعمل ىلع تعليم اجلمهور
وإاعدة تدريب الرشطة ىلع إجراءات سياسة
جديدة ،وتطبيق إجراءات إدارية وتواصلية
وتدبريية لتشجيع الشفافية واملراقبة ،وتطبيق
إجراءات تأديبية لضمان االنضباط ،وتوفري
وسائل الشاكية واتلقويم ،ومراجعة إجراءات
اتلوظيف لتشجيع قوات رشطة تكون مجيع
الطوائف ممثلة فيها دون تميزي.
إن ثقافة «الالعقاب» املؤسساتية اليت
اكنت يف سوريا خالل حكم األسد شجعت
الوسائل االستخباراتية املنحرفة ،واليت جيب
مقاومتها بتشجيع سياسة اتلوظيف الشامل
جلميع السوريني دون استثناء .فيف سنة 2000
ىلع سبيل املثال اكن  % 88من ضباط الرشطة
يف الرشطة امللكية بإيرنلدا الشمايلة من
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الربوتستانت ،وحنو  % 8فقط من الاكثويلك.
وليس ثمة حاجة إىل القول إن الساكن
الاكثويلك اكنوا ال يشعرون أن الرشطة امللكية
بأيرنلدا الشمايلة تدافع عن مصاحلهم .وهو
األمر ذاته اذلي ينطبق ىلع أجهزة األمن
السورية فأكرث من  %80من املوظفني فيها
ينتمون إىل الطائفة العلوية 16وتكاد النسبة
ذاتها تكون يف اجليش بالرغم من أن نسبة
العلويني ضمن املجتمع السوري ال تتجاوز
 %10أو  %12وذللك يشعر األغلبية العظىم من
السوريني أن هذه األجهزة ال تمثلهم وال تسىع
إىل ضمان أمنهم ،ذلا فإن تقويم هذا اتلباين
الصارخ يف نسب اتلمثيل داخل هذا اجلهاز

يمكن أن يكون ذا فائدة مزدوجة ،تتمثل
يف إزالة الرضر اذلي حلق املواطنني بسبب
الرشطة وإاعدة بناء ثقة املواطنني يف نزاهة
قوات الرشطة .إن املراقبة الفعالة واملوضوعية
رشط أسايس لضمان احرتام اإلجراءات
اجلديدة .وربما يتطلب األمر خلق مؤسسات
جديدة بللوغ هذه الغاية ،وذللك يويص
بيت اخلربة السوري بوضع لك أجهزة األمن
والرشطة حتت رقابة الربملان القادم ،وجيبأن
ختضع باستمرار تلدقيق احلسابات ،ومكتب
للتظلمات (الستقبال الشاكيات ضد مسؤويل
ادلولة واتلحقيق بشأنها) ومكتب ملحاربة
الفساد.

إعادة هيكلة إصالح المؤسسات:
يف جمال إصالح املؤسسات املتعسفة ،كما
يف مجيع جماالت العدالة ًاالنتقايلة األخرى،
يكون اختاذ القرار مقيدا باملناخ السيايس
القائم واملوارد املتاحة واحلاجة إىل صياغة
مرشوع بأهداف واقعية .ومن بني ادلروس
املستخلصة من املحاوالت املاضية إلصالح
املؤسسات املتعسفة أن اجلهود املبذولة
تلحقيق اإلصالح من حيث الكم والكيف،
ال جيب أن تكون أكرب من حجم القدرات
املحلية من حيث ابلنية املؤسساتية واملوارد
البرشية واملايلة ،إذ إن الوقوع يف مثل هذا
عملية اإلصالح إىل الوراء
اخلطأ قد جير
ً
عوض ادلفع بها قدما.
وثمة درس آخر مرتبط باألول ،ال سيما يف
جمال الفحص ،يتمثل يف وجوب االنتباه إىل
املخاطر اليت يمكن أن ينطوي عليها عزل ً
األشخاص من املناصب احلكومية (خصوصا
واجليش وأجهزة
املسؤولني يف الرشطة
ً
االستخبارات) ،واذلين اغبلا ما يتحولون
فرادى إىل العمل يف جمال اجلريمة بعد عزهلم
من مؤسسات ادلولة .ذلا يتعني استباق هذا
اتلحدي من خالل السماح هليئة الفحص
باتلفكري يف طريقة إلعداد هؤالء املسؤولني
حلياة جديدة .ويف الفرتات االنتقايلة ىلع وجه
اخلصوص ،حيث تكون مستويات ابلطالة
واجلريمة اعيلة ،يمكن اتلفكري يف إاعدة
اتلدريب ،وبرامج اتلعلم يف املجاالت املدنية،
إضافة إىل أشاكل أخرى إلاعدة اإلدماج
االقتصادي بطريقة مستديمة.
غري أنه ينبيغ صياغة مثل هذه اإلجراءات
حبذر كبري حىت ال تبدو وكأنها ماكفآت
ىلع االنتهااكت السابقة .كما يتعني تدبري
اإلصالحات املؤسساتية وفق أسلوب اعدل

وشفاف ،مع ضمان مشاركة شعبيةواسعة،
بما يف ذلك املنظمات غري احلكومية والساكن
املدنيني يف عمليات االستشارة وصياغة
اإلصالحات املؤسساتية .كما ينبيغ إضافة إىل
ذلك ،إرفاق اإلصالحات املؤسساتية بتدابري
تهدف إىل احلد من احتماالت انلكوص
واالرتداد (مثل تطبيق املراقبة املنتظمة
واالحتفاظ بسجالت دقيقة وحتليل انلموذج).
كما أن املراقبة واتلقييم رضوريان لضمان
االمتثال ،وقد يستلزمان إقامة مؤسسات
جديدة مستقلة عن املؤسسات موضع املراقبة.
ً
وأخريا  -وربما يكون هذا هو األهم –
ينبيغ اعتبار إصالح املؤسسات املتعسفة
ىلع أنه عملية طويلة األمد .إذ يستغرق األمر
سنوات عديدة قبل أن يتبني مدى جناح أو
فشل القوانني واملؤسسات اجلديدة ،ومن ثم
فإنه من األهمية بماكن العمل يف هذا املجال
بإرادة ولكن دونما ترسع.
التحري و التطهير وفحص الموظفين:

يعرف اتلحري بأنه إجراءات تشمل فحص
ملفات العمل وغريها من السجالت اخلاصة
بالشخص إما إلحلاقه بالعمل أو لفصله منه.
جيب ىلع اهليئة الوطنية للعدالة االنتقايلة
واملصاحلة وضع اآليلات الالزمة للتخلص من
املوظفني الفاسدين أو غري األكفاء أو املخالفني
للقانون ،بغية بناء مؤسسات أكرث فعايلة ،تفتح
صدرها للجميع وتكون جديرة باثلقة .إن
األشخاص للتحقق من أهليتهم
اتلحري عن ً
للعمل،خصوصا يف قطايع األمن والعدالة ،من
اتلدابري األساسية الالزمة إلصالح مؤسسات
ادلولة .كما أن فحص املوظفني بشلك اعم
يتضمن مراجعة سجالت اتلوظيف الفردي
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توظيف
وغريها من السجالت األخرى بهدف
ً
أو عزل أشخاص يف ًماكن ًالعمل .وكثريا ما
يشلك الفحص عنرصا مركزيا يف اإلصالحات
اخلاصة باملؤسسات املتعسفة ،واليت تتبناها
احلكومات اجلديدة كأسلوب لعزل األفراد
املسؤولني عن جتاوزات خطرية من مناصبهم
يف القطاع العام.

يمكن أن ينظر إلى
الفحص والتطهير
على أنهما «جسور»
بين النظام القديم
والمؤسسات الجديدة،
التي تتميز بشفافيتها
وقابليتها للمحاسبة

وتتضمن عملية الفحص عملية مراجعة
عديدة
دقيقة للخلفية اعتمادا ًىلع مصادر ً
تلحديد ما إذا اكن مسؤول بعينه متورطا يف
انتهااكت املايض .وعالوة ىلع ذلك فإن الفحص
يهدف إىل وضع إجراءات تضمن أن يكون
الطرف اخلاضع للتحري ىلع علم باإلداعءات
اليت تطاهل وأن تعطى هل الفرصة للرد عليها.
ومن هذه اجلهة ،كما من جهات أخرى،
يمكن اتلميزي بني الفحص و»اتلطهري»،
وهو مصطلح اكن يستعمل بكرثة يف أوروبا
الرشقية والوسطى واستعمل فيما بعد يف
العراق لإلشارة إىل تلك القوانني والسياسات
عمليات العزل واإلقالة ىلع نطاق
اليت تشمل ً
واسع ،اعتمادا ليس ىلع سجالت األفراد وإنما
ىلع االنتماءات احلزبية أو املواقف السياسية
أو استمرار اتلواطؤ مع جهاز استخبارات
قميع.
وقد تعرضت العديد من قوانني اتلطهري
لالنتقاد لكونها خرقت معايري الزناهة
األساسية من خالل بعض اإلجراءات مثل
فرض العقاب ىلع أساس اذلنب اجلمايع
وليس الفردي ،وخرق مبدأ افرتاض الرباءة
حىت تثبت اإلدانة ،وفرض قيود ىلع املناصب
اليت تقدل باالنتخاب أواتلعيني (يف خرق
واضح ملبدأ عدم اتلميزي ىلع أساس املوقف
السيايس) ،وتقييد حقوق االستئناف أمام
اهليئات القضائية بشلك غري اعدل ،وثمة
باعتبارها
إجيابيات عديدة لعملية الفحص
ً
من آيلات العدالة االنتقايلة .فالفحص ،مثال،
يساعد يف تقليص احتماالت وقوع انتهااكت
جديدة أو استمرارها ،وتعزيز ثقة الشعب يف
مؤسسات ادلولة ،واإلسهام يف إزالة احلواجز
أمام املتابعات القضائية ،واملساعدة فيإاعدة
االعتبار للمسؤولني اذلين ترضرت سمعتهم
بشلك غري اعدل نتيجة ورود أسمائهم ضمن
العنارص الفاسدة يف مؤسساتهم.
وهلذا السبب يمكن أن ينظر إىل الفحص
واتلطهري ىلع أنهما «جسور» بني انلظام القديم
واملؤسسات اجلديدة ،اليت تتمزي بشفافيتها
وقابليتها للمحاسبة .بصفة اعمة ،جيب أن
تطبق إجراءات الفحص ىلع مجيع املسؤولني
داخل مؤسسة من املؤسسات ،بغض انلظر

عن تمتع بتربئة ،أو القيام بسنوات خدمة،
أو ماكنة أو منصب .وقد يكون من احلصافة
واتلعقل استثمار موارد وطاقات خارجية يف
فحص األعداد القليلة من األشخاص فيأىلع
مرتبة يف املؤسسة ،واذلين تورطوا يف انتهااكت
املايض .وىلع العموم ،ينصحب االعتماد ما
أمكن ىلع لك املصادر املرشوعة للمعلومات
تلكوين فكرة عن شخص ما ،بما يف ذلك
وثائق احلكومة اليت رفع عنها طابع الرسية،
وسجالت املحاكم/وثائق املحاكمات،
والشاكيات املسجلة دلى املؤسسة ،وملفات
حتريات الرشطة ،وتقارير املنظمات غري
احلكومية املحلية وادلويلة املعنية بماكفحة
الفساد وحقوق اإلنسان.
ويتعني أن تكون آيلات الفحص مطابقة
ملبادئ الزناهة اإلجرائية األساسية أو املمارسة
القانونية.كما يتوجب أال تشلك جهود إصالح
الفساد أو املؤسسات الفاسدة حجة نلهج
ممارسات خاطئة أو غري مالئمة يه نفسها
موضوع اإلصالح .وذللك فإن األشخاص
اذلين تعزتم هيئة اتلقويم إقاتلهم من مناصبهم
ينبيغ أن يكون هلم احلق يف أن يتم إبالغهم
بشلك معقول باالتهامات املوجهة ضدهم ،وأن
يمارسوا احلق يف االحتجاج ىلع هذه االتهامات
دلى هيئة الفحص ،واحلق يف استئناف قرار
مناوئ أمام هيئات غري منحازة ،وكذلك احلق
يف أن يتم إخبارهم بهذه احلقوق يف الوقت
املناسب.
وجيب أن تتوفر يف هيئة الفحص السلطات
اليت تمكنها من فرض جمموعة من العقوبات.
فبطبيعة احلال ،يتعني أن تكون هلا سلطة
إصدار األمر بإقالة املسؤولني وسلطة فرض
عقوبات أخرى ،مثل احلظر املؤقت من
اخلدمة املدنية ،أو املنع من تملك السالح
واستعماهل ،أو تقليص املعاشات واالمتيازات
الوظيفية األخرى ،أو إصدار األمر بإرجاع
ممتلاكت أو أداء غرامات لدلولة .أما حاالت
االنتهااكت اخلطرية بشلك خاص فيمكن
عرضها ىلع السلطات امللكفة بإنفاذ القانون
الختاذ إجراءات إضافية يف حق املعين باألمر.
ويمكن أن تعطى كذلك هليئة الفحص
صالحية فرض عقوبات أقل قسوة جزاء ىلع
من ارتكب جتاوزات أقل خطورة ،أو ىلع
األشخاص اذلين يدلون بأدلة للتخفيف من
حدة أخطائهم .ويمكن أن تشمل العقوبات
املخففة اإلقصاء من الوظيفة بصفة مؤقتة ،أو
إزالة درجات الرتقية الوظيفية املكتسبة ،أو
إاعدة ً االنتشار الوظييف ،أو اخليار يف اتلقدم
جمددا لشغل وظيفة يف نفس املؤسسة أو يف
مؤسسة أخرى عمومية خمتلفة ،أو إماكنية
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االستمرار يف شغل نفس الوظيفة ىلع أساس
اجتياز اختبار الكفاءة وبراتب أقل .غري أنه قد
يكون من املهم أن يتم تشجيع هيئة الفحص
جعل اتلمتع بهذه العقوبات اتلخفيفية
ىلع ً
مرشوطا بتحقيق بعض املطالب األخرى،
مثل برامج اتلدريب وإرجاع ممتلاكت وتقديم
خدمات للمجتمع و/أو اتلعاون مع السلطات
امللكفة بإنفاذ القانون.
 -5إحياءالذكرى

يتم إحياء اذلكرى عن طريق أي حدث أو
واقعة أو بناء يستخدم بمثابة آيلة للتذكر.
ويمكن أن يتم إحياء اذلكرى بشلك رسيم
مثل إقامة نصب تذاكري ،أو غري رسيم مثل
حميل؛ سواء اكن ذلك
بناء جدارية يف جمتمع ً
من قبل ادلولة أو تلقائيا منطرف املواطنني.
ويسىع انلاس إىل إحياء ذكرى أحداث املايض
ألسباب عديدة ،منها الرغبة يف استحضار
ذكرى الضحايا و اتلعرف عليهم ،وتعريف
انلاس بماضيهم ،وزيادة ويع املجتمع،
ودعم أو تعديل رواية تارخيية ،وتشجيع تبين
االحتفال باذلكرى و تبين عملية العدالة
االنتقايلة من طرف مستوى حميل.

إن بناء نصب تذكاري هو
عملية تنطوي في طياتها
على عناصر السياسة
والتاريخ والجمالية .وتعتبر
النصب التذكارية ،من
حيث كونها ممارسات
في عملية بناء األمة،
ً
جزءا من بيئة مادية
واجتماعية يمكن أن تساعد
في تحديد وبناء مفهوم
مشترك للتجربة الجماعية
والخيال والنظرة الذاتية
لشعب من الشعوب.

ويمثل فهم احتياجات الضحايا واعئالتهم
وانلاجني من الفظااعت اجلماعية وانتهااكت
حقوق اإلنسان الصارخة أحد العنارص
الرئيسية يف العدالة االنتقايلة .ورغم عدم
املايض،
وجود شلك وحيد تلعامل الضحية مع ً
إال أن الضحايا ومجعياتهم املنظمة كثريا ما
يطابلون بالعمل ىلع بلوغ عدد من أهداف
العدالة االنتقايلة ،بما يف ذلك حتقيق العدالة
واملحاسبة ،وإظهار احلقيقة ،وجرب األرضار،
وضمان عدم تكرار ما جرى .إضافة إىل لك
ذلك ،اغبلا ما يكون ًهناك مطلبب اتلذكر.
فتذكر املايض يتيح نواع من تكريم أوئلك
اذلين ماتوا أو تمت اتلضحية بهم .غري أن
آيلات اتلذكر يمكن أن تساهم يف بلوغ
أهداف أخرى للعدالة االنتقايلة ،بما فيذلك
احلقيقة ،وضمان عدم تكرار
ابلحث عن
ً
االنتهااكت مستقبال ،وحتفزي احلوار وانلقاش
حول املايض ،ووضع سجل تارييخ مناسب،
واإلنصات ألصوات الضحايا ومتابعة
األهداف املرتبطة جبرب أرضار الضحايا.
إن الرصاع حول اتلحكم يف اذلاكرة
الوطنية أو «اجلماعية» يقع يف صميم سياسات
املحاسبة اليت تعقب حاالت ما بعد انتهاء
الزنااعت أو سقوط السلطة وهو ما ستشهده
متناقضتني
سوريا ،بمعىن وجود روايتيني ً
للثورة داخل املجتمع السوري .وكثريا ما يشعر
الضحايا ونشطاء حقوق اإلنسان بغنب عميق

من جراء جهود احلكومة اجلديدة أو القديمة،
حىت لو اكنت حكومة ديمقراطية ،قصد خلق
«رواية رسمية»ً ،أي رواية تؤلفها ادلولة حول
املايض .وأحيانا ما ينظر إىل اسرتاتيجيات
العدالة االنتقايلة  -مثل إنشاء جلنة للحقيقة
– كخطوة رضورية يف اجتاه اتلذكر ،لكن
أيضا كخطوة غري اكفية يف الوقت نفسه.
وسبب ذلك أن احلفاظ ىلع اذلاكرة حية هو
الصعوبة ،بل إن جلان احلقيقة
أمر يف اغية
ً
الرسمية تصبح جزءا من رواية رسمية جامدة
يفرض
عن املايض ،ومن ثم فإن اتلحدي اذلي
ً
نفسه من هذا املنظور هو «أن ال ننىس أبدا».
ويتضمن مطلب عدم النسيان ىلع اإلطالق
حول ما حدث لضحايا انتهااكت حقوق
اإلنسان يف املايض اتلنازع حول ما يتعني
تلقينه يف املدارس ،وكيف ينبيغ تذكر
الضحايا ،وإذا ما اكن انلاس سيستمرون يف
االستماع إىل أصوات الضحايا ،حىت بعد
نرشتقرير جلنة للحقيقة أو جناح حماكمة
أحد مرتكيب االنتهااكت .وحىت لو تكفلت
كتب اتلاريخ برواية قصص الضحايا ،فإن
اتلذكر جيب أن جيعل انلاس ينخرطون يف
حوار يح ودينامييك ودائم ،ليس فقط حول
املايض – وأحداثه ودالالته – بل أيضا حول
الطريقة اليت يستفيد بها احلارض من هذا
املايض ويمكن املجتمعات من استعداد
أفضل للمستقبل.17
إن انلصب اتلذاكرية جتسيد ألحداث
تارخيية
وأشخاص أو نشاطات حدثت يف فرتة
ً
سابقة .ويه فئة واسعة للغاية وتشمل أشاكال
فنية عديدة ،وأعمال حنت ،وحدائق تذاكرية،
ومتاحف ضمري .ذللك يويص بيت اخلربة
السوري بتحويل مراكز تعذيب سابقة إىل
ساحات للتذكر (مثل سجن تدمر وصيدنايا)،
وبناء اجلدران اتلذاكرية يف الساحات العامة
الرئيسية يف املدن مثل ساحة األمويني يف
دمشق أو ساحة العايص يف محاة أو ساحة
اجلابري يف مدينة حلب .لك ذلك من شأنه أن
يثري اذلكرى وانلقاش حول املايض.
إن بناء نصب تذاكري هو عملية تنطوي
يف طياتها ىلع عنارص السياسة واتلاريخ
واجلمايلة .وتعترب انلصب اتلذاكرية ،من
حيث كونها ممارسات يف عملية بناء األمة،
ً
جزءا من بيئة مادية واجتماعية يمكن أن
تساعد يف حتديد وبناء مفهوم مشرتك للتجربة
اجلماعية واخليال وانلظرة اذلاتية لشعب من
الشعوب .وتتفاعل مجيع انلصب اتلذاكرية مع
األشخاص اذلين يشرتكون يف إقامتها .وليس
هلا أية سلطة ذاتية ،وإنما يتم تنشيطها منقبل
انلاس ،ويه تتوقف يف تأثريها انلهايئ إلحياء
اذلكرى ىلع انلاس اذلين يأتون لزيارتها.
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العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية

إن تشكيل الهيئة
الوطنية للعدالة
االنتقالية والمصالحة
سيشكل مبادرة
حقيقية من أجل تحقيق
المصالحة في سوريا

العدالة االنتقايلة وحدها تؤسس للمصاحلة ً
الوطنية،و إرث «املصاحلة» يعود جبذوره بعيدا
إىل اتلاريخ العريب – اإلساليم( ، )18فتعبري
«املصاحلة الوطنية» يعود إىل الزعيم الفرنيس
اتلارييخ شارل ديغول ،وقد استخدمه فيما
بعد ىلع اتلوايل لك من جورج بومبيدو
وفرنسوا ميرتان ،وذلك عندما رسخ عندهما
االعتقاد برضورة حتمل مسؤويلة حمو ديون
وجرائم املايض اليت وقعت حتت االحتالل أو
إبّان حرب اجلزائر(.)19
فديغول عندما اعد للمرة األوىل إىل فييش
وألىق فيها لكمة شهرية حول وحدة وفرادة
كلّ
فرنسا ،ش مفهوم املصاحلة الوطنية حلمة
اخلطاب ادليغويل ،وهو األمر ذاته اذلي
فعله بومبيدو اذلي حتدث يف ندو ٍة شهرية هل
عن املصاحلة الوطنية وعن االنقسام اذلي
تم اتلغلب عليه ،جراء عفوه عن توفييه
 .Touvierواكن هذا املفهوم ذاته موضوع
خطاب ميرتان ملا أعلن عن تأكيده يف
مناسبات عدة أنه ضامن الوحدة الوطنية،
ورفض إعالن أن فرنسا مسؤولة عن اجلرائم
املقرتفة حتت حكم فييش اذلي وصفه
بالسلطة الالرشعية أو غري اتلمثيلية اليت
استولت عليها أقلية من املتطرفني.

املفهوم يف جنوب
ثم استخدم مانديال هذا
ً
أفريقيا عندما اكن ما يزال قابعا يف السجن،
إذ رأى أن من واجبه أن يضطلع بنفسه
بقرار اتلفاوض ًحول مبدأ إجراء العفو العام،
اذلي سيتبع أوال عودة منفييّ املؤتمر الوطين
اإلفرييق ( )ANCويطمح إىل مصاحلة وطنية،
ً
و اليت بدونها سيكون ابلدل عرضة ملزيد من
االحرتاق وإراقة ادلماء اليت سيقف وراءها
االنتقام بكل تأكيد .إن املصاحلة يه شلك من
أشاكل العدالة االنتقايلة اليت تكون رضورية
إلاعدة تأسيس األمة ىلع أسس رشعية قانونية
وتعددية وديموقراطية يف الوقت ذاته.
ال خمرج لسوريا من استحاكم خروجها من
الرشخ االجتمايع العميق اذلي سيعقب إنهاء
الرصاع املسلح إال بقرار تارييخ من نمط
«املصاحلة الوطنية» ،واملصاحلة هنا تأيت كتتويج
للك ً مراحل العدالة االنتقايلة اليت أشري هلا
آنفا ،وعندها يستطيع املجتمع السوري أن
خيرج من انقساماته االجتماعية والطائفية
العميقة باجتاه الرشاكة يف بناء املستقبل.
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التوصيات

ضرورة رفع دعاوى ضد
التمييز من قبل ذوي
ضحايا التعذيب واالعتقال
السياسي واالختفاء
القسري ،للذين عانوا
في الماضي منذ ثالثين
ً
عاما أسوأ أنواع التمييز

إن تشكيل اهليئة الوطنية للعدالة االنتقايلة
واملصاحلة سيشلك مبادرة حقيقية من أجل
ُ
حتقيق املصاحلة يف سوريا ،ويه كما سبق وذكر
ستقوم بتحقيق األهداف اتلايلة:
• تشكيل جلان اتلوثيق واتلدقيق :اليت ستكون
مهمتها اتلدقيق الفعيل ألسماء الضحايا مع
اعئالتهم قدر ما أمكن.
• تدريب الكوادر املتخصصة يف قضايا
اتلوثيق باالستفادة من جتربة عدد من ادلول
اليت مرت بظروف مشابهة كجنوب إفريقيا
يف جلنة احلقيقة واملصاحلة واملغرب يف هيئة
اإلنصاف واملصاحلة وتشييل وابلريو.
• تفعيل احلوار املجتميع يف سوريا حول قضايا
وبشلك خاص حول
حقوق اإلنسان اعمة،
ٍ
قضايا ً املحاسبة والعدالة وقضية املختفني
قرسيا واملعتقلني السياسيني.
• كشف حقيقة انتهااكت حقوق اإلنسان يف
املايض ،والسيع لكشف احلقيقة أمام الرأي
العام واتلعويض املادي واملعنوي لضحايا
االختفاء واالحتجاز القرسي وذويهم.
• تبين ودعم مشاريع وبرامج للتنمية السياسية
واالجتماعية واثلقافية لصالح مدن ومجااعت
ومناطق معينة أحلق بها الرضر أكرث من
غريها كما جرى مع مدينة محاه ىلع وجه
اخلصوص.
• السيع إىل تبين إصالحات دستورية
وترشيعية يف جمال حقوق اإلنسان ،وإدخال
إصالحات يف جمال األمن والعدالة ،وإقرار
إسرتاتيجية وطنية ملناهضة اإلفالت من
العقاب ملرتكيب جرائم انتهااكت حقوق
اإلنسان ،وذلك عرب مشاركة فاعلة من
املجتمع .وتعزيز مبدأ فصل السلطات ومنع
لك تدخل من طرف السلطة اتلنفيذية يف
تنظيم وسري السلطة القضائية.
• حتريم االختفاء القرسي واالعتقال اتلعسيف
واإلبادة واجلرائم األخرى ضد اإلنسانية،
واتلعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية
أو العقوبة الإلنسانية أو احلاطة بالكرامة
املهينة ،ومنع لك أشاكل اتلميزي املحرمة
أو ً
دويلا ،ولك دعوة أو حتريض ىلع العنرصية
والكراهية والعنف.
• توضيح ونرش اإلطار القانوين وانلصوص
اتلنظيمية املتعلقة بصالحيات وتنظيم
مسلسل اختاذ القرار األمين وطرق اتلدخل

أثناء العمليات وأنظمة املراقبة وتقييم عمل
األجهزة األمنية والسلطات اإلدارية امللكفة
حبفظ انلظام أو تلك اليت هلا سلطة استعمال
القوة.
• حتفزي املجتمع املدين واملنظمات األهلية
وغري احلكومية يف سوريا ىلع رفع داعوى يف
املحاكم السورية ضد مرتكيب اتلعذيب
والقتل خارج نطاق القضاء واإلخفاء
القرسي وبصفتهم الشخصية واالعتبارية،
وفق القوانني اجلزائية املعمول بها ،وحثهم
ىلع تقديم بالاغت حباالت املفقودين إىل جلنة
حقوق اإلنسان والفريق املعين باالختفاء
القرسي يف األمم املتحدة ،ومساعدة األهايل
وذوي الضحايا تلقديم بالاغتهم .مع رضورة
طبيعة هذا اإلجراء للعائلة حىت ال
رشح ً
تعلق آماال رساعن ما ختبو بأن عملية اتلوثيق
من شأنها الكشف عن مصري املفقود ،مع
اتلأكيد يف الوقت نفسه ىلع رضورة هذا
اإلجراء واإلماكنات املتاحة الستخدام
املعلومات اليت يتم جتميعها.
• رضورة رفع داعوى ضد اتلميزي من قبل
ذوي ضحايا اتلعذيب واالعتقال السيايس
القرسي ،لذلين اعنوا يف املايض
واالختفاء
ً
منذ ثالثني اعما أسوأ أنواع اتلميزي ،وأوئلك
اذلين اعنوا خالل اثلورة السورية ،باالستناد
إىل القانون السوري وإىل املواثيق ادلويلة
حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية اليت وقعت
عليها احلكومة ً السورية واليت يفرتض أنها
أصبحت تلقائيا مضمنة يف القانون السوري.
• العمل ىلع الزتود باخلربات الالزمة تلأهيل
أشخاص أو منظمات معنية بمساعدة ضحايا
واالختفاء
السيايس
اتلعذيب واالعتقال
ً
ً
القرسي يف سوريا نفسيا واجتماعيا،
باالستناد إىل جتارب دول أخرى يف هذا
املضمار واالستعانة خبربات منظمات دويلة
ذات باع بهذا امللف.
• اتلأكيد ىلع اجلانب اإلنساين ومعاناة ذوي
املفقودين يف معرض عمل املنظمات احلقوقية
ىلع هذا امللف ،بدل الرتكزي الاكمل ىلع
اتلوثيق واإلجراءات احلقوقية؛ من
عملية ً
ذلك مثال ،يمكن عمل موقع الكرتوين
تلكريم الضحايا ،إتاحة الفرصة ذلوي
الضحايا للتواصل مع أشخاص ّ
مروا بمثل
جتربتهم سواء يف سوريا أو يف دول أخرى
حظي فيها هذا امللف بمعاجلة رسمية.
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رفع معاناة ذوي الضحايا ،وذلك
• رضورة ً
يتضمن أوال اعتذار احلكومة االنتقايلة
هلم ،وتقديم تعويضات ملا سببته هلم من
أذى ،وإنشاء مجعيات وطنية تعىن باملساعدة
انلفسية واالجتماعية اليت ختص ذوي ضحايا
اتلعذيب واالعتقال السيايس واالختفاء
القرسي ،وضحايا االختفاء القرسي املفرج
عنهم ،ورضورة تقديم إرشادات ونصائح
ذلوي ضحايا االختفاء القرسي ،وكيفية
متابعة قضيتهم ،ىلع خمتلف األصعدة ،وطبع
منشورات وتعميمها هلذه الغاية ،فليس
هناك أي ديلل إرشادي حىت ايلوم يمكن
ذلوي املفقودين السوريني االعتماد عليه
ملعاجلة قضيتهم.
• حتديد أماكن االحتجاز واتلوقيف حبيث

ختضع للرقابة القانونية الالزمة ،والكف
عن االحتجاز يف الفروع اتلابعة لألجهزة
األمنية اليت يصعب إحصاؤها وال ختضع
ألي رقابة ،مع رضورة حماسبة أي جهة أمنية
يثبت تورطها يف عمليات االختفاء القرسي
يف املستقبل.

