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المقّدمة

آثار دمار في أبراج برزة، دمشق © صوت العاصمة
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المقّدمة
الذي  السنوي  التقرير  هو   »2023 سوريا  في  العدالة  »حالة 
انتهاكات  بشأن  والمساءلة  للعدالة  السوري  المركز  يصدره 
في 2022.   في سوريا  المبذولة  العدالة  اإلنسان وجهود  حقوق 
اإلنساني  القانون  ألحكام  الرئيسية  االنتهاكات  التقرير  ويبرز 
بحق  المرتكبة  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الدولي، 
السوريين داخل البالد، والالجئين الفارين من أعمال العنف، 
كما يعطي التقرير نبذة عن أحدث الجهود المبذولة في سياق 
التقرير  المركز  ويختتم    .2022 عام  خالل  العدالة  تحقيق 

الخصوص. بهذا  التوصيات  من  عدد  باقتراح 

أبرز المركز السوري للعدالة والمساءلة في كافة أرجاء التقرير 
/ فبراير 2023 في سوريا وتركيا معالم  كيف غيّر زلزال شباط 
قضايا العدالة السورية. حيث دّك الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 
درجات الُمدَن وأزهق أرواح آالف السوريين. أدت االستجابُة 
البطيئة لألمم المتحدة والجهوُد التي تبذلها الحكومة السورية 
المتضررة  المناطق  إلى  المساعدات  وصول  منع  سبيل  في 
من  العديد  في  اإلمدادات  نقص  إلى  سيطرتها  الواقعة خارج 
األرواح  في  في خسائر  التسبب  في  وأسهمت  اإلنقاذ  عمليات 
وخلِْق شعورٍ بخذالن آالف السوريين والتخلي عنهم. وخلّف 
في  مأوى  بال  مشرّدين  األشخاص  من  العديد  وراءه  الزلزال 
وقت كان النازحون السوريون في الداخل يكافحون فيه أصاًل 
من أجل البقاء على قيد الحياة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، 

ال يزال األثر الكامل للزلزال وَوقُْعه غير ُمدرََكين. 

 تحولت أنظار العالم في 2022 إلى أوكرانيا مع ارتكاب روسيا 
جماعي،  نزوح  حركة  في  تسببت  مروعة  وفظائع  انتهاكات 
السوريون  ظل  ذلك،  ومع  عالمية.   اقتصادية  واضطرابات 
العشوائية،  والهجمات  والنزوح،  التعسفي،  لالعتقال  عرضة 

اإلنسانية.  األزمة  تدهور  واستمرار 

السوريون  يعيشها  التي  اإلنسانية  الطوارئ  وتفاقمت حاالت 
وشح  الكوليرا،  ووباء  جائحة كوفيد-19،  انتشار  بفعل  يوميا 
الدولية  التحقيق  لجنة  وأعلنت  الشرب.   ومياه  القمح 
المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية أن عام 2022 
شكل أسوأ األوضاع االقتصادية واإلنسانية التي مرت منذ اندالع 
النزاع، ووصل عدد المحتاجين إلى الحصول على المساعدات 
اإلغاثية واإلنسانية نحو 14.6 مليون شخص.1  وبحلول نهاية 
 28 إلى   2 وحلب  إدلب  في  الكوليرا  عدد حاالت  وصل  العام، 
ألف حالة، وعملت الطواقم الطبية جاهدة كي تحتوي انتشار 
الوباء بفعل أسباب من قَبيل شح المياه واكتظاظ مخيمات 
االقتصاد  واجه  كما  السوريين.   من  تؤوي  بمن  النازحين 
تحت  السوريين  من   %90 وأصبح  ملحوظا،  تباطؤا  السوري 
أخرى  إلى مستويات  التضخم  وارتفعت معدالت  الفقر،  خط 
توقُف   الغذائي  األمن  انعدام  في  ساهم  ومما  مسبوقة.   غير 
وتدهوُر   والمحروقات،  األساسية  المواد  دعم  عن  الحكومة 
  3 المورّدة.  القمح  وتضاؤُل كميات  الجفاف،  بفعل  األوضاع 
وعلى الرغم من حاجة الجميع للمساعدة، ظلت أطراف النزاع 
ماضية في حجب وصول مواد اإلغاثة اإلنسانية، 4 واستهداف 
الصحية،  الرعاية  مراكز  قبيل  من  الحيوية  التحتية  البنى 

5 المياه.  معالجة  ومحطات 
  

أنحاء  مختلف  في  العنف  أعمال  تجدد  العام  هذا  كما شهد 
معارك  إلى  غويران  سجن  من  الفرار  حادثة  وأدت  البالد.  
ومواجهات لمدة تسعة أيام بين قوات تنظيم داعش، وقوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( التي تضم تحت مظلتها عددا من 
التشكيالت الكردية المقاتلة.  وظل تنظيم الدولة ينشط على 
ال  قوات قسد  الواقعة تحت سيطرة  المناطق  في  العام  مدار 
في ظل اجتياح تركي  انعدام األمن  تزايد مستويات  سيما مع 
آخر وشيك.  وعاود تنظيم الدولة الظهور في مناطق أخرى من 
سوريا أيضا، وأدى ذلك إلى تكرار توجيه الضربات الجوية من 
داعش.   لهزيمة  الدولي  والتحالف  المتحدة  الواليات  طرف 
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت تركيا بتنفيذ ضربات جوية 

تخليد الذكرى والبحث عن الحقيقة

هذا  طيّات  في  والمساءلة  للعدالة  السوري  المركز  سيعرض 
يعملون على  العالم  لفنانين سوريين حول  فنية  أعمااًل  التقرير 
القصص  رواية  طريق  وَصونها عن  السوري  النزاع  تجربة  حفظ 
ووسيلة  عالجية  تكون  أن  العملية  لهذه  ويمكن  مرئيّ.  بشكل 
لمشاركة قصة المرء مع العالم. ويمكن أن تكون أيضاً جزءاً من 
بناء ذاكرة جماعية للنزاع السوري. ومن خالل الفن والمشاركة 
للسوريين  يمكن  التي  الطرق  من  العديد  هناك  المجتمعية، 
الحالية  األجيال  يساعد  أن  شأنه  من  سرد  إنشاء  خاللها  من 

وشعبهم. بلدهم  تاريخ  فهم  على  والمستقبلية 
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على مناطق في شمال سوريا، وهددت باجتياح بري للمنطقة 
تعيشه مناطق شمال  الذي  النسبي  قد يقوض من االستقرار 
النزوح.6  وفي  إلى موجة جديدة من  شرق سوريا، وقد يؤدي 
في توغالتها  الشام  شمال غرب سوريا، استمرت هيئة تحرير 
العسكرية، وسيطرت لفترة مؤقتة على عفرين قبل أن تطردها 
بين  االشتباكات  جراء  قتلى  وسقط  منها.   التركية  القوات 
تجدد  وجراء  عفرين،  من  مقربة  على  المتناحرة  الفصائل 
سوريا،  وفي جنوب  المنطقة.7   في  الروسية  القوات  ضربات 
السورية  القوات  على  صواريخ  بإطالق  إسرائيل  قيام  تكرر 

المسلحة.8 والجماعات 

مستويات  وزيادة  اإلنسانية  األزمة  تدهور  من  الرغم  وعلى 
العمل من أجل  انعدام االستقرار، لم يتوقف السوريون عن 
مستقبل أكثر عدال وسالما.  ودفع المجتمع المدني السوري 
الذين  المفقودين  مصير  عن  معلومات  على  الحصول  باتجاه 
الفاعلة  والجهات  النظام  قوات  طرف  من  تعسفيا  اعتُقلوا 
األخرى. ومع بقاء مصير هؤالء مجهوال، دعا المجتمع المدني 
طوال عام 2022 إلى استحداث آلية مستقلة تُعنى بالبحث عن 
يورد  الذي  العام  األمين  تقرير  وصدر  سوريا.  في  المفقودين 
فيه تفاصيل الهيكل المقترح لتلك اآللية، والوالية التي يمكن 
منحها لمؤسسة تُكلف بمهمة البت في مصير المفقودين في 

صف من السيارات التي تنتظر الوقود - دمشق، آذار / مارس 2022 ©صوت العاصمة   

سوريا.  كما شهدت أروقة المحاكم األوروبية مساءلة مرتكبي 
القضائية  الوالية  بموجب  ومالحقتهم  سوريا  في  الجرائم 
الصور،  على  الحفاظ  على  التوثيق  ناشطو  وعمل  العالمية.  
إلى  االنتباه  ولفت  المقابالت،  ونصوص  الفيديو،  ومقاطع 
االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان، وذلك في محاولة لوقف 
العقاب.  من  اإلفالت  لمسألة  ووضع حد  الممارسات،  تلك 

 ويضع تقرير “حالة العدالة في سوريا 2023” خارطة تفصيلية 
في  العدالة  تحقيق  تطورات جهود  وأحدث  النزاعات،  لتلك 
تركيا  ارتكبتها  التي  الجرائم  إلى  اإلشارة  عن  فضال   2022 عام 
سوريا  قوات  طرف  من  واالنتهاكات  سوريا،  شرق  شمال  في 
الديمقراطية في الشمال الشرقي، واستمرار ممارسات االعتقال 
التي تطبقها الحكومة، وتنامي تململ الدول المضيفة وتقاعسها 
عن الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه دعم الالجئين السوريين.  
الوالية  قضايا  سياق  في  المبذولة  الجهود  التقرير  يبرز  كما 
القضائية العالمية، والتطورات التي أحدثها المجتمع المدني 
المفقودين  مصير  في  بالتحقيق  المعني  الملف  في  السوري 
وتوثيق التفاصيل. كما يقترح التقرير توصيات من أجل وقف 
انتهاكات حقوق اإلنسان، وتحسين إجراءات العدالة الحالية 

والمستقبلية.



    المركز السوري للعدالة والمساءلة  |  4  

االنتهاكات

إطار صورة يتدلى من جدار متضرر لبيت في جوبر قرب دمشق © بسام خبية
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االنتهاكات

الضربات الجوية

النزاع  في  البارزة  السمات  إحدى  يشكل  الجوي  القصف  ظل 
السوري طوال عام 2022.  ولم تتوقف الضربات الجوية عن 
الرغم  على  التحتية  والبنية  بالمدنيين  والضرر  األذى  إلحاق 
من تراجع وتيرة تكرارها كما كان معهودا في فترات سابقة من 

النزاع. عمر 

وواظبت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها الروس طيلة عام 
2022 على قصف مواقع المعارضة ال سيما في محافظة إدلب.  
وصحيحٌ أن وتيرة الضربات الجوية قد تراجعت قياسا على ما 
كان في ذروة النزاع،9 إال أن ذلك ال يعني أنها لم توقع خسائر في 
صفوف المدنيين بشكل عام، ال بل كان إلحاق األذى بالمدنيين 
إلى  الروسية  القوات  الحاالت حيث لجأت  متعمدا في بعض 
في  الخسائر  من  المزيد  إيقاع  في  طمًعا  مترادفة  شن ضربات 
صفوف المدنيين وفرق اإلسعاف واالستجابة األولية.10  كما 
استخدمت القوات الروسية الذخائر العنقودية المحظورة من 
ليست طرفا  أن روسيا  الدولي عموما.  ومع  المجتمع  عموم 
في أي اتفاقية تحظر استخدام الذخائر العنقودية، لكنها تظل 
الهجمات  المدنيين لخطر كبير.11  كما تشكل  أسلحة تعرض 
على السكان المدنيين والبنية التحتية بما في ذلك كاستهداف 
اإلنساني،  الدولي  للقانون  انتهاكا  الطبية  والمنشآت  المرافق 
وتشكل في معظم الحاالت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

  
سوريا ضد  في شمال  متكررة  تركيا ضربات جوية  كما شنت 
معها  المتحالفة  والقوات  الكردية  الشعب  حماية  وحدات 
التابعة لقوات سوريا الديمقراطية )قسد(.  وتولت الُمسيَّرات 
التركية في صيف 2022 استهداف عدد من المركبات التي تُقل 
قيادات وحدات حماية الشعب الكردية وأتباعها.12  وعقب 
تفجير تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 في إسطنبول الذي اتهمت 
الحكومة التركية وحدات حماية الشعب الكردية بالمسؤولية 
عنه، قصفت القوات التركية أعيانا مدنية وأهدافا عسكرية 
برية  لعملية  تمهيدا  سوريا  شمال  من  مختلفة  مناطق  في 
محتملة.13  كما شكلت الضربات التركية على األراضي السورية 
انتهاكا ألحكام القانون الدولي اإلنساني بما في ذلك شملت شن 
ضربات مزدوجة على البنى التحتية المدنية من قَبيل صوامع 

الحبوب، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.14

كما قصفت إسرائيل والواليات المتحدة أهدافا داخل سوريا في 
أوقات متفرقة من عام 15،2022  وركزت الضربات اإلسرائيلية 
مرتبطين  وأفراد  ومواد  عسكرية  منشآت  استهداف  على 
الله، وإيران.  ولكن أوقعت تلك  بالحكومة السورية، وحزب 
طرطوس،  محافظات  في  أيضا  المدنيين  بين  قتلى  الغارات 
وحماة، ودمشق.16  وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، وّسعت إسرائيل 
نطاق غاراتها الجوية وصوال إلى الحدود العراقية، واستهدفت 
بإحدى الطائرات الُمسيَّرة قافلة إيرانية متوجهة إلى لبنان.17  
وشن التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة من أجل 
هزيمة داعش عددا محدودا من غارات ومداهمات القوات 
أن  ومع  تأسرهم.18   أو  التنظيم  قيادات  تقتل  كي  الخاصة 
الجوية  الضربات  أكثر دقة من  الغارات والمداهمات كانت 
عموما من حيث إصابة أهدافها المنشودة، إال أن ظاهر األمر 
أيضا.19   المدنيين  بين  إصابات  أوقع  قد  بعضها  أن  إلى  يشير 
الوثيق  الجوي  الدعم  تقديم  في  الدولي  التحالف  واستمر 
جوا  قسد  قوات  دعم  قَبيل  من  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
الثاني،  يناير/ كانون  في  غويران  سجن  الستعادة  معركتها  في 
بالبنية  أضرار  وألحقت  المدنيين،  بين  إصابات  وأوقعت 
التحتية المدنية،20 حيث تعرض المدنيون لخطر اإلصابة أو 

تلك.  القصف  عمليات  ممتلكاتهم جراء  وتدمير  القتل 

مخيم الهول 

  ال يزال أكثر من 65 ألف طفل وامرأة محتجزين في مخيمّي 
يتم  أن  دون  من  سوريا  شرق  شمال  الواقعين  وروج  الهول 
توجيه أي تهم إليهم بشكل رسمي، أو السماح لهم بالعودة 
إلى ديارهم.  وثمة بعض المقيمين في المخيم من أتباع تنظيم 
وعاشوا  بالتنظيم  لهم  عالقة  ال  مدنيون  ثمة  ولكن  داعش، 
في ظل حكمه ويزعمون أن ليس لهم أي ارتباط به. ويعيش 
أولئك المدنيون في ظل ظروف بائسة، وغياب الرعاية الطبية، 
العام جراء  هذا  متوترا  الوضع  وأصبح  والطعام.   الماء  وشح 
تعرض سكان المخيميْن ألعمال العنف من طرف المحتجزين 
بينما حاولت  األحيان،  في كثير من  تنظيم داعش  أتباع  من 
حكومات الدول المعنية أن تحل مشكلة اكتظاظ المخيمين 

بسكانهما من خالل برامج إعادة بعضهم إلى أوطانهم. 
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األجانب  من  الهول  مخيم  عدد سكان  بلغ   ،2022 نهاية  وفي 
42 ألفا، باإلضافة إلى 23 ألف سوري معظمهم من األطفال.21  
خُصصت  بحيث  أقسام  ثمانية  إلى  مقسما  المخيم  وظل 
األربعة  خُصصت  بينما  للعراقيين،  األولى  األربعة  األقسام 
الباقية للسوريين.  وثمة ملحق يؤوي أجانب من خمسين بلدا 
من  العراقيين  غير  األجانب  سكانه  معظم  ويتشكل  مختلفا، 
منظمة  به  أفادت  لما  ووفقا  واألتراك.22   والصينيين  الروس 
هيومان رايتس ووتش، ثمة أكثر من 3100 مقاتل أُعيدوا إلى 
أوطانهم في 2022، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 
2021، حيث أعيد مقاتلون إلى أوطانهم في العراق، وأستراليا، 
والمملكة  وروسيا،  وهولندا،   وألمانيا،  وفرنسا،  وكندا، 
المتحدة.  وشّكل األطفال والنساء الغالبية العظمى من أولئك 

العائدين.23

لظروف  وروج  الهول  مخيمي  في  مقيما  بقي  من  وتعرض 
داعش ضدهم.   أتباع  يمارسه  الذي  العنف  يشوبها  وأحوال 
وعُثر في تشرين الثاني/ نوفمبر على جثتين لشقيقتين مصريتين 
مقطوعتي الرأس عقب أن أُلقيتا في قنوات الصرف الصحي.  
وزعم أقاربهما أن الفتاتين البالغتين من العمر 12، و15 عاما 
قُتلتا على أيدي أتباع داعش عقب تعرضهما لالغتصاب قبل 
بين  من  الشقيقتين  مقتل  واقعة  وتُعد  مقتلهما.24   من  أيام 
داخل  بارتكابها  يُشتبه  التي  األخرى  القتل  جرائم  عشرات 
 34 نحو  القتل  وبلغ عدد جرائم  العام،  مدار  على  المخيمين 
يناير، وآب/ أغسطس  الثاني/  بين كانون  ما  الفترة  في  جريمة 
فقط.25  وفي أيلول/ سبتمبر، عثرت قوات األمن على ست نساء 
أيدي  على  والتعذيب  للتقييد  تعرضت  يزيدية  امرأة  بينهن 
النسوة  أولئك  بعض  وقع  وأن  وسبق  التنظيم.   من  عناصر 
في األسر عندما كن طفالت، وتم بيعهن وتعذيبهن من قبل 
تلقى  سنوات.26  كما  ثمان  مدار  على  داعش  من  آسريهن 

أيضا.27 والقتل  للسطو  وتعرضوا  تهديدات،  اإلغاثة  عمال 

وباإلضافة إلى التهديدات األمنية التي يشكلها تنظيم داعش، 
تفرضها  التي  األمنية  التدابير  من  أيضا  المخيم  سكان  يعاني 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوات  عليهم سلطات اإلدارة 
المحلية  السلطات  واحتفظت  )قسد(.   الديمقراطية  سوريا 
بصالحيات السيطرة على مخيم الهول، ولكنها تفتقر للموارد 
أصبحت  فلقد  وعليه،  المخيم.   إلدارة  الالزمين  والتدريب 
ممارساتها قاصرة عن تلبية متطلبات المعايير الدولية لحقوق 
اإلنسان.  وظلت حركة سكان المخيم مقيدة داخله، وتكررت 
المداهمات األمنية، وتجوب المصفحات والمدرعات أرجاء 

تحديات  التحديد  وجه  على  األطفال  ويواجه  المخيم.28  
أمهاتهم،  عن  فصلهم  تم  فتى   300 ثمة  وأنه  سيما  ال  مؤلمة 
وجرى نقلهم إلى منشآت احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.29

التركية  الجوية  الضربات  استهداف  األمور سوءا،  فاقم  ومما 
في تشرين الثاني/ نوفمبر لقوات األمن الكردية )األسايش( التي 
تتولى المهام األمنية في مخيم الهول.30  وتسببت الضربات 
التيار الكهربائي، وكادت أن تؤدي إلى كارثة في حال  بانقطاع 
أفلح المعتقلون من عناصر داعش في الفرار من السجن.31    

قسد  عناصر  أيدي  على  المرتكبة  االنتهاكات 
سوريا  شرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وسلطات 

التابعة  المناطق  في  )قسد(  الديمقراطية  سوريا  قوات  تنشط 
لإلدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.  وارتكبت قسد، واإلدارة 
الذاتية وغيرهما من الجماعات الناشطة في المنطقة انتهاكات 
لحقوق اإلنسان على مدار عام 2022.  وكانت قسد والقوات 
المتحالفة معها ضالعة في تجنيد قُّصر ألدوار الدعم والقتال 
بوقف   2019 في  قسد  تعهدت  أن  سبق  أنه  من  الرغم  على 
منظمات  ووثقت  صفوفها.32  في  األطفال  تجنيد  ممارسة 
حقوق اإلنسان، وال سيما المركز السوري للعدالة والمساءلة 
حاالت تجنيد أطفال من منظمة الشبيبة الثورية التي تجمعها 
صالت وروابط مع قسد، وتشرف على إعداد الشباب للخدمة 
مع سلطات اإلدارة الذاتية، واألسايش، وقوات األمن الداخلي 
التابعة لإلدارة الذاتية، وذراعها االستخباري.  كما تم تجنيد 
بعض القصر كمقاتلين على الرغم من أنهم لم يتجاوزوا سن 
الـ 15 عاما، وهي ممارسة تشكل جريمة حرب في حد ذاتها.33

   
بحماية  يُعنى  لمكتب  قسد  استحداث  من  الرغم  وعلى 
ما  سرعان  األطفال،  تجنيد  دون  للحيلولة   2020 في  الطفل34 
عام  في  الجديد  للمكتب  التابعة  الستة  الفروع  إغالق  تم 
2022، وهو ما ترك األطفال عرضة للمزيد من مخاطر أن يتم 
إعالمية  تقارير  وأشارت  المقاتلين.   صفوف  في  تجنيدهم 
أن الطريقة الشائعة لتجنيد األطفال تتم من خالل الحصص 
التي  الدراسي(  المنهاج  خارج  )من  الالمنهجية  والدروس 
الحصص  أثناء  الثورية  الشبيبة  تتولى اإلشراف عليها منظمة 
الصفية المخصصة للموسيقى أو الرياضة )التربية البدنية(.35  
وتطبيعهم  تدريجيا  التالميذ  ألدلجة  الحصص  تلك  وتُستغل 
عن  التالميذ  يتوارى  أن  قبل  الثورية  الشبيبة  عقيدة  على 
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دون  العسكري  التدريب  معسكرات  إلى  متوجهين  األنظار 
وجود  بمكان  إعالمهم  أو  أمورهم،  أولياء  أو  ذويهم  إشعار 
األطفال.36  كما يتم إغواء آخرين بالتجنيد كنوع من الفرص 
بزيادة  المنظمة  قيام  الموثقة  الحاالت  وتُظهر  الوظيفية.37  
استباقي  إجراء  أنه  يبدو  فيما   2022 في  األطفال  تجنيد  نشاط 
المركز  وثق  محتمل.38 كما  عسكري  تركي  توغل  ألي  تحسبا 
فيها  المنظمة  قامت  حاالت  والمساءلة  للعدالة  السوري 
وقسد وغيرهما بمضايقة وترهيب عائالت األطفال المجندين 

أماكنهم. معرفة  محاولتها  عند  المفقودين  أو 

كما حرصت قسد والجهات التابعة لها خالل عام 2022 على 
التوسع في ممارسة االعتقال التعسفي بحق منتقديها ال سيما 
السياسية  األحزاب  وأعضاء  والناشطين،  الصحفيين،  من 
المنافسة.39  وفي شباط/ فبراير، قررت سلطات اإلدارة الذاتية 
باللغة  الناطقة  “روداو”  لقناة  الممنوح  الترخيص  سحب 
اإلدارة  سلطات  مراقبة  تحت  الصحفيون  وُوضع  الكردية.40  
الذاتية،41 وتم اعتقال بعضهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
المنافذ  تعرضت  )قسد(.42  كما  الديمقراطية  سوريا  قوات 
لحزب  المناوئة  السياسية  واألحزاب  اإلعالمية  والقنوات 
والمضايقة.43   لالعتداء  بقسد  المرتبط  الديمقراطي  االتحاد 
وفي أيلول/ سبتمبر 2022، وردت تقارير تفيد باعتداء منظمة 
الثورية وقوات األسايش على متظاهرين وصحفيين  الشبيبة 

احتجاجية.44   تظاهرة  تنظيم  عُزل حاولوا 
  

 تركيا ووكالؤها 

المناطق  في  القاطنين  السوريين  معاناة   2022 في  استمرت 
الخاضعة لسيطرة القوات التركية من أشكال اإلساءة المرتكبة 
بحقهم من طرف قوات االحتالل التركي، أو ووكالئها في الجيش 
الوطني السوري.  وال يزال معظم تلك االنتهاكات مستمرا منذ 
ضغوط  تبعات  مع   2022 في  وقوعها  تزامن  ولكن  سنوات، 
بشن  التهديد  وتحت سيف  تركيا،  مارستها  هائلة  اقتصادية 

عملية عسكرية تركية ضخمة في شمال سوريا.

الجماعات  اعتمدت   ،2022 في  التقارير  من  أورد عدد  وكما 
السوري  الوطني  الجيش  قوام  تشكل  التي  المسلحة  الثورية 
ونهب  المحليين  السكان  ابتزاز  قبيل  من  ممارسات  على 
وبسط  اإليرادات  لتحصيل  رئيسية  كوسيلة  ممتلكاتهم 
السيطرة على األرض والتحكم بالموارد.45  كما تعمدت فصائل 
الجيش الوطني السوري التالعب بالمساعدات اإلنسانية من 
خالل توزيع وحدات سكنية جديدة على عناصرها في عفرين 

بدال من إيواء المدنيين النازحين فيها.46  وقد تودي معارضة 
انتهاكات الجيش الوطني السوري أو السياسة التركية في شمال 
القسري،  واالختفاء  التعسفي،  االعتقال  إلى  بأصحابها  سوريا 
والترحيل إلى تركيا.47  كما أدى التنافس بين فصائل الجيش 
التصعيد  إلى  واإليرادات  الموارد  تلك  على  السوري  الوطني 
واندالع اشتباكات مسلحة فيما بينها أكثر من مرة خالل عام 
تشرين  وفي  ذلك كله كالعادة.   ثمن  المدنيون  ودفع   ،2022
الشام على عفرين أكتوبر وعقب هجوم هيئة تحرير  األول/ 
 بدعم من فصائل الجيش الوطني السوري، أوقعت االشتباكات 
وفق ما ورد من تقارير حينها قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، 

واضطُرت آالف العائالت إلى النزوح من ديارها.48  
  

العتب  رفع  باب  من  السوري  الوطني  الجيش  قادة  واكتفى 
بمحاوالت خجولة لفرض قدر أكبر من االنضباط على سلوك 
طرف  من  المرتكبة  االنتهاكات  جماح  وكبح  قواتهم،  أفراد 
بشكل  تركيا  لهم.  كما حرصت  التابعة  الميليشيات  عناصر 
نشط على عرقلة المحاوالت بقيادة الحكومة المدنية السورية 

بشكل صوري.49 المنطقة  تحكم  التي  المؤقتة 

استمرار	تدهور	الظروف	المعيشية
 

تزامن اشتداد وطأة االنتهاكات التي ارتكبها الجيش الوطني 
السوري مع انتشار تداعيات األزمة االقتصادية في تركيا لتطال 
المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة تركيا، وأدت إلى ارتفاع 
التركية  السلطات  وفرضت  األساسية.   السلع  أسعار  في  حاد 
عقب احتالل منطقة شمال سوريا على سكانها التعامل بالليرة 
التعليم اإللزامي.   التركية في مراحل  اللغة  التركية، واستعمال 
ومع تدهور قيمة الليرة التركية في 2022، ارتفعت أسعار المواد 
تركيا  سيطرة  تحت  الواقعة  السورية  المناطق  في  األساسية 
األرز  مثل  غذائية  سلع  وتضاعفت كلفة  جنونيا.50   ارتفاعا 
على شرائها  قادرة  النازحة  السورية  العائالت  تعد  لم  بحيث 
ال سيما وأنها كانت تعاني األمّريْن أصال في تأمين احتياجاتها 
جائحة  انتشار  استمرار  وبفعل  قبل.   من  األساسية  اليومية 
كوفيد-19، وموجة وباء الكوليرا في آب/ أغسطس تفاقم تدهور 
أوضاع النازحين السوريين في المنطقة.  ونظرا ألن تركيا هي 
بضمان  ملزمة  فهي  المنطقة،  في  باالحتالل  القائمة  الدولة 
حصول التجمعات السكانية في شمال سوريا على اإلمدادات 
أسعار  دعم  من خالل  سواء  الطبية  والمستلزمات  الغذائية 
إذا  استيرادها  طريق  عن  أو  محليا،  المواد  تلك  من  المتوفر 

األمر. اقتضى 
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   الهجمات	على	المناطق	الواقعة	تحت	سيطرة	“قسد”

هددت تركيا في أيار/ مايو 2022 بشن عملية عسكرية أخرى 
من أجل طرد قوات سوريا الديمقراطية من األراضي الواقعة 
بين  الجغرافي  التواصل  تكفل  كي  أبيض  وتل  جرابلس  بين 
المناطق التي تسيطر تركيا عليها في شمال سوريا.  وتصاعدت 
نوفمبر  الثاني/  وتشرين  يوليو،  تموز/  في  التهديدات  حدة 
عندما بدأت تركيا بشن ضربات جوية على المناطق الواقعة 
تحت سيطرة قسد، واستهدفت فيها منشآت البنية التحتية 
الحيوية من قبيل محطات الكهرباء، وأدت إلى سقوط أكثر من 
عشرة قتلى من المدنيين.51  ومن شأن اجتياح تركيا ووكيلها 
الجيش الوطني السوري لمناطق شمال سوريا أن يضاعف حال 
حصوله من حجم االنتهاكات الخطيرة ألحكام القانون الدولي 
اإلنساني ال سيما مع كثرة جرائم الحرب التي ارتُكبت إبان شن 

التركية سابقا.  العسكرية  العمليات 

حقوق السكن، واألرض، والملكية 

انتهكت مجموعات مختلفة منها الحكومة السورية، والجيش 
القانون  الشام، وقسد أحكام  السوري، وهيئة تحرير  الوطني 
المتعلقة  المدنيين  لحقوق  الحماية  يوفر  الذي  الدولي 
تقارير52  في  لما ورد  والممتلكات.  ووفقا  بالسكن، واألراضي 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة، استمرت الحكومة السورية 
المعتقلين  ممتلكات  ومصادرة  المدنيين  حقوق  انتهاك  في 
وأراضيهم53 من خالل استصدار قرارات رسمية من المحاكم 

المشابهة. والمراسيم  القرارات  من  ذلك  غير  وعبر 
 

وكان الجيش السوري ضالعا في عدد من االنتهاكات المتعلقة 
ممارسة  استمرار  خالل  من  والعقارات  واألراضي  بالسكن 
من  السوريين  النازحين  ومنع  المدنيين،  ممتلكات  مصادرة 
العودة إلى منازلهم.  وأدت عمليات وضع اليد على الممتلكات 
النساء تحديدا  آثار مجحفة وغير متناسبة بحق  إلى  العقارية 
مسجال  يكون  ما  غالبا  )الكوشان(  العقار  ملكية  صك  كون 
النساء  استفادة  صعوبة  من  زاد  الذي  األمر  الرجل،  باسم 
العائدة ملكيتها ألسرهن ال سيما عقب مقتل  العقارات  من 
االختفاء  أو  لالعتقال  تعرضهم  أو  الذكور،  األقارب  أو  الزوج 
االستيالء  أن  إلى  الدولية  التحقيق  لجنة  القسري.  وخلصت 
على العقارات من دون مراعاة األصول القانونية، أو تعويض 
أصحابها قد يرقى إلى مصاّف انتهاك الحقوق المتعلقة بالسكن 
واألراضي والممتلكات، وارتكاب السلب أو النهب الذي يرقى 

إلى مصاّف جريمة الحرب أيضا.54  وباإلضافة إلى ذلك، صادر 
مدنية  عقارات  الزور  ودير  في حماة  السوري  العربي  الجيش 
على طول الحدود الفاصلة بين األراضي الواقعة تحت سيطرة 
واحتل  المعارضة.   قوات  عليها  تسيطر  التي  وتلك  النظام، 
عناصر القوات المسلحة السورية منازل المدنيين عنوة وقهرًا، 

إلى ديارهم. العودة  أفرادها من  العائالت ومنعوا  فهّجروا 

تركيًا  المدعوم  السوري  الوطني  الجيش  شيّد   ،2020 وفي 
تجمعات سكنية في مناطق ذات أغلبية سكان كردية سابقا، 
العسكرية  العمليات  بدء  عقب  النزوح  إلى  أفرادها  واضطُر 
المساكن كانت  تلك  أن  السلطات  وزعمت  تركية.   بقيادة 
بهدف إيواء النازحين، وبتمويل من الكويت، وقطر، وغيرهما 
من الجهات المانحة، وذلك على الرغم من تصريح المسؤولين 
من  اآلالف  مئات  إيواء  إلى  يهدفون  أنهم  بوضوح  األتراك 
ولكن  السكنية،55  التجمعات  تلك  في  السوريين  الالجئين 
أظهرت عملية توثيق جديدة قامت بها منظمة سوريون من 
أجل الحقيقة والعدالة أن معظم الوحدات السكنية خُصصت 
لمقاتلي الجيش الوطني بدال من إيواء النازحين فيها.56  وتجلت 
تلك التصرفات بشكل واضح في مطلع أيلول/ سبتمبر من عام 
2022 عندما قام أحد فصائل الجيش الوطني بطرد عدد من 
مقاتلي  لعائالت  يمنحها  كي  عفرين  في  منازلها  من  العائالت 
على  وتخصيصها  المساكن  توزيع  ويشكل  الوطني.   الجيش 
اتفاقية جنيف  المادة 27 من  انتهاكا ألحكام  أسس تمييزية 
الرابعة التي يجب التقيد بها من طرف تركيا ووكالئها بصفتها 
القوة القائمة باالحتالل التي تبسط سيطرتها الفعلية على هذه 
المنطقة من سوريا.  وإذا كانت هذه الممارسة التمييزية جزءا 
من جهود أخرى تبذلها تركيا على نطاق أوسع من أجل إجبار 
يكون  فسوف  المنطقة،  من  النزوح  على  الكردية  التجمعات 

اإلنسانية.  ذلك كفيال بجعلها جريمة ضد 

عدد  على  الشام  تحرير  هيئة  قوات  استولت  إدلب،  وفي    
من العقارات واألراضي المملوكة للدروز.57  وفي تقرير صادر 
التحقيق  لجنة  أكدت   ،2022 سبتمبر  أيلول/   14 بتاريخ 
مصادرة  بالغات حول  تستلم  تزال  ال  أنها  المستقلة  الدولية 
الشام خالل  تحرير  هيئة  من  عناصر  أيدي  على  الممتلكات 
يناير، و30  الثاني/  التقرير ما بين 1 كانون  التي يغطيها  الفترة 

.2022 يونيو  حزيران/ 

وعقب عملية الفرار من سجن غويران في كانون الثاني/ يناير 
الدولية  التحالف  قوات  من  بمساندة  قسد  أطلقت   ،2022



    المركز السوري للعدالة والمساءلة  |  9  

عملية “مطرقة الشعوب” من أجل معاودة القبض على سجناء 
داعش الفارين.  وقامت قسد في كانون الثاني/ يناير، وشباط/ 
فبراير بهدم أو تدمير نحو 140 منزال في الحسكة وحدها بذريعة 
البحث عن الفارين من سجناء تنظيم داعش.  وصحيح أن 
فيها،  لالختباء  المدنيين  منازل  إلى  الذوا  قد  الفارين  بعض 
ولكن دمرت قسد أو أتلفت الكثير من المنازل من دون دليل 
يثبت وجود عناصر من داعش داخلها.  ويذكر بعض السكان 
أن  دون  من  منازلهم  تفتيش  قسد  من  عناصر  تولى  كيف 
يعثروا على أحد من المطلوبين، ولكنهم قاموا بهدم المنازل 
بالجرافات على أي حال.  وداهمت الجرافات بعض المنازل 
واصحابُها ال يزالون داخلها في بعض األحيان، ومن دون سابق 
أو  بتضررها  المنازل  تلك  أصحاب  من  الكثير  وفوجئ  إنذار.  
هدمها عقب عودتهم الحقا بعد أن اضطُروا إلى الفرار آنفا، أو 
اإلخالء وفقا لألوامر الصادرة إليهم في حينه.  وتكرر تقاعس 
عن  تعلن  ولم  منازلهم،  هدم  قُبَيل  إشعارالسكان  عن  قسد 
سياسة التعويض أو إعادة اإلعمار أو توفير خيارات إيواء بديلة 

للمتضررين النازحين من سكان تلك المنازل.58 
 وفيما يتعلق بأركان جريمة الحرب، يعرف نظام روما األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم على الممتلكات العقارية 
واالستيالء  بالممتلكات  النطاق  واسع  تدمير  “إلحاق  بأنها 
عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبمخالفة 

القانون وبطريقة عابثة”.59  وقد يشكل إسراف قسد في هدم 
جريمة  الفارين  داعش  عناصر  عن  بحثا  المدنيين  منازل 
قواعد  تقتضي  كما  العسكرية.   الضرورة  تبررها  ال  حرب 
القانون الدولي اإلنساني من الجهات الفاعلة أن تُتخذ جميع 
باألعيان  الضرر  إلحاق  لتفادي  الممكنة  االحتياطية  التدابير 
عسكري،  استخدام  له  الهدف  أن  من  والتحقق  المدنية، 
قد  وشيك  هجوم  وقوع  باحتمال  مسبقا  المدنيين  وتحذير 
يؤثر عليهم.60  وعلى الرغم من أن قسد قد أوعزت إلى بعض 
مسبقا  تحذيرا  توجه  لم  لكنها  المنازل،  بإخالء  المدنيين 
لجميع السكان قبل هدم األهداف غير العسكرية.  ولم تتول 
إلى  قسد إجراء عمليات بحث حسب األصول قبل أن تعمد 
بالمنازل  أضرار  بإلحاق  وتسببت  بالجرافات،  المنازل  هدم 
والممتلكات من دون أن تجد فيها مطلوبين، وعرضت أحيانا 

للخطر.61 المقاتلين  غير  المدنيين  حياة 
 

وأخيرا، تشكل التصاريح األمنية الالزمة للتنقل من المناطق 
دون  يحول  حاجزا  وإليها  الحكومة  سيطرة  تحت  الواقعة 
وصول المدنيين إلى ممتلكاتهم.  وغالبا ما يُحرم المعتقلون 
يعني  ما  وهو  أمنية،  تصاريح  على  الحصول  من  السابقون 
أيضا أنهم ممنوعون من الوصول إلى مناطق سكنهم السابقة 
وعقاراتهم إن ُوجدت.  وعليه، فإن السوريين الذين يُحرمون 
من الحصول على التصاريح األمنية هم ضحايا النتهاك الحق 
في السكن واألراضي والممتلكات باإلضافة إلى انتهاك الحق في 

والتنقل.62  الحركة  حرية 

 الكبتاغون 

المتحصالت  على  كبير  بشكل  السورية  الحكومة  اعتمدت 
من  مادة  وهي  ونقله،  الكبتاغون  مادة  إنتاج  عن  الناجمة 
وعلى  مختلفة.   وأشكال  بأنواع  المنبهة  األمفيتامينات 
االتجار  لمكافحة  المبذولة  الدولية  الجهود  تنامي  من  الرغم 
بالكبتاغون، ُشحنت كميات هائلة منها وغيرها من العقاقير 
الشرق  في  اإلقليمي  الطلب  تلبي  كي   2022 عام  في  المخدرة 
يمكن  حيث  المغرب  إلى  وصوال  إفريقيا  وشمال  األوسط 
أيضا.   إفريقيا  غرب  أسواق  إلى  الولوج  خاللها  من  للمهربين 
وتُوظَّف متحصالت االتجار بالكبتاغون بشكل مباشر في إدامة 
تسكت  أن  للحكومة  تتيح  التي  العقاب  من  اإلفالت  ثقافة 
الحقوق  تجاهل  واستمرار  الداخلية،  المعارضة  أصوات 

السوري. للشعب  األساسية 

�����������
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ارتفعت   63،2021 في  األردن وسوريا  بين  الحدود  فتح  وعقب 
وتسببت   ،2022 في  األردن  إلى  المخدرات  تهريب  حدة 
األمن  قوات  محاولة  مع  واشتباكات  مناوشات  بحدوث 
التي  الحاالت  وتظهر  المعقدة.   التهريب  لعمليات  التصدي 
حرص المركز السوري للعدالة والمساءلة على توثيقها تنامي 
المخاطر المحدقة بالمواطنين األردنيين والسوريين العالقين 
في مرمى النيران جراء أعمال العنف في القرى الحدودية بين 
البلدين، وعلى طول دروب التهريب المعروفة.  وزاد االقتتال 
من مخاطر نزوح سوريين وأردنيين شهدوا على هدم منازلهم 
تبادل  حصل  تضررها كلما  أو  ومزارعهم  التجارية  ومحالهم 

والمهربين.64 السلطات  بين  النار  إلطالق 

كما تم جر لبنان لينزلق بشكل أعمق في تجارة الكبتاغون مع 
تدهور األوضاع المالية في البالد، واضطرار الناس إلى اللجوء 
إلى وسائل غير مشروعة وخطرة لتلبية احتياجاتهم األساسية 
أن  من  الرغم  وعلى  واألردنيين.   السوريين  مع  حصل  كما 
معظم عمليات إنتاج الكبتاغون تتم على الجانب السوري من 
الحدود، إال أن ضلوع حزب الله في عمليات التهريب بشكل 
كبير حال دون إمكانية تدخل قوى األمن في لبنان التي تفتقر 

لقدرات المنع والردع أصال في هذ السياق.65
 

وعموما، تركزت غالبية آثار تجارة الكبتاغون بشكل ملموس 
داخل سوريا حيث أتاحت عائداتها غير المشروعة للحكومة 
النقص  من  الرغم  على  نفسها  تمويل  في  تستمر  أن  السورية 
المزمن في توفر العمالت األجنبية لديها.  كما ساعد االتجار 
بحبوب الكبتاغون عائلة األسد على إدامة شبكات المحسوبية 
الحكومة  في  موقعها  على  تحافظ  كي  لها  مهمة  كانت  التي 
إلى  بالمخدرات  االتجار  متحصالت  توجيه  وتم  والنظام.66  
للرئيس  األصغر  الشقيق  قبيل  من  السلطة  سماسرة  كبار 
وقائد الفرقة الرابعة النافذة، ماهر األسد، الذي زُعم أن حصة 
يتم  دوالر عن كل شحنة  ألف   300 تبلغ  األرباح  من  وحدته 
تمريرها من المخدرات.67  وفي تقرير أعدته مجلة دير شبيغل 
األلمانية في 2021، قّدر ُمعّدو التقرير أن تجارة الكبتاغون تدر 
على األسد وأعوانه عائدات تصل إلى 5,7 مليار دوالر، ولعل 
الرقم ارتفع في عام 68.2022  ومقارنة بموازنة الدولة الرسمية 
في عام 2022 والبالغة 5,3 مليار دوالر،69 فمن الواضح مدى 
قيمة موازنة الظل المتمثلة بمتحصالت االتجار بالمخدرات.  
ولكن ال يمكن تجاهل تبعاتها من حيث تنامي أزمة اإلدمان في 

السوري.70  الداخل 

تدرك  أن  بالمخدرات  االتجار  تكافح  التي  الدول  وعلى 
سوداء  سوق  على  السيطرة  محاولة  عن  الناجمة  التحديات 
ترعاها الدولة، حيث يقع هذا النوع من النشاط االقتصادي 
خارج نطاق الضوابط التقليدية في السوق، وقد يتفاقم أثرها 
االنخراط  إلى  الفاعلة  بالجهات  تدفع  التي  العقوبات  بفعل 
بشكل أكبر وأكثر عمقا في األنشطة غير المشروعة.  وال يؤدي 
اعتراض شحنات المواد المخدرة وضبطها إلى إحداث التأثير 
المطلوب على نظام األسد أو حكومته ألنه قد تلقى حصته من 
األرباح من المهربين مقدما على األرجح.  وأصدر الكونغرس 
األمريكي قانونا مؤخرا يدعو كيانات حكومية أمريكية مختلفة 
في  بالكبتاغون  االتجار  لمكافحة  استراتيجية  مالمح  رسم  إلى 
غضون 180 يوما، وهو ما يشير إلى انعدام الخيارات المتاحة 
على هذا الصعيد حاليا.  ومع أن الرقابة على عمليات التسليم 
وبرامج  النهائية،  إلى وجهتها  الشحنات عند وصولها  وضبط 
من  تحد  قد  اإلدمان  من  والعالج  التأهيل  وإعادة  التوعية 
الطلب على المخدرات، إاّل أن هذه الجهود تنطوي على تكلفة 
باهظة، وال يكون النجاح حليفها على الدوام.71 ولكن ال تُعدم 
الدول بعض الخيارات المحدودة األخرى المتاحة في ظل هذه 
المعلومات، وتدمير  في جمع  قَبيل االستمرار  التحديات من 
المواد  على  السوق  في  الطلب  من  والحّد  االتجار،  شبكات 

النزاع في سوريا. التي تغذي  المخدرة 
 

االعتقال التعسفي واالختفاء القسري

استمرت ممارسات االعتقال التعسفي واالختفاء القسري في 
سوريا خالل عام 2022، ولم يتم إحراز تقدم يُذكر على الرغم 
وتعرض  السورية.   الحكومة  طرف  من  اإلصالح  مزاعم  من 
الجهات  جميع  أيدي  على  التعسفي  لالعتقال  السوريون 
النزاع، وظل مصير عشرات اآلالف منهم مجهوال  في  الفاعلة 

الساعة.72 حتى 

الحكومة  طرف  من  المزعومة  اإلصالحات  حزمة  وشملت 
القسري  واالختفاء  التعسفي  االعتقال  سياق  في  السورية 
منشآت  في  بالتعذيب  متعلقة  ومراسيم جديدة  قوانين  سن 
وأعلنت  المعتقلين.   عن  واإلفراج  والمعتقالت،  االحتجاز 
الحكومة في آذار/ مارس تمرير القانون رقم 16 الذي يُفترض 
مع  اتساقا  أكثر  الحكومية  السياسات  يجعل  أن  يحاول  أنه 
تجريم  خالل  من  للتعذيب  المناهضة  الدولية  االتفاقيات 
فعل التعذيب نفسه.  ولكن لم يضمن القانون رقم 16 لعام 
2022 حق جبر الضرر واإلنصاف لضحايا التعذيب سابقا، ولم 
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يحول  بما  أحكامه  إلنفاذ  فعالة  آليات  استحداث  على  ينص 
نص  في  ترد  لم  المثال،  سبيل  وعلى  الفعل.73   تكرار  دون 
القانون مواد أو أحكام تتيح للمراقبين المستقلين الدخول إلى 
بشكل  فيها  التعذيب  ينتشر  التي  الحكومية  االعتقال  مرافق 
منهجي يفضي إلى حصول وفيات كثيرة في صفوف المعتقلين.  
وأصدرت الحكومة السورية بعد شهر واحد المرسوم الرئاسي 
رقم 7 الذي ينص على منح عفو عام لكل من جرى اعتقاله 
بعد عام 2011 بتهم تتعلق باإلرهاب.  وأعقب صدور المرسوم 
عمليات اإلفراج عن بضع مئات من معتقلي سجن صيدنايا 
لم  ولكن  الماضي،  مايو  أيار/  أوائل  ومتحيّز  فوضوي  بشكل 
يتم اإلفراج عن مجموعات أخرى عقب ذلك التاريخ.74  وفي 
وتوفير  اإلفراج،  عمليات  لتنسيق  رسمية  آلية  غياب  ظل 
أماكن  في  التحقيق  أو  بالمعتقلين  المتعلقة  المعلومات 
وعائالتهم  والمفقودين  المعتقلين  ذوو  سيظل  وجودهم، 
أبنائهم  مصير  عن  معلومة  أي  على  الحصول  بيأس  يترقبون 

وجودهم. وأماكن 

بشكل  التصدي  في  السياسات  هذه  فشل  من  الرغم  وعلى 
كاٍف لمشكلة االعتقال التعسفي واالختفاء القسري، زعمت 
عن  عبارة  هي  السياسات  هذه  أن  السورية كاذبة  الحكومة 
التطبيع  عملية  من  تسرع  كي  وذلك  بها،  قامت  إصالحات 
الديبلوماسي مع حكومات أخرى من بلدان المنطقة، وتحول 
األنظار في الوقت نفسه عما تم توثيقه حينها من مذبحة حي 
ظهور  وجدد    .2013 إبريل  نيسان/  في  وقعت  التي  التضامن 
أدلة على المجزرة التي ارتُكبت لفت األنظار إلى مسألة مصير 
قوات  أيدي  على  اختفوا  الذين  األشخاص  وجود  ومكان 
النظام ضالعين  النزاع. كما ظل كبار مسؤولي  أثناء  الحكومة 
نطاق  على  القسري  واالختفاء  التعسفي  االعتقال  ممارسة  في 
في  عنها  النقاب  توثيقية جديدة ُكشف  أدلة  وتُظهر  واسع.  
2022 من خالل رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا وجود 

روابط وثيقة بين المسؤولين رفيعي المستوى وإدارة منشآت 
أقدمت  كيف  بيان  إلى  باإلضافة  والمعتقالت،  االحتجاز 
 1,5 بقيمة  وأصول  عقارات  مصادرة  على  السورية  الحكومة 
مليار دوالر تعود ملكيتها للمعتقلين من خالل وسائل قضائية 

القضاء.75 نطاق  تقع خارج  وأخرى 

كما انخرطت أطراف النزاع السوري األخرى في المناطق غير 
الخاضعة لسيطرة الحكومة في عمليات اعتقال تعسفي بشكل 
منتظم في عام 2022، وإن كانت هذه الممارسة تتم على نطاق 
النظام.   مناطق  في  الممارسة  انتشار  بحجم  مقارنة  أضيق 
وخلص تقرير من إعداد لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى 
الواقعة تحت سيطرة هيئة  العام في إدلب  أن مديرية األمن 
وناشطين  صحفيين  اعتقال  على  أقدمت  قد  الشام  تحرير 
التمثيل  في  حقهم  من  وحرمتهم  تعسفي،  بشكل  مدنيين 
المؤسسات  وأما  الطبية.   الرعاية  على  والحصول  القانوني 
التابعة لهيئة تحرير الشام والمعنية بإعالم عائالت الضحايا 
المعتقلين فلم تستجب ألي  أبنائها  عن مصير ومكان وجود 
الواقعة  للمناطق  وبالنسبة  الخصوص.76   بهذا  مناشدات 
داخل  فصائل  أقدمت  سوريا،  شمال  في  تركيا  سيطرة  تحت 
الوطني على اعتقال مدنيين بشكل تعسفي )ال سيما  الجيش 
واغتصابهم،  بتعذيبهم،  وقامت  الكردية(  األصول  ذوي  من 
ومارست غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية بحقهم.  كما 
المعتقلين  بين  وفيات  حصول  عن  تحدثت  تقارير  وردت 
إلى  تلك االعتقاالت  الوطني.  كما قد ترقى  الجيش  في سجون 
مصاّف االختفاء القسري نظرا لعدم تزويد عائالت المعتقلين 

ذويها.77 عن  معلومات  بأي 
سوريا  قوات  اعتماد  تزايد  سوريا،  شرق  شمال  مناطق  وفي 
بحق  التعسفي  االعتقال  ممارسة  على  )قسد(  الديمقراطية 
المعارضين  أصوات  إسكات  اأجل  من  كأداة  المدنيين 
منسقو  وأبلغ  التجنيد.78   أو كجزء من حمالت  السياسيين، 

العنوان: بال عنوان 
الرسام: أبو مالك الشامي 

عن  عام  عفو  بمنح   2022 أبريل  نيسان/  في  مرسوما  السورية  الحكومة  أصدرت 
عن  اإلفراج  بالمحصلة  وجرى  المرسوم.   صدور  قبل  المرتكبة  اإلرهاب  جرائم 
مئات المعتقلين من بعض أسوأ سجون سوريا ال سيما سجن صيدنايا العسكري.  
ووجد الكثير من المعتقلين أنفسهم مشردين عقب اإلفراج عنهم بعد أن ُدمرت 
منازلهم وهُجرت األحياء التي كانوا يقطنون فيها.  ويُظهر الرسم من إعداد رسام 
الواقع األليم الذي ينتظر المعتقلين السابقين عند  أبو مالك الشامي  الكاريكاتير 
محاولتهم معاودة االندماج في العالم الخارجي فضال عن معاناة األسر وهي تبحث 

المفقودين في غياهب المعتقالت السورية.   عن ذويها 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158845128366105&set=a.10151062257241105
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عمليات التوثيق التي يتولى المركز السوري للعدالة والمساءلة 
إجراءها عن حصول زيادة ملموسة في عدد المداهمات التي 
وفيهم  الذكور،  واختطاف  المواطنين،  لمنازل  قسد  تشنها 
األطفال، عند مرورهم بنقاط التفتيش أو الحواجز العسكرية 
تركي  العناصر من أجل مواجهة غزو  المزيد من  بزعم تجنيد 
تنظيم  مع  لهؤالء  صالت  وجود  بزعم  أو  للمنطقة،  محتمل 
داعش. واستمرت قسد في األثناء بممارسة اعتقال المنتسبين 
إلى داعش وأقاربهم على نطاق واسع.  وال يزال عشرات اآلالف 
داعش  بعناصر  ارتباطهم  يُزعم  الذين  والنساء  األطفال  من 
الهول وروج، وقد يكون بينهم  محتجزين تعسفا في مخيمي 
بضعة آالف من المدنيين الذين يعتبرون في عداد المفقودين 
إبان حكم داعش للمنطقة.  كما اعتقلت قسد في أكثر من 20 
سجنا ما ال يقل عن 10 آالف معتقل يُشتبه بانتمائهم لتنظيم 
داعش، وكان نحو ألف منهم قُّصرا لحظة اعتقالهم.79 وكشف 
سجن  على  فبراير  شباط/  في  التنظيم  شنه  الذي  الهجوم 
واإلنسانية  األمنية  القصور  أوجه  الحسكة عن  في  لقسد  تابع 
ما  وهو  لقسد،  التابعة  السجون  نظام  تعتري  التي  والعدلية 
الموضوع من  مع  للتعامل  استراتيجية شاملة  يستدعي وضع 

داعش.80 لهزيمة  الدولي  التحالف  أعضاء  طرف 

   الالجئون والعودة القسرية 
تجددت في 2022 أخطار إجبار الالجئين السوريين على العودة 
إلى سوريا قسرا، أو نقلهم إلى بلد ثالث غير آمن بالنسبة لهم.  
وتسببت الحرب في أوكرانيا بموجة لجوء أوكرانية عمت أرجاء 
االقتصادية  الحرب  تداعيات  وأصبحت  األوروبية،  القارة 
المضيفة  البلدان  في  وكبيرة  ملموسة  كوفيد-19  وجائحة 
لالجئين.  ودفعت تلك العوامل عددا من البلدان المضيفة إلى 
تقدمها لالجئين  التي  المساعدات  البحث عن سبل لخفض 
وبالمحصلة،  أراضيها.  مغادرة  على  إجبارهم  أو  السوريين، 
وأوروبا عرضة  األوسط  الشرق  في  السوريون  الالجئون  أصبح 
فيه  يتعرضون  قد  بلد  إلى  القانونية  غير  أو  القسرية  لإلعادة 

االضطهاد.  من  لمزيد 
 

والسويد  والدنمارك،  والنمسا،  المتحدة،  المملكة  وقامت 
عن  المسؤولية  وتلزيم  ثالثة  بلدان  لتوكيل  محاوالت  بعدة 
المملكة  2022، وضعت  يونيو  وفي حزيران/  إليها.   الالجئين 
قانون  أحكام  بموجب  سوريا   15 لترحيل  خططا  المتحدة 
والمملكة  رواندا  بين  الشراكة  واتفاق  والحدود،  الجنسية 
في  الشراكة  برنامج  وأُبرم  اللجوء.81   بطلب  المعني  المتحدة 
استضافة  ينقل عبء  بحيث  وُصمم  العام،  من  سابق  وقت 
الالجئين عن كاهل المملكة المتحدة ويحوله إلى دولة أخرى.  
لذلك  وفقا  المزمعة  الترحيل  عمليات  تنفيذ  وقف  وجرى 
اللحظة األخيرة بموجب أمر صادر عن المحكمة  البرنامج في 
األوروبية لحقوق اإلنسان،82 ولكن لم تتوقف المملكة المتحدة 
عن البحث عن فرص أخرى ممكنة تتيح لها إرسال السوريين 
إلى بلد ثالث.  وفي كانون األول/ ديسمبر، قضت محكمة لندن 
العليا بأن ترحيل الالجئين إلى بلد ثالث يُعد إجراًء قانونيا.83  
التي  الحقوقية  القلق  بواعث  من  الكثير  هناك  تزال  ال  ولكن 
تلزيم  وأن  السياسة ال سيما  الكثير من منتقدي هذه  تساور 
بلدان  في  السوريين  سالمة  يهدد  ثالث  لطرف  المسؤولية 
أخرى من قبيل رواندا وتركيا نظرا الفتقارهما آلليات حماية 
تحول دون ترحيل السوريين قسرا إلى سوريا.  وال يزال تلزيم 
المسؤولية إلى بلدان ثالثة خيارا مطروحا على صعيد سياسة 
التعامل مع الالجئين عند الكثير من البلدان من قَبيل النمسا 

والدنمارك.

إلى  يعودوا  كي  السوريين  على  ضغوطا  الدانمارك  ومارست 
أحد  في  مسمى  غير  أجل  إلى  محتجزين  البقاء  أو  سوريا، 
الدانماركية  مراكز االحتجاز الحكومية.84  وأرسلت الحكومة 
الدراسة  مقاعد  على  السوريين  األطفال  إلى  رسمية  خطابات 

العنوان: لن ننساكم
الفنانون: أنيس صالح حمدون، وعزيز األسمر، وسالم حامد 

“لن ننساكم 

معتقلونا ليسوا مجرد أرقام 

المعتقلون هم جرحنا النازف” 

شمال  الواقعة  اعزاز  في  الجدارية  هذه  الثالثة  الفنانون  رسم   

غرب سوريا على مقربة من حلب، وذلك تعبيرا عن تضامنهم مع 

اعزاز.  معتقلي  عائالت 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3798934483665007&set=a.1442472932644519&type=3
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من  أمورهم  وألولياء  لهم  تهديدا  فيها  توجه  الدانمارك  في 
الجديدة  الموجة  وعقب  البالد.85  مغادرة  على  أجل حملهم 
ال  األوروبية  البلدان  سارعت  األوكرانيين،  الالجئين  من 
المساعدات  أموال  سحب  إلى  والسويد  الدانمارك  سيما 
المعدة لإلرسال إلى الخارج، وأعادت توجيهها لتمويل جهود 
استضافة الالجئين محليا، وجاءت هذه الخطوة على حساب 
الجئين آخرين من غير األوكرانيين، ومارست حكومتا البلدين 
إلى سوريا  بالعودة  كي يسرعوا  السوريين تحديدا  ضغوطا على 
الدنمارك نحو 50  الظروف مواتية.  وسحبت  قبل أن تصبح 
السوريين،  مساعدة  مخصصات  من  دانماركية  مليون كرونا 
بينما عمدت السويد إلى سحب نحو 4.5 مليار كرون سويدي 

الخارجية.86 بالمساعدات  الخاصة  ميزانيتها  من 

كما تعرض السوريون في تركيا ولبنان لضغوط من أجل حملهم 
على العودة إلى سوريا بشكل سابق ألوانه قبل استقرار األوضاع.  
السوريين  تجاه  والعصبية  التوتر  تصاعدت حدة   ،2022 وفي 
االنتخابية على  أثناء حمالتهم  السياسيين  تركيز  تركيا مع  في 
التباطؤ  أن  عن  فضال  بلدهم،  إلى  السوريين  إعادة  موضوع 
االقتصادي قد ساهم في خلق تصور خاطئ مفاده أن السوريين 
التجاذبات  تلك  وأفضت  وظائفهم.   في  األتراك  زاحموا  قد 
بمقتل  تسببت  عنف  أعمال  اندالع  إلى  المتوترة  واألوضاع 
شاب سوري يبلغ من العمر 22 عاما في إسطنبول.87  ووثقت 
فبراير  شباط/  بين  حاالت  ووتش  رايتس  هيومان  منظمة 
باعتقال  التركية  السلطات  قيام  2022 شهدت  يوليو  وتموز/ 

مئات الرجال والصبية السوريين وترحيلهم إلى سوريا.  وزعم 
عدد من الرجال أنهم أُجبروا على التوقيع على أوراق رسمية 
تثبت رغبتهم بالعودة إلى سوريا طوعيا، وذلك عقب التهديد 
للعدالة  السوري  المركز  وتحقق  يمتثلوا.88   لم  إذا  بالضرب 
والمساءلة بشكل مستقل من حصول سوء المعاملة وحاالت 
العودة القسرية من خالل توثيق التفاصيل وإجراء المقابالت 
مع أصحابها. وعقب زلزال شباط / فبراير 2023، يواجه العديد 
فقدوا  بعدما  األمن  انعدام  في  تزايًدا  تركيا  في  السوريين  من 
منازلهم.  كما أعلن لبنان عن خطة لترحيل آالف السوريين 
في  العملية  تلك  جوالت  أولى  وجرت  طوعي.   بشكل  شهريا 
أن  إلى  أشارت  دولية  انتقادات  وسط  أكتوبر  األول/  تشرين 
إلى  العودة  على  السوريين  أرغموا  قد  اللبنانيين  المسؤولين 
عقب  تلك  القسرية  العودة  عمليات  وجاءت  بالدهم.89  
بصفة  التمتع  من  لبنان  في  السوريين  حرمان  من  سنوات 
الذي  األمر  الصلة،  ذات  الخدمات  على  والحصول  اللجوء 
فاقم من التحديات التي تعترض سبيل السوريين جراء األزمة 
السوريون  أصبح  السياق،  ذلك  ظل  وفي  أصال.   االقتصادية 
وداخل  لبنان  في  لهم  األمن  انعدام  وتبعات  لمخاطر  عرضة 
لبنان، وخطورة  في  لهم  الحماية  أشكال  ولعل غياب  سوريا.  
األوضاع في سوريا وغياب السالمة في الداخل يدفعان الجميع 
إلى التساؤل والتشكيك بما إذا كانت عمليات العودة طوعية 

فعال أم ال.

العنوان: بال عنوان 
  الفنان: مهند عرابي 

في أيلول/ سبتمبر 2022، انطلق أحد القوارب الذي يقل الجئين 
لبنان  سواحل  من  وفلسطين  ولبنان،  سوريا،  من  ومهاجرين 
قبالة  فني  عطل  جراء  القارب  وانقلب  قبرص.   جزيرة  باتجاه 
سواحل طرطوس، وتسبب بغرق 88 شخصا.  وترسم لوحة مهند 
القارب وقد خاطروا بحياتهم بغية  عرابي نساء وأطفاال على متن 
إلى بر األمان.  وقوبلت مأساتهم ووفاتهم بالمباالة من  الوصول 
مسار  جماح  عن كبح  تقاعست  التي  اللبنانية  السلطات  طرف 
الهجرة الجديد عبر المياه اإلقليمية للبنان.  وعلى الرغم من كل 
ما يتربص بالالجئين والمهاجرين من مخاطر في عرض البحر، لن 
يتوانى هؤالء عن خوض غمار الرحلة الخطيرة من منطقة الشرق 
ظلت  طالما  األوروبية  السواحل  باتجاه  إفريقيا  وشمال  األوسط 

وخطرة. هشة  بلدانهم  أوضاع 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158845128366105&set=a.10151062257241105
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جهود العدالة

مدنيون ينتظرون الخبز في غمرة أزمة الغذاء المستمرة  © صوت العاصمة



    المركز السوري للعدالة والمساءلة  |  15  

جهود العدالة

الوالية القضائية العالمية

يتيح مبدأ الوالية القضائية العالمية للدول أن تالحق األجانب 
من مرتكبي الجرائم خارج أراضيها بحق ضحايا أجانب أيضا.90  
وتُعد الوالية القضائية العالمية السبيل الوحيد المتاح حاليا 
من  ارتكبوه  ما  على  ومقاضاتهم  المزعومين  الجناة  لمالحقة 
جرائم مروعة في سوريا، وذلك في ضوء غياب آلية دولية إلقامة 

العدل في هذا السياق.91

بها  المفصول  أو  المنظورة  القضايا  عدد  وصل   ،2022 وفي 
على  قضية   60 إلى  العالمية  القضائية  الوالية  مبدأ  بموجب 
في  قطعية  أحكام  وصدرت  سوريا،  في  مرتكبة  جرائم  خلفية 
بعضها.  وكانت ألمانيا مسرحا ألكبر عدد من هذه القضايا، 
على  تحريكها  تم  التي  القضايا  عدد  في  ارتفاع  ذلك  وواكب 
التهم  وفرنسا، وهولندا.  وشملت  السويد،  في  أساس مماثل 
المسندة إلى المتهمين في هذه القضايا ارتكاب جرائم حرب، 

.)2 الملحق  )انظر  اإلنسانية  ضد  وجرائم 
 

وفي كانون الثاني/ يناير 2022، انتهت محاكمة أنور رسالن في 
مدينة كوبلنتس بألمانيا، وشكلت هذه المحاكمة عالمة فارقة 
في هذا السياق حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيسي في هذه 
القضية وحكمت عليه بالسجن المؤبد أو 15 سنة.92  وشملت 
تعذيب  في  تواطؤه  ثبت  سوريا  حكوميا  مسؤوال  المحاكمة 

المعتقلين في فرع المخابرات العسكرية رقم 251.  وامتدت 
المحاكمة على مدار 110 جلسات خالل سنتين تقريبا. وأُدين 
أنور رسالن في نهاية المطاف بارتكاب 27 جريمة قتل باإلضافة 

إلى ارتكاب 4000 حالة تعذيب وحرمان من الحرية.
 

في  النظر  إجراءات  بدأت   ،2022 يناير  الثاني/  كانون  وفي 
بطبيب  وتتعلق  بألمانيا،  فرانكفورت  مدينة  في  أخرى  قضية 
سوريا.   في  عسكري  مشفى  في  مرضاه  بتعذيب  متهم  سوري 
المّدعين  عدد  بقلة  م.  عالء  ضد  المرفوعة  القضية  وتتميز 
أنور  ضد  المرفوعة  بالقضية  مقارنة  الناجين  من  والشهود 
رسالن، وشهدت عقد 48 جلسة في 2022.  ومن المقدر أن 
تستمر المحاكمة لعامين جراء تعقيدات التعامل مع الجرائم 
الدولية، وتراكم القضايا في المحكمة التي تنظر في هذه القضية 

التحديد.93 وجه  على 

ال يشترط القانون األلماني تدوين محاضر جلسات المحاكمات حرفيا.  
جلسة  مراقبة كل  على  والمساءلة  للعدالة  السوري  المركز  وحرص 
من جلسات محاكمة أنور رسالن، وأعد مالحظات مفصلة باللغتين 
المحاكمة.   لوقائع  موثقا  تاريخيا  واإلنجليزية شكلت سجال  العربية 
نشر  ويتابع  م.،  عالء  محاكمة  بمراقبة  المركز  شرع   ،2022 وفي 

أيضا.  المحاكمة  هذه  جلسات  ملخصات 

السوري  المركز  حرص  رسالن،  أنور  محاكمة  مجريات  اختتام  وعقب 

من سجالت  1500 صفحة  على  يربو  ما  مراجعة  على  والمساءلة  للعدالة 

ومحاضر جلسات المحاكمة، وفحص االتجاهات العامة والتحديات التي 

اليأس  “بين  المعنون  تقريره  في  المركز  المحاكمة.  وخلص  إبان  برزت 

واألمل” إلى أن المحاكمة شكلت خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة 

والمساءلة،  وعُّدت فرصة قيمة الستقاء الدروس من أجل المحاكمات 

القادمة التي قد تتم وفقا لمبدأ الوالية القضائية العالمية.99  كما أوصى 

المركز على وجه التحديد بأن تحسن المحاكم من منظومة تواصلها مع 

الرأي العام، وتوفر ما يكفي من خدمات الدعم النفسي االجتماعي للشهود، 

باإلضافة إلى ضرورة نظر الدول في إمكانية إنشاء محكمة ابتدائية مركزية 

تُعنى بجميع القضايا وفقا لمبدأ الوالية القضائية العالمية وذلك من باب 

توحيد جميع الدروس المستفادة والمستخلصة من هذه التجربة ضمن 

مستودع مركزي.

https://syriaaccountability.org/the-trial-of-anwar-raslan-and-eyad-al-gharib/
https://ar.syriaaccountability.org/mhkm-nwr-rsln-wyd-gryb/
https://ar.syriaaccountability.org/tag/trial-monitoring/
https://ar.syriaaccountability.org/tqryr-jdyd-byn-lml-wlys-sbyl-llmdy-quduman-baad-mhkm-kwblnts/
https://ar.syriaaccountability.org/tqryr-jdyd-byn-lml-wlys-sbyl-llmdy-quduman-baad-mhkm-kwblnts/
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 كما تم تحريك عدد من القضايا ضد نساء انضممن لصفوف 
أُعيدت خمس  فبراير،  وفي شباط/  في سوريا.   تنظيم داعش 
وجرى  سوريا،  في  روج  مخيم  من  بلدهن  إلى  هولنديات 
اعتقالهن بتهم تتعلق باإلرهاب.  وكن مقيمات رفقة أطفالهن 
الدولة  إنسانية، وُوضع أطفالهن تحت وصاية  في ظروف غير 
مارس،  آذار/  وفي  الهولندية.94   األراضي  وصولهن  بمجرد 
أدانت محكمة سويدية امرأة سويدية بتهمة ارتكاب جريمة 
حرب وتجنيد ابنها الطفل للقتال في صفوف داعش في سوريا 

الحقا.95 هناك  نحبه  قضى  حيث 

وفي نيسان/ أبريل 2022، بدأت في برلين محاكمة موفق د. في 
قضية ارتكاب جريمة حرب، حيث كان عضوا في حركة فلسطين 
حرة في مخيم اليرموك الواقع على أطراف دمشق، واتُهم بإلقاء 
قنبلة يدوية على حشد من المدنيين كانوا ينتظرون في طابور 

للحصول على الطعام.96

األمريكية  العدل  وزارة  أعلنت  أكتوبر،  األول/  تشرين  وفي 
التوصل إلى اتفاق مع شركة الفارج لألسمنت )والتي ُوضعت 
الشركة  أقرت  أن  عقب  هولسيم كورب(  شركة  إدارة  تحت 
تقديمها  جراء  إليها  المسندة  الجنائية  التهمة  بارتكاب 
الدعم المادي لتنظيم داعش، ووافقت على دفع الغرامات، 
والتخلي عن مبلغ قدره 778 مليون دوالر أمريكي.97  وكانت 
شركة الفارج قد أودعت دفعات ضمان لدى التنظيم وجبهة 
النصرة كي تحتفظ بإمكانية الوصول إلى مصنعها في الرقة، وفي 
الشركة  عالمة  تحمل  ال  لها  تابعة  لشاحنات  السماح  مقابل 
العسكرية  والحواجز  التفتيش  نقاط  بين  حرية  بكل  بالتنقل 
التابعة للتنظيم.  كما أبرمت الفارج اتفاقا لتقاسم األرباح مع 
االتفاق ضريبة على إحدى  التنظيم بموجب  داعش، وفرض 
اإلسمنت.98   صناعة  مجال  في  المنافسة  التركية  الشركات 
وتُعد هذه القضية إنجازا مهما على صعيد المسؤولية الجنائية 

للشركات.
 

وتشمل باقي التحديات التي تعترض سبيل وحدات التحقيق 
ال  الذين  السوريين  الشهود  هوية  تحديد  الحرب  جرائم  في 
بإجراءات  السير  أجل  من  مشاركتهم  عن  االستغناء  يمكن 
المالحقة الجنائية، فضال عن عدم قدرة تلك الوحدات على 
إجراء تحقيقات داخل سوريا.  وعلى هذا الصعيد، اعتمدت 
تلك الوحدات بشكل كبير على المجتمع المدني السوري الذي 
تمتلك منظماته صالت ومعارف داخل سوريا، ومع الجاليات 
إلى ما تجمعه من عالقات مع  السورية في الشتات باإلضافة 

والمحايدة.   المستقلة  الدولية  اآللية 

مالحقة المرتبطين بتنظيم داعش 

شكلت مالحقة آالف العناصر السابقين في تنظيم داعش من 
للسلطات  تحديات  سوريا  في  النزاع  في  شاركوا  وإناث  ذكور 
المحلية والدول األجنبية، مع عدم وضوح سبل المضي قدما 
بهذا الخصوص.  وتعاني الدول على صعيد بلورة خطة شاملة 
السلطات  وتفتقر  األجانب،  المقاتلين  عودة  عملية  إلدارة 
المقاتلين  لمالحقة  الالزمة  والقدرات  للموارد  المحلية 
اآلالف  بقاء  إلى  أدى  ما  وهو  جنائيا،  ومقاضاتهم  السوريين 

)قسد(.   الديمقراطية  سوريا  قوات  عهدة  في  محتجزين 

آالف   10 وجود  قُدر   ،2022 أكتوبر  األول/  تشرين  وبحلول 
 3 منهم  مناطق شمال شرق سوريا  في  قسد  في عهدة  مقاتل 
آالف مقاتل عراقي، وألفا مقاتل من خارج سوريا والعراق.100  
تتوليا  كي  وقسد  الذاتية  اإلدارة  تُركت سلطات  فلقد  وعليه، 
الرغم من  على  العالم  في  لإلرهابيين  تجمع  أكبر  مع  التعامل 
ويُحتجز  بحوزتهما.   المتوفر  والتدريب  الموارد  محدودية 
المعتقلون في زنازين مكتظة داخل سجون أُنشئت على عجل 
تعاني من قلة المخصصات، أو عدم مراعاة األصول القانونية 
الواجبة.  وثمة مئات من األطفال بين المعتقلين، وثمة بينهم 
من لم يتجاوز سن الـ 12 عاما بعد.101  وظلت معظم القضايا 
جامدة دون تحريك على الرغم من محاكمة بعض السوريين أو 
إخالء سبيلهم عقب جهود  وساطات عشائرية.  وعالوة على 
ذلك، ال تملك سلطات اإلدارة الذاتية اإلطار القانوني أو الموارد 
الالزمة لمحاكمة المقاتلين األجانب المحتجزين في عهدتها.  
كما تجاهلت الدول المناشدات التي أطلقتها سلطات اإلدارة 

بموجب مبدأ  الجارية  بالمحاكمات  الخاصة  اإلجراءات  وفي جميع   
تجاربهم  ذكريات  الناجون  يستحضر  العالمية،  القضائية  الوالية 
دولية  جرائم  ارتكاب  معرض  في  بها  مروا  التي  والمؤلمة  الصادمة 
أن  الذكريات  تلك  استحضار  عملية  شأن  ومن  بحقهم.   خطيرة 
تتسبب بتكرار الشعور بالصدمة لصاحبها بما يؤثر سلبا على صحته 
الكثير  المخاطرة، ال يعلم  الرغم من هذه  النفسية والبدنية.  وعلى 
النفسي  الدعم  على  الحصول  في  حقهم  عن  شيئا  الناجين  من 
االجتماعي أثناء المرافعات في بعض البلدان.  ونشر المركز في 2022 
المروعة،  الجرائم  من  السوريين  للناجين  موجهة  معلومات   نشرة 
وذلك كي توفر لهم إرشادات حول خدمات الدعم النفسي االجتماعي 
نشرات  وتوضح  وهولندا.   ألمانيا  في  المتاحة  العقلية  والصحة 
المعلومات تفاصيل الجهات الحكومية وغير الحكومية التي بوسعها 
باللغة  للسوريين  الثقافية  للخصوصية  مراعية  خدمات  توفر  أن 
اإلدارية  المنظومة  التعامل مع  نصائح حول كيفية  وتقترح  العربية، 
في سياق منظومة  االجتماعي  النفسي  والدعم  العقلية  الصحة  لنظام 

الجنائية. العدالة 

https://ar.syriaaccountability.org/yjb-aal-lmny-whwlnd-thsyn-ldaam-lnfsy-ljtmaay-llnjyn-fy-lmhkmt-ljnyy/
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الذاتية وقسد بخصوص إعادة المقاتلين األجانب إلى بلدانهم 
جل  وكان  القومي.   ألمنها  تهديدا  تَعّدهم  التي  األصلية 
العائدين الذين تمت مقاضاتهم جنائيا في بلدانهم من النساء 
واألطفال، وجرى تصنيفهم على أنهم يشكلون خطرا أقل من 

الرجال.102   نظرائهم 
]انظر الخريطة - الصفحة 29[ 

مقدونيا  وجمهورية  وكوسوفو،  والهرسك،  البوسنة  وتشكل 
الشمالية استثناًء لهذا االتجاه العام السائد بين الدول.  وتمت 
حتى حزيران/ يونيو 2022 إعادة 24 بالغا إلى أوطانهم في منطقة 
غربي البلقان، وتمت مقاضاتهم وفقا ألحكام قوانين مكافحة 
اإلرهاب فيها.103  وبلغ متوسط فترات أحكام السجن الصادرة 
بحقهم حوالي 3,4 سنة في البوسنة والهرسك، و4 سنوات في 
التي  الجهود  ولعل  مقدونيا.104   في  سنوات  و6.4  كوسوفو، 
لباقي  يُحتذى  مثاال  تكون  ألن  تصلح  البلدان  هذه  بذلتها 
الدول كي تضع خططا عملية تحكم عملية إعادة المقاتلين إلى 

أوطانهم ومقاضاتهم وفق ضوابط معينة.

وباإلضافة إلى ذلك، أعاد العراق المزيد من مواطنيه في 2022، 
ووصل إجمالي عدد العراقيين العائدين إلى 4 آالف عائد منذ 
2019. 105  ولكن ال يزال 27,300 عراقي محتجزين في مخيمي 
يزالون محتجزين  ال  آخرين  آالف   3 على  وروج عالوة  الهول 
العائدون  تعرض  لقسد.106 كما  التابعة  االحتجاز  منشآت  في 
السجون  في  اإلنسان  لحقوق  صارخة  النتهاكات  المعتقلون 
العراقية كالتعذيب.  كما لم يبادر العراق بعد إلى تعديل قانون 
ارتكاب  بتهمة  األشخاص  مقاضاة  يتيح  كي  النافذ  العقوبات 
جرائم دولية خطيرة على الرغم من إعداد مسودة لقانون بهذا 

الخصوص. 

في  سابقين  مقاتلين  قضائيا  المتحدة  الواليات  الحقت  كما 
داعش، من ضمنها مالحقة اثنين من مجموعة بيتلز داعش 
حكم عليهما بالسجن المؤبد بجريمة احتجاز رهائن أدت إلى 
مقتل مواطنين أمريكيين، وبريطانيين، ويابانيين.107  وفي أيار/ 
ميرساد  نيويورك  في  االتحادية  المحاكم  إحدى  أدانت  مايو، 
كانديتش عقب تسليمه من سراييفو بتهمة تقديم مساعدة 
واقعتين  في  المساعدة  تقديم  على  اشتملت  لداعش  مادية 
أفضتا إلى مقتل الضحيتين.108  وقاتل كانديتش في سوريا إلى 
جانب بيتلز داعش بالقرب من مدينة حلب،109 وكان مسؤوال 
السالح،  وتأمين  بهم،  واالتجار  أجانب،  مقاتلين  تجنيد  عن 
والمعدات العسكرية، والخرائط، واألموال، والهويات المزورة 
بتهمة  الحياة  مدى  بالسجن  عليه  وُحكم  داعش.   لمقاتلي 

ارتكاب جريمتين أفضتا إلى مقتل الضحايا، والسجن 24 سنة 
عقب إدانته بارتكاب باقي التهم األربع.

تفادوا  قد  البالغين  األجانب  المقاتلين  من  الكثير  أن  ومع 
أكثر  الدول  األصلية، كانت  بلدانهم  في  الجنائية  المالحقة 
قبوال لفكرة إعادة األطفال إلى بلدانهم وفيهم الذين تورطوا في 
ارتكاب جرائم دولية خطيرة.  وعليه، ظل محور النقاش هذا 
العام يتمثل في مسألة إمكانية مقاضاة األطفال الجناة باإلضافة 
في  خطيرة  دولية  جرائم  ارتكبوا  الذين  البالغين  مالحقة  إلى 
سوريا عندما كانوا أطفاال.  وثمة قضية ذات صلة تبرز في هذا 
اإلقليمية  المحاكم  إحدى  أمام  منظورة  قضية  وهي  السياق، 
العليا في ألمانيا.  وفي أيار/ مايو 2022، أدانت المحكمة ليونورا 
ميسينغ البالغة من العمر 22 عاما بتهمة االنضمام إلى منظمة 
وقف  مع  سنتين  بالسجن  حكما  عليها  وأصدرت  إرهابية، 
التنفيذ عقب أن تعهدت بأن تعاود هي وأطفالها االندماج في 
المجتمع األلماني.110  وحظيت قضيتها بالكثير من التمحيص 
السبب  األلمان عن  المعلقين  تساؤل  واالهتمام ال سيما مع 
الذي دفع فتاة مراهقة اعتادت أن تعد مقاطع فيديو لتعليم 
طرق وضع المكياج إلى االنضمام لصفوف داعش وهي في سن 

15 عاما. 

بمالحقة  المتعلقة  التعقيدات  تبسيط  في  السلطات  وبغية مساعدة   
األطفال الجناة، أعد المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريرا موجزا 
المساءلة  تحقيق  جهود  أهمية  إلى  فيه  وأشار  سبتمبر،111  أيلول/  في 
من أجل تحقيق العدالة بالنيابة عن الناجين وبصرف النظر عن سن 
لها  تعرض  التي  والمالبسات  الظروف  أو  االجتماعي،  نوعه  أو  الجاني، 
على  شخص  محاسبة  جهود  تختلف  ولكن  الجريمة.   ارتكاب  وقت 
أفعاله من حالة إلى أخرى بالنظر إلى وضع الضحية، وطبيعة الجريمة 

بالجريمة. المرتبطين  الضحايا  قاعدة  واتساع  المرتكبة، 

التحقيقات المتعلقة بالمفقودين

  شكل البحث عن عشرات اآلالف من المفقودين أثناء النزاع 
السوري محور الجهود التي بُذلت من أجل العدالة في 2022.  
وعقب ترقب كبير، نشر مكتب األمين العام لألمم المتحدة 
إنشاء  مقترح  بشأن  تفاصيل  يورد  أغسطس  آب/  في  تقريرا 
مؤسسة أممية تُعنى بالبحث عن المفقودين داخل سوريا.112  
المناصرة  من  سنوات  لجهود  نتاجا  المذكور  التقرير  وجاء 
ومؤسسات  السورية  العائالت  بذلتها  التي  التأييد  وكسب 
المجتمع المدني.113  والقى التقرير ترحيبا من بعض العائالت، 
من  وتحالف  والمساءلة  للعدالة  السوري  المركز  وطالب 

- باء: ملاحقة المرتبطين بتنظيم داعش شكلت ملاحقة آلاف العناصر السابقين في تنظيم داعش من ذكور وإناث شاركوا في النزاع في سوريا تحديات للسلطات المحلية والدول الأجنبية، مع عدم وضوح سبل المضي قدما بهذا الخصوص.  وتعاني الدول على صعيد بلورة خطة شاملة لإدارة عملية عودة المقاتلين الأجانب، وتفتقر السلطات المحلية للموارد والقدرات اللازمة لملاحقة المقاتلين السوريين ومقاضاتهم جنائيا، الأمر الذي أدى حكما إلى بقاء الآلاف محتجزين في عهدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).  وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قُدر وجود 10 آلاف مقاتل في عهدة قسد في مناطق شمال شرق سوريا بما في ذلك 3آلاف مقاتل عراقي، وألفيّ مقاتل من خارج سوريا والعراق.  وعليه، فلقد تُركت سلطات الإدارة الذاتية وقسد كي تتوليا التعامل مع أكبر تجمع للإرهابيين في العالم على الرغم من محدودية الموارد والتدريب المتوفر بحوزتهما.  ويُحتجز المعتقلون في زنازين مكتظة داخل سجون أُنشئت على عجل تعاني من قلة المخصصات، أو عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة.  وثمة مئات من الأطفال بين المعتقلين، وثمة بينهم من لم يتجاوز سن 12 عاما بعد.  وظلت معظم القضايا جامدة دون تحريك على الرغم من محاكمة بعض السوريين أو إخلاء سبيلهم عقب جهود الوساطة العشائرية.  وعلاوة على ذلك، لا تملك سلطات الإدارة الذاتية الإطار القانوني أو الموارد اللازمة لمحاكمة المقاتلين الأجانب المحتجزين في عهدتها.  كما تجاهلت الدول المناشدات التي أطلقتها سلطات الإدارة الذاتية وقسد بخصوص إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، واعتبرت أنهم يشكلون تهديدا لأمنها القومي.  وكان جل العائدين الذين تمت مقاضاتهم جنائيا في بلدانهم من النساء والأطفال، وجرى تصنيفهم على أنهم يشكلون خطرا أقل من نظرائهم الرجال.  وتشكل البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وجمهورية مقدونيا الشمالية استثناءً لهذا الاتجاه العام السائد بين الدول.  وتمت حتى حزيران/ يونيو 2022 إعادة 24 بالغا إلى أوطانهم في منطقة غربي البلقان، وتمت مقاضاتهم وفقا لأحكام قوانين مكافحة الإرهاب فيها.  وبلغ متوسط مدد أحكام السجن الصادرة بحقهم حوالي 3,4 سنة في البوسنة والهرسك، و4 سنوات في كوسوفو، و6.4 سنوات في مقدونيا.  ولعل الجهود التي بذلتها هذه البلدان تصلح لأن تكون مثالا يُحتذى لباقي الدول كي تضع خططا عملية تحكم عملية إعادة المقاتلين إلى أوطانهم ومقاضاتهم وفق ضوابط معينة.وبالإضافة إلى ذلك، أعاد العراق المزيد من مواطنيه في 2022، ووصل إجمالي عدد العراقيين العائدين إلى 4 آلاف عائد منذ 2019.  ولكن لا يزال 27300 عراقي محتجزين في مخيمي الهول والروج علاوة على 3 آلاف آخرين لا يزالون محتجزين في منشآت الاحتجاز التابعة لقسد.  كما تعرض العائدون المعتقلون لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في السجون العراقية بما في ذلك التعرض للتعذيب.  كما لم يبادر العراق بعد إلى تعديل قانون العقوبات النافذ كي يتيح مقاضاة الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة على الرغم من إعداد مسودة لقانون بهذا الخصوص. كما لاحقت الولايات المتحدة قضائيا مقاتلين سابقين في داعش، بما في ذلك ملاحقة اثنين من مجموعة بيتلز داعش حكم عليهما بالسجن المؤبد بجريمة احتجاز رهائن أدت إلى مقتل مواطنين أمريكيين، وبريطانيين، ويابانيين.  وفي أيار/ مايو، أدانت إحدى المحاكم الاتحادية في نيويورك ميرساد كانديتش عقب تسليمه من سراييفو بتهمة تقديم مساعدة مادية لداعش بما في ذلك تقديم المساعدة في واقعتين أفضتا إلى مقتل الضحيتين.  وقاتل كانديتش في سوريا إلى جانب بيتلز داعش بالقرب من مدينة حلب، وكان مسؤولا عن تجنيد مقاتلين أجانب، والاتجار بهم، وتأمين السلاح، والمعدات العسكرية، والخرائط، والأموال، والهويات المزورة لمقاتلي داعش.  وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جريمتين أفضتا إلى مقتل الضحايا، والسجن 24 سنة عقب إدانته بارتكاب باقي التهم الأربع.ومع أن الكثير من المقاتلين الأجانب البالغين قد تفادوا الملاحقة الجنائية في بلدانهم الأصلية، كانت الدول أكثر قبولا لفكرة إعادة الأطفال إلى بلدانهم بما في ذلك الذين تورطوا منهم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة.  وعليه، ظل محور النقاش هذا العام يتمثل في مسألة إمكانية مقاضاة الأطفال الجناة بالإضافة إلى ملاحقة البالغين الذين ارتكبوا جرائم دولية خطيرة في سوريا عندما كانوا أطفالا.  وثمة قضية ذات صلة تبرز في هذا السياق، وهي قضية منظورة أمام إحدى المحاكم الولائية العليا في ألمانيا.  وفي أيار/ مايو 2022، أدانت المحكمة ليونورا ميسينغ البالغة من العمر 22 عاما بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية، وأصدرت عليها حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ عقب أن تعهدت بأن تعاود هي وأطفالها الاندماج في المجتمع الألماني.  وحظيت قضيتها بالكثير من التمحيص والاهتمام لا سيما مع تساؤل المعلقين الألمان عن السبب الذي دفع فتاة مراهقة اعتادت أن تعد مقاطع فيديو لتعليم طرق وضع المكياج إلى الانضمام لصفوف داعش وهي في سن 15 عاما.  وبغية مساعدة السلطات في تبسيط التعقيدات المتعلقة بملاحقة الأطفال الجناة، أعد المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريرا موجزا في أيلول/ سبتمبر، وأشار فيه إلى أهمية جهود تحقيق المساءلة من أجل تحقيق العدالة بالنيابة عن الناجين وبصرف النظر عن سن الجاني، أو نوعه الاجتماعي، أو الظروف والملابسات التي تعرض لها وقت ارتكاب الجريمة.  ولكن تختلف جهود محاسبة شخص على أفعاله من حالة إلى أخرى بالنظر إلى وضع الضحية، وطبيعة الجريمة المرتكبة، واتساع قاعدة الضحايا المرتبطين بالجريمة.
https://ar.syriaaccountability.org/msl-lqsryn-aan-ljrym-lkhtyr-lmrtkb-fy-swry/
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في  التحقيقات  عمل  صلب  يشكل  الميداني  العمل  أن  ومع 
نطاق  توسيع  على  السوري  المركز  المفقودين، حرص  مصير 
أدواته التحقيقية األخرى توخيا النتهاز كل فرصة تسنح من 
أجل تحقيق تقدم على هذا الصعيد.  وبدأ الفريق باستخدام 
مواقع  تحديد  أجل  من  الصناعية  باألقمار  الملتقطة  الصور 
باستخدام  تحقيقات  وأطلق  حفرها،118  وتواريخ  المقابر 
المصادر المفتوحة من خالل قاعدة البيانات المتوفرة لديه، 
وتابع مجريات محاكمات الجناة من عناصر داعش كي يجمع 

المفقودين. األشخاص  بملف  صلة  لها  معلومات 

ويُعد التقدم على هذا الصعيد في مناطق اإلدارة الذاتية أمرا 
البلد  تشمل  وافية  تحقيقات  إطالق  من  بد  ال  ولكن  مهما، 
برمته من أجل تحديد مصير المفقودين في سوريا، وذلك من 
أجل تلبية مطالب األهالي المشروعة في معرفة مصير أحبتهم 

وذويهم.

فرٌص	ضائعة
في ربيع وصيف عام 2022، حرص المركز السوري للعدالة والمساءلة على 

متابعة محاكمة ألكساندا كوتي، والشفيع الشيخ، وهما من عناصر ما يُعرف 

“بيتلز” داعش، وحرص من خاللها على جمع معلومات مستفيضة  بخلية 

في  لها من أهمية  لما  لتنظيم داعش  التابعة  بشأن مواقع مراكز االحتجاز 

سياق التحقيقات المتعلقة بمعرفة مصير المفقودين.  وباإلضافة إلى جمع 

المعلومات المتاحة عبر جلسات المحاكمة العامة، أجرى المركز مقابالت 

من  بمساعدة  ألكسندا كوتي  مع  مقابلة  أجرى  الناجين، كما  الرهائن  مع 

تقريره  سياق  في  الجهود  هذه  نتائج  المركز  ونشر  المعنية.   السلطات 

التوفيق بين مالحقة داعش قضائيا والبحث  “فرص ضائعة:  المعنون 

السانحة  الفرص  الرغم من  عن األشخاص المفقودين في سوريا”.  وعلى 

السلطات  من  الكثير  تزال  ال  داعش،  تنظيم  عناصر  من  الجناة  لمحاسبة 

مصير  في  التحقيق   جهات  مع  التعاون  في  األسف  مع  مترددة  القضائية 

إلى ضياع معلومات جد حيوية في هذا السياق. المفقودين، وهو ما أدى 

للتعامل  أكثر رصانة  برد  السورية  المدني  المجتمع  منظمات 
مع هذه األزمة.  ولن تقود التحقيقات في مصير المفقودين 
داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة إلى إحراز 
تقدم ملموس ما لم يُسمح للمحققين بدخول السجون وزيارة 
في  ينبغي تحقيقها  تزال أهم خطوة  المقابر داخل سوريا. وال 
الحكومة  تعاون  تأمين  هي  المفقودين  مصير  معرفة  سياق 
السورية بهذا الخصوص بصفتها الجهة المسؤولة عن الغالبية 
المجتمع  أراد  وإذا  القسري.   االختفاء  حاالت  من  العظمى 
فعلى  المفقودين،  البحث عن  في عمليات  يشارك  أن  الدولي 
مثل  تحقيق  تكفل  مستمرة  سياسية  إرادة  تكرس  أن  الدول 

التعاون. النوع من  هذا 

وفي األثناء، أوقف المركز السوري للعدالة والمساءلة وشريكه 
الذي  السوري114  الشرعي  والطب  المفقودين  شؤون  فريق 
يعمل داخل مناطق اإلدارة الذاتية عمليات فتح المقابر حرصا 
بتطبيق  وشرع  بإتالفها،115  التسبب  وعدم  األدلة  على حفظ 
على  فُقدوا  الذين  بمصير  التحقيق  في  مبتكرة  استراتيجيات 

داعش. تنظيم  أيدي 

مراكز  منظومة  عمل  آلية  فهم  إلى  والفريق  المركز  وسعى 
من  المعلومات  جمع  طريق  عن  داعش  لدى  االحتجاز 
كما  الجماعية،  والمقابر  والناجين،  والشهود،  العائالت، 
سعى إلى محاولة التنبؤ بتحركات بعض المحتجزين وأماكن 
أبريل  في نيسان/  تقريرا  المركز  المحتملة.  وأصدر  وجودهم 
استراتيجية  عن  نبذة  يوفر  األمل”116  “إحياء  بعنوان   2022
تفاصيل  عن كشف  فضال  السياق  هذا  في  التحقيقية  المركز 
هذه  والفريق  المركز  وطبق  داعش.   لدى  االعتقال  نظام 
الربط  تقدم ملموس عن طريق  إحراز  االستراتيجية من أجل 
بين تفاصيل توثيقية تربط مواقع مقابر بعينها بمراكز احتجاز 
على  للتعرف  مستقبلية  أي جهود  مساندة  أجل  من  محددة 
هوية الضحايا.  كما وسع المركز والفريق من الرقعة الجغرافية 
السوري  المركز  في 2022.  وضاعف  العمل  يغطيها هذا  التي 
للعدالة والمساءلة من جهوده على صعيد التوثيق كي تشمل 
المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في إدلب وحلب،117 
وشرع في التعاون مع شركاء في العراق للبحث عن مفقودين 
من المحتمل أن يكون قد جرى نقلهم عبر الحدود بين سوريا 
الشرعي  والطب  المفقودين  شؤون  فريق  وافتتح  والعراق.  
السوري مكتبا جديدا في دير الزور، ويعكف حاليا على توثيق 

هناك. المفقودين  واألشخاص  مقابر  مواقع 

https://ar.syriaaccountability.org/frsun-dyaa-2/
https://ar.syriaaccountability.org/frsun-dyaa-2/
https://ar.syriaaccountability.org/unearthing-hope-arabic/
https://ar.syriaaccountability.org/twsyaa-ntq-lbhth-aan-ldhy-lmfqwdyn-aal-yd-tnzym-daash-dlb-whlb/
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العقوبات 

استمرت الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، وحلفاؤهما في 
فرض عقوبات واسعة على الحكومة السورية وبعض األطراف 
األخرى في النزاع.  وحاولت تلك العقوبات أن تحد من قدرة 
ارتكاب  على  الفاعلة  الجهات  من  وغيرها  السورية  الحكومة 
المالية.   مواردها  تقليص  طريق  عن  وذلك  خطيرة،  جرائم 
ولكن أخفقت العقوبات حتى تاريخه في كبح جماح الحكومة 
المدنيين  طالت  مقصودة  غير  تبعات  إلى  وأدت  السورية، 
الطاحنة.119 االقتصادية  األزمة  انعكاسات  يعانون من  الذين 

 %90 يعيش  المتحدة،  األمم  عن  الصادرة  لألرقام  ووفقا 
من  نسمة  مليون   12 يعاني  بينما  فقر  في حالة  السوريين  من 
انعدام األمن الغذائي، وشح خطير في المياه والكهرباء والوقود 
والمستلزمات الطبية.120  وتُعد هذه األزمة نتاجا للكثير من 
سنوات  عشر  خلفته  الذي  الثقيل  اإلرث  سيما  ال  العوامل 
من النزاع، وسوء إدارة الحكومة السورية لألوضاع واستشراء 
روسيا،  تقدمه  الذي  االقتصادي  الدعم  وتراجع  الفساد، 
وتراجع واردات القمح من أوكرانيا، وموجات الجفاف الشديد 
التي ضربت األراضي الزراعية في سوريا.121  كما تفاقمت آثار 
وعلى  البالد.   على  المفروضة  العقوبات  بفعل  العوامل  هذه 
العقوبات  تسبب  جراء  الغذاء  أزمة  تفاقمت  المثال،  سبيل 
على نحو غير مقصود بمنع دخول الواردات الزراعية “ثنائية 
االستخدام” من قَبيل األسمدة، والمعدات الثقيلة التي يمكن 
االستخدامات  تناسب  كي  تصميمها  وتعديل  تكييفها  إعادة 

العسكرية.122

السورية  الحكومة  تفادت  المدنيين،  معاناة  استمرار  ومع 
واألنشطة  من حلفائها  واستفادت  للعقوبات،  المدمرة  اآلثار 
واستفادت  بل  ال  تمارسها،  التي  المشروعة  غير  االقتصادية 
من بعض العقود الموردة عن طريق األمم المتحدة أيضا.123  
كما صدرت عقوبات مؤخرا بحق أفراد من قَبيل كبار ضباط 
الجيش الذين ليس لديهم أصال تعامالت كبيرة مع األسواق 
الدولية، ومن غير المرجح أن يتضرروا جراء تلك العقوبات في 
الغالب.124 وفي أعقاب زلزال شباط / فبراير 2023، استغلت 
للمطالبة  مساومة  الطبيعية كأداة  الكارثة  السورية  الحكومة 

العقوبات. برفع 

ولكن ذلك كله ال ينفي إمكانية االستفادة من العقوبات كأداة 
مهمة في منع محاوالت تطبيع العالقات مع الحكومة السورية 

فعاليتها  تثبت  أن  العقوبات  تلك  بوسع  األوان.125  كما  قبل 
كأداة فاعلة بحق الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تحاول 
السوري  المركز  علم  إلى  وتناهى  بها.   الدولي  االعتراف  نيل 
بوجود  الخاصة  مصادره  طريق  عن  أنباء  والمساءلة  للعدالة 
رغبة كبيرة لدى أفراد جماعات مسلحة من قَبيل فيلق سليمان 
شاه في تفادي العقوبات وااللتفاف عليها.  وفي المقابل، من 
تؤثر بشكل أكثر  الحكومة أن  المفروضة على  العقوبات  شأن 
في  وضوحا  أكثر  مسارا  الدول  وفرت  إذا  سلوكها  على  فاعلية 
التعامل مع المساعدات اإلغاثية.  وتشمل األمثلة على ذلك 
قيام الدول بالربط بين مستوى تعاون الحكومة مع آلية دولية 
للعقوبات  التدريجي  والرفع  المفقودين،  بمعرفة مصير  تُعنى 
المفروضة عليها.126  ويتعين على الدول التي تطبق العقوبات 
أن تستمر في معايرة تلك العقوبات وتعديلها بما يكفل التعامل 
مع األزمة اإلنسانية الراهنة بالتزامن مع البحث عن قنوات 
توزيع  أنظمة  تشل  التي  المقصودة  غير  اآلثار  من  للتخفيف 

الغذاء والرعاية الصحية في سوريا.
   

داخلية،  أزمات  التقليديون  سوريا  حلفاء  يواجه  وبينما 
أو  إجراءاتها،  إصالح  على  الحكومة  إلجبار  سانحة  فرص  ثمة 
المجازفة بالرضوخ لقيود خطيرة على موازنتها.  وعلى الدول 
أن تفحص الفرص المتاحة أمامها في 2023 كي توفر الحماية 
للشعب السوري، وتجبر الحكومة على تصويب تصرفاتها عن 

الموجهة. العقوبات  طريق 

التكنولوجيا وحقوق اإلنسان
 

كان النزاع السوري من أوائل الصراعات التي تندلع في حقبة 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  الستخدام  الواسع  االنتشار 
وإمكانية النفاذ إلى التكنولوجيا الرقمية بأشكالها.  وفي 2022، 
وإدخال  التكنولوجية  األدوات  تطوير  في  السوريون  استمر 
تحسينات على األدوات مفتوحة المصدر وتوظيفها في توثيق 
العدل  إقامة  من جهود  ذلك  وغير  اإلنسان  انتهاكات حقوق 

المساءلة. وتحقيق 

وحرصا على مساندة الجهود في مجال التوثيق، أضاف المركز 
بياناته  لقاعدة  والمساءلة خصائص جديدة  للعدالة  السوري 
“بيانات” )Bayanat( أواخر العام 2021، ومطلع العام 2022، 
وهو ما ساعد على تحسين أمن البيانات المخزنة فيها، وأتاح 
وتنظيمها.   إليها  الجديدة  البيانات  توريد  لمستخدميها 
التلقائي  التحميل  تتيح  أداة جديدة  مؤخرا  المركز  أطلق  كما 
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وبسعة  ميدانيا،  تُجمع  التي  البيانات  وغيرها من  للمقابالت 
كبيرة.  وخففت األداة الجديدة من الحاجة إلى إجراء التحليل 
اليدوي كونها تتولى إدراج الحقول تلقائيا، وهو ما يتيح جعل 
محتوى المقابالت قابال للبحث بشكل فوري من دون الحاجة 
مثل هذه  وتُقلص  البشر.   التحليل من طرف  أو  التدخل  إلى 
معلومات  جمع  بين  الفاصلة  التأخير  فترة  من  االبتكارات 
المقابلة، وإمكانية استخدامها في التحقيقات، كما بوسعها أن 
تزيد من حجم التوثيقات والمعلومات التي يمكن للمنظمات 
الصغيرة أن تجمعها وتحللها.  كما طور المركز خاصية التحكم 
بالوصول إلى قاعدة البيانات بما يتيح لمدير المحتوى أن يقيد 
الخاصية  هذه  وأتاحت  معينة.  بنود  على  المستخدم  اطالع 
للمركز أن يزود األطراف المهتمة من قَبيل الصحفيين ببيانات 
ولكن  المساءلة،  تحقيق  ألغراض  عليها  لالطالع  محددة 
البيانات.   قاعدة  إلى كامل  الولوج  منحهم خاصية  دون  من 
يلبي  بما  “بيانات”  تطوير  في  االستمرار  على  عاكف  والمركز 
ضمان  أجل  من  السياق  هذا  في  المرعية  الممارسات  أفضل 

البيانات، وإضافة خصائص جديدة من شأنها أن تيسر  أمن 
عمل موثقي انتهاكات حقوق اإلنسان في عام 2023 وما بعده.

حلول  البتكار  أخرى  منظمات  مع  شراكة  المركز  عقد   كما 
تكنولوجية في سياق جهود تحقيق العدالة والمساءلة في النزاع 
األدوات  من  العام سلسلة  هذا  في  المركز  واختبر  السوري.  
الصناعي  الذكاء  لتوظيف  “بينيتيك”  برنامج  ضمن  المطورة 
اآلالت  ذكاء  يستخدم  برنامج  وهو  العدالة،127  تحقيق  في 
التحليل  نوعية  لتحسين  الحاسوب  برؤى  مقرونا  وتعلمها 
اإلنسان.   حقوق  انتهاكات  لتوثيق  المبذولة  الجهود  ضمن 
التعرف على األجسام/  وتشمل إحدى هذه األدوات خاصية 
األشياء بما يتيح إمكانية تحديد مقاطع الفيديو التي تحتوي 
من  تلقائي  أو  آلي  بشكل  اهتمام  محط  أشياء  أو  أجسام  على 
قَبيل سالح معين أو علم مميز.  وبشكل عام، حرص السوريون 
والمنظمات التي تركز في عملها على السوريين على استخدام 
التكنولوجيا في عملها خالل عام 2022.  وعلى سبيل المثال، 

المفتوحة  الوثائق  الهائل من  الكم  للحفاظ على  يتيح استخدامه  توثيقي معقد  تأسيسه أهمية إعداد نظام  للعدالة والمساءلة منذ  السوري  المركز  وأدرك 
لذلك،  واستجابة  الجناة.   إلى محاسبة  الرامية  الدولية  الجهود  في مساندة  منها  االستفادة  إمكانية  وتحليلها، فضال عن  السوري  بالنزاع  المتعلقة  المصدر 
استحدث المركز أداة إلدارة البيانات المفتوحة المصدر أطلق عليها اسم “بيانات” )Bayanat( أتاحت حفظ وتخزين األدلة المتعلقة  بالنزاع السوري شملت 

االحتفاظ بأكثر من 1,4 مليون مقطع فيديو.  وُصممت أداة “بيانات” كي تساعد الموثقين في تحليل األدلة.

الوثائق،  بين مختلف  الربط  في  والمحللين  الموثقين  إلى مساعدة  الرامية  البديهي  البحث  ووظائف  األدلة  بين  القائمة  الروابط  على  “بيانات”  قاعدة  وتركز 
ومقاطع الفيديو، والصور الفوتوغرافية من أجل فحص الحاالت التي تنطوي على انتهاكات أو مخالفات.  وفي 2022، عزز المركز بشكل ملموس من القسم 
الخاص بالوقائع في أداة “بيانات” من أجل المزيد من تبسيط عملية تحليل البيانات ودمجها وتحسينها.  ويُذكر أن كال من قاعدة “بيانات” ومنهجية المركز 
المعتمدة في تحليل المصادر المفتوحة متاحتان الطالع العموم، ويعمل المركز على جعل “بيانات” قابلة الستخدام بلغات أخرى، وأن تصبح متوفرة في إطار 
سياقات أخرى أيضا.  ويوفر المركز الدعم والتدريب لجميع المنظمات الشريكة حول استخدام قاعدة “بيانات” وذلك من أجل مساندة عملها التوثيقي في 

مناطق آسيا، وإفريقيا، والشرق األوسط.  
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التوثيق

دأب السوريون منذ عام 2012 على االحتفاظ بماليين مقاطع 
الفيديو، وإفادات الشهود وغير ذلك من أشكال التوثيق، مما 
التاريخ  في  الموثقة  النزاعات  أكثر  أحد  السوري  النزاع  جعل 
البشري.129  وتواجه المنظمات السورية حاليا تحديا يتمثل في 
اضطرارها لمواكبة توثيق االنتهاكات الحقوقية دائمة التقلب 
بالتزامن مع ضرورة حفظ األدلة ومقابلة  الميدان  في  والتغير 
في أوقات سابقة من عمر  المرتكبة  الناجين من االنتهاكات 
وقت  أي  من  أكثر  مكلفين  الموثقون  أصبح  كما  النزاع.  
مضى بمتابعة الحصول على أدلة وجزئيات محددة بما يتيح 

فيها.   الجنائيةوالمساعدة  التحقيقات  في  استخدامها 
 

التوثيق	باستخدام	المصادر	المفتوحة
 

التوثيق  مجال  في  إثارة  األكثر  التقدم  أوجه  بعض  أصبحت 
واقعا بفضل عمل المحققين المعنيين بالمصادر المفتوحة ال 
التوثيق،  سيما وأنهم يحرصون على جمع أشكال جديدة من 
سابقا  المخزنة  األدلة  فهم  تتيح  جديدة  أدوات  واستخدام 

وتحليلها.
 

وتزايدت نسبة اعتماد التحقيقات على صور األقمار الصناعية 
األدلة  وتعزيز  لألحداث،  الجغرافية  المواقع  لتحديد  كأداة 
لدى  بالمفقودين  المعني  الفريق  وأبرم  وتدعيمها.   األخرى 
المركز شراكة مع األكاديمية األمريكية للتقدم العلمي أوائل 
عام 2022 من أجل تحليل صور األقمار الصناعية لتسع مقابر 

وتمكن  سوريا.   شرق  شمال  في  سابقا  فتحها  جرى  جماعية 
الزمني  التسلسل  تحديد  من  المتأني  التحليل  عقب  الفريق 
لألحداث إبان حفر تلك القبور.  وقد يكتسي هذا الشكل من 
المفقودين،  مصير  معرفة  سياق  في  أهمية كبرى  المعلومات 
إثباتات  توفر  كونها  الجنائية  للتحقيقات  بالنسبة  وكذلك 
على هوية الضحايا المدفونين في تلك المقابر، ومعرفة الجناة 

ذلك.  عن  المسؤولين 

وعالوة على ذلك، ما انفك المركز السوري للعدالة والمساءلة 
يلجأ إلى استخدام أساليب جديدة لتحليل أكثر من 400 ألف 
من  بالكامل  البحث  بخاصية  متاحة  أصبحت  بيانات  عيّنة 
خالل قاعدة بياناته “بيانات”.  وفي 2022، وبعد إطالق فريق 
الفريق  استخدام  المركز،  في  المصدر  مفتوحة  للتحقيقات 
أدوات متقدمة لتحديد مواقع وأوقات التقاط بعض مقاطع 
الصناعية  األقمار  تتيح صور  اليقين.  كما  الفيديو على وجه 
للفريق أن يحدد مباٍن وغير ذلك من المعالم الجغرافية الفارقة 
بغية التوصل بشكل دقيق للغاية إلى تحديد موقع تصوير مقطع 
الفيديو، بينما يتيح تطبيق “SunCalc”  قياس130 طول الظالل 
في المقطع المصور لتحديد ساعة التصوير في الموقع المعين.  
استخالص  على  قادرين  المحققون  يصبح  الطريقة  وبهذه 
معلومات جديدة من المادة التوثيقية المخزنة منذ سنوات، 
وتسليط الضوء من زاوية جديدة على االنتهاكات المرتكبة في 

فترات سابقة من عمر النزاع. 

التوثيق	الميداني	

مع  المقابالت  إجراء  وخصوصا  الميداني،  التوثيق  استمر 
تشكيل محور  عليها،  والشهود  الخطيرة  الجرائم  الناجين من 
وأجرى  االنتهاكات.   توثيق  صعيد  على  المبذولة  الجهود 
في 2022 نحو 340 مقابلة  للعدالة والمساءلة  السوري  المركز 
الرئيسية  المناطق  )اُجريت 36% منها مع نساء( موزعة على 
المناطق   )1( وهي:  سوريا  داخل  النفوذ  مناطق  من  األربع 
الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، )2( والمناطق الخاضعة 
الواقعة  واألراضي   )3( سوريا،  شرق  شمال  في  قسد  لسيطرة 
المتحالفة  والجماعات  الشام  تحرير  هيئة  سيطرة  تحت 
معها، )4( والمنطقة الشمالية الغربية المحتلة من قبل تركيا 
وغيره  تركيًا  المدعوم  السوري  الوطني  الجيش  من  بمساندة 
أكثر  التالية  االنتهاكات  عن  اإلبالغ  وتكرر  الجماعات.   من 
السكن  بحقوق  المتعلقة  واالنتهاكات  االعتقال،  غيرها:  من 

ومقرها   ”AirWars“ الجوية(  )الحروب  منظمة  استخدمت 
وتحديد  االجتماعي  التواصل  وسائل  المتحدة  المملكة  في 
المدنيين128  صفوف  في  الخسائر  توثق  كي  الجغرافي  الموقع 
جراء الضربات الجوية التي تنفذها روسيا أو قوات التحالف 
تبادل  في  التكنولوجيا  من  السوريون  استفاد  في سوريا.  كما 
وسائل  خالل  من  تناولها  يستحيل  أو  يصعب  التي  األفكار 
للتواصل   ”Clubhouse“ تطبيق  استخدام  قَبيل  من   أخرى 
االجتماعي كونه يتيح لمستخدميه االتصال صوتيا فقط داخل 
غرف الدردشة.  وأصبح هذا التطبيق من المنصات اإلضافية 
التي يلجأ السوريون إلى استخدامها لمناقشة تفاصيل القضايا 
مهارات  وتعلم  العالمية،  القضائية  الوالية  وفق  المنظورة 

المدني.  المجتمع  مع  والتفاعل  التوثيق، 
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واألرض والممتلكات، والقتل، والتعذيب، والقصف الجوي، 
وتُعد  االجتماعي.   النوع  على  والقائم  الجنسي  والعنف 
المقابالت من أهم أدوات تأييد األدلة، وتحديد هوية الجناة، 
والناجيات،  الناجين  أصوات  يعكس  تاريخي  سجل  وإنشاء 
الشهود  المقابالت مع  الضحايا.  كما تكتسي  وتوثيق قصص 
التي  األخرى  باالنتهاكات  اإلحاطة  حيث  من  خاصة  أهمية 
يقل اإلبالغ عنها من قَبيل العنف الجنسي والقائم على النوع 
االجتماعي، والتي غالبا ما تحصل بشكل خاص وغير علني، وال 
أشكال  من  ذلك  وغير  الفيديو  مقاطع  في  موثقة  عليها  يُعثر 

المفتوحة. المصادر  خالل  من  التوثيق 
]انظر جدول - الصفحة 28[ 

  
هذا  إنجاز  من  والمساءلة  للعدالة  السوري  المركز  وتمكن 
األوضاع  في  التحسن  جراء  التوثيق  من  المتقدم  المستوى 
الميدانية في بعض المناطق داخل سوريا.  ففي دير الزور على 
سبيل المثال، كان من اليسير على منسقي التوثيق التابعين 
للمركز أن يبنوا جسورا للثقة مع عائالت العناصر التي يُشتبه 
إلى  العودة  في  بدأوا  والذين  داعش،  لتنظيم  أبنائها  بانتماء 
والعراق.   سوريا  في  أخرى  مناطق  من  األصلية  مجتمعاتهم 
أنشطة  جراء  جزئيا  ولو  ممكنا  هؤالء  إلى  الوصول  وأصبح 
إعادة الدمج التي نفذتها منظمات المجتمع المدني المحلية 
ماري  ومؤسسة  الحياة،  أجل  من  العدالة  منظمة  قَبيل  من 
للبحوث والتنمية.  وفي ذات السياق، أتاحت إعادة عناصر 
مقاضاتهم  ثم  ومن  أوطانهم  إلى  السوريين  غير  من  داعش 
فرصة للمزيد من التوثيق كما حصل في حالة عنصر خلية بيتلز 
داعش، ألكساندا كوتي، الذي تمكن المركز من إجراء مقابلة 
معه بمساعدة من السلطات المختصة في الواليات المتحدة.  
كما أتاح استقرار األوضاع السياسية نسبيا في المناطق الواقعة 
تحت سيطرة قسد إمكانية دخول منظمات حقوق اإلنسان، 
والصحفيين المستقلين إلى مراكز االحتجاز التي هجرها تنظيم 

األولى. للمرة  وتصويرها  داعش 
  

ولكن تَُحّد مع ذلك التهديدات األمنية القديمة والمستجدة 
والتحديات اإلنسانية من إمكانية الوصول إلى بعض األماكن، 
االنتهاكات.   توثيق  مجال  في  العمل  أمام  عراقيل  وتشكل 
المناطق  في  التوثيق  ألعمال  المصاحبة  المخاطر  وظلت 
من  تَُحّد  بحيث  جدا  مرتفعة  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة 
انتهاكات حقوق  الحصول على معلومات بجودة فائقة حيال 
اإلنسان المستمرة فيها.  ومن األيسر أن يتم جمع المعلومات 
الحكومة.   مناطق  مغادرتهم  عقب  النازحين  من  التوثيقية 

عن  الحديث  في  أكبر  بأريحية  النازحون  يشعر  ما  وغالبا 
انتهاكات الحكومة فيما مضى عوضا عن الخوض في انتهاكات 
السلطات التي تسيطر على األراضي التي يوجدون فيها حاليا.  
وكان ذلك هو بالضبط ما حصل بالنسبة للنازحين المقيمين 
وبالنسبة  الشام.   تحرير  هيئة  سيطرة  تحت  مخيمات  في 
السوري  المركز  واجه  قسد،  سيطرة  تحت  الواقعة  للمناطق 
التي  الشهود  إفادات  جمع  في  مشكالت  والمساءلة  للعدالة 
تؤيد مزاعم منتشرة على نطاق واسع بحصول زيادة حادة في 
بعض  وأبدى  األطفال.   وتجنيد  التعسفي  االعتقال  حاالت 
من  المقابالت خوفا  في  المشاركة  في  رغبتهم  عدم  الشهود 
إجراءات قسد االنتقامية، وجراء االعتقاد السائد بأن مثل تلك 
الغزو  أو  التوغل  االنتهاكات ليست ذات شأن مقارنًة بخطر 

األفق. في  يلوح  الذي  التركي 

 كما ساهمت األوضاع اإلنسانية المتردية في الحد من فرص 
القيام بالتوثيق على الوجه األمثل.  وفي 2022، اتضح لمنسقي 
الناجين  أن  العراق  في  االنتهاكات  بتوثيق  المعنيين  المركز 
اإلدالء  في  التردد  يعتريهم  داعش  جرائم  من  والناجيات 
المفقودين.  وسبق  البحث عن  بجهود  بإفادات ذات صلة 
اإلعالم  وسائل  مع  المقابالت  من  عدد  في  شاركوا  وأن  لهم 
ظروف  في  تحسنا  يلمسوا  أن  دون  من  إنسانية  ومنظمات 

الجهود. تلك  في  تعاونهم  جراء  اليومية  المعيشة  وأحوال 
 

تعيق  التي  االجتماعية  والنفسية  الحسية  المخاطر  تزال  وال 
عمل التوثيق الميداني قائمة داخل سوريا.  ولكن يحدو األمل 
الموثقين السوريين بأن يساهم ما يتيسر من جهد توثيقي في 

جهود إقامة العدل مستقبال.
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وتوصيات  استنتاجات 

بائع غاز - دمشق، 2021 © صوت العاصمة



    المركز السوري للعدالة والمساءلة  |  24  

 استنتاجات وتوصيات

مع تحول اهتمام الرأي العام عن سوريا، ضرب أطراف النزاع بعرض الحائط القواعد واألعراف الواردة في القانون الدولي اإلنساني، 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.   وال تزال األطراف الفاعلة في النزاع ومنها الحكومة السورية، والجيش الوطني السوري، وقوات 
سوريا الديمقراطية تفلت من العقاب على ما تشنه من هجمات عشوائية، وإجبار الناس على النزوح، وما ترتكبه من انتهاكات 
متصلة بحقوق السكن واألراضي والممتلكات.  وال يزال مصير آالف السوريين المعتقلين مجهوال، ولم تتضح أماكن وجودهم 
بعد.  وتفاقمت حدة األزمة اإلنسانية في الوقت نفسه بالتزامن مع عدم تحرك المجتمع الدولي والقيام بشيء ملموس يكفل 

إيصال المساعدات اإلنسانية لعموم أنحاء سوريا. 

وصول  لمنع  فاعلٌة  نصبتها جهاٌت  التي  الحواجز  على  برهاٌن  هي   2023 فبراير   / شباط  لزلزال  البطيئة  اإلنسانية  االستجابة  إن 
عوائق. دون  اإلنسانية  المساعدات 

وعلى الرغم من هذه البيئة غير المواتية، لم يتوقف المدافعون السوريون عن حقوق اإلنسان، والناشطون، والمجتمع المدني 
عن العمل من أجل إقامة العدالة.  ونجح مبدأ الوالية القضائية العالمية في فتح بعض األبواب ال سيما مع توالي الزيادة في عدد 
أنور  النظام السوري، وهو  بإدانة أحد كبار مسؤولي  ألمانيا الحكم  تُقِدم على فتح تحقيقات، وإصدار  التي  البلدان األوروبية 
رسالن.  وقاد المجتمع المدني السوري جهود التوثيق والتحقيق بما يكفل حفظ األدلة، وال يزال المجتمع الدولي يكتشف المزيد 

من المعلومات عن االنتهاكات المنهجية، ويقدم الدعم لعمليات وإجراءات العدالة القائمة حاليا والمزمعة مستقبال.  

وبمناسبة مرور 12 سنة على بدء النزاع في سوريا، يهيب المركز السوري للعدالة والمساءلة بجميع األطراف أن تأخذ بالتوصيات 
التالية:

العنوان:	عصابة األسد 
الفنان:	ديالور	عمر

	
اقترف عناصر بقيادة المساعد أول أمجد يوسف من الفرع 
227 التابع للمخابرات العسكرية مذبحة بشعة بحق 41 شخصا 
من سكان حي التضامن بدمشق في نيسان/ أبريل 2013، حيث 
جرى اعتقال الضحايا، وتعصيب أعينهم، قبل أن يتم إطالق 
في قبر  أُلقيت جثثهم  تلو اآلخر.  ثم  الرصاص عليهم واحدا 
جماعي تم تجهيزه مسبقا وتُضرم النيران فيها.  ويظهر الرسم 
الذي أعده ديالور عمر المساعد أول أمجد اليوسف مرتديا 
المدنيين على  )البرنيطة( وواقفا فوق أحد  قبعته المشؤومة 
القرمزية والبرتقالية  الظالل  وشك أن يتم إعدامه.  وتجسد 
الدماء التي أُريقت على أيدي الحكومة على مدار 12 عاما من 

عمر النزاع. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2330753593732164&set=a.257699484370929
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األشخاص	المفقودون	
• ينبغي للدول التي تساند إنشاء آلية تُعنى بمصير المفقودين 
السورية   الحكومة  التعاون من قبل  تأمين سبل  أن تركز على 
بالمعتقلين،  المتعلقة  المحادثات  بين  الفصل  خالل  من 
والمفاوضات السياسية األوسع نطاقا، وربط الدخول إلى مراكز 
االحتجاز، واإلفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين بمسألة رفع 

العقوبات وغير ذلك من الحوافز الملموسة. 

اللجنة  مع  تتعاون  أن  الديمقراطية  سوريا  لقوات  ينبغي   •
الدولية للصليب األحمر بما يتيح لعائالت المعتقلين بتهمة 
والتواصل  اعتقالهم،  مكان  معرفة  داعش  لتنظيم  االنتماء 
إزاء  القلق  يعتريها  التي  العائالت  من  الكثير  وثمة  معهم.  
إلى جانب  بغير وجه حق  معتقلين  أبناؤها  يكون  أن  احتمال 

سابقا. يحتجزونهم  من كانوا 

الالجئون	والنازحون	
أن  األوروبي  االتحاد  وبلدان  المتحدة  المملكة  على  يتعين   •
تحترم التزاماتها القانونية بشأن حماية حق الالجئين في عدم 
اإلعادة القسرية.  وعالوة على ذلك، يجب على تلك الدول أن 
تضع حدا لممارسة اعتقال السوريين إلى أجل غير مسمى جراء 

عدم تمكنهم من العودة إلى سوريا.

• على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أن تدرك أن الدول 
إعادة  عدم  دون  تحول  حماية  آلليات  تفتقر  التي  الثالثة 
الالجئين قسرا من قَبيل تركيا ورواندا هي دول تُعّد غير آمنة 
أو  اإلبعاد  أو  بالترحيل  تهديدهم  احتمال  جراء  للسوريين 
دول  مع  المبرمة  الشراكات  إنهاء  وينبغي  القسرية.   العودة 
بالالجئين. تحدق  إضافية  أخطار  خلق  دون  للحيلولة  ثالثة 

• على كل من لبنان وتركيا أن توقف عمليات العودة المنظمة 
إلى سوريا، حيث ال يمكن أن يُعّد اللجوء إلى العنف واإلكراه 
المخصصة  النماذج  على  التوقيع  على  السوريين  لتشجيع 

لهؤالء. طوعية  عودة  بمثابة 

المبادرات	من	أجل	تحقيق	العدالة	
الممنوح  التمويل  المتحدة  الواليات  تستغل  أن  ينبغي   •
الكونغرس الستحداث منظومة تعويضات مالية لضحايا  من 
المتحدة  الواليات  طرف  من  المنفذة  الجوية  الضربات 
والتحالف وبحيث تكون منظومة مضبوطة وفق أطر معيارية 
التحقيق  وينبغي  منها.   واالستفادة  إليها  الوصول  يمكن 
حكومة  بحوزة  والوثائق  السجالت  باستخدام  الطلبات  في 
الواليات المتحدة باإلضافة إلى ما يتوفر بشأنها من سجالت 
المنظمات غير  التي جمعتها  مفتوحة المصدر، والمعلومات 

الحكومية.

الوالية  التي تطبق مبدأ  الدول  • وينبغي أللمانيا وغيرها من 
القضائية العالمية أن توحد خبراتها للتصدي للجرائم المروعة 
في  تنظر  محلية  مركزية  ابتدائية  محاكم  إنشاء  خالل  من 
العالمية.   القضائية  الوالئية  إليها وفق مبدأ  المحالة  القضايا 
ومن شأن ذلك أن يعزز من الكفاءة، واالستفادة من الدروس 
الوالية  مبدأ  بموجب  السابقة  المحاكمات  من  المستخلصة 
محاكمات  من  يعقبها  ما  على  وتطبيقها  العالمية  القضائية 

المبدأ. بنفس  عمال  تجري 

• يتعين على الدول التي تتيح العمل بموجب الوالية القضائية 
النفسي االجتماعي للشهود  العالمية أن توفر خدمات الدعم 
مراحل  من  مبكر  وقت  في  المروعة  الجرائم  من  والناجين 
إعالمهم  على  الحرص  وذلك من خالل  القضائية  المالحقات 
بما هو متاح من موارد في كل مرحلة من مراحل العملية وبلغة 

يفهمونها. 

الكبتاغون، ينبغي أن تحسن  • وفيما يتصل بمكافحة تجارة 
والتفتيش  المراقبة  عمليات  من  لسوريا  المجاورة  الدول 
المفاجئة في المنافذ البرية والبحرية، وتصميم حمالت تشمل 
سياق  يناسب  وبما  المخدرات  لمكافحة  عقابية  غير  تدابير 
كل بلد على حدة.  ومع صدور القانون األمريكي الجديد حول 
أن  المتحدة  الواليات  على حكومة  يتعين  الكبتاغون،  تجارة 
تنسق مع شركائها في المنطقة من أجل الحد من الطلب على 

المخدرة. المادة  هذه 

القانون	الدولي	اإلنساني	
في  النار  إطالق  وقف  تجدد  أن  النزاع  أطراف  على  يجب   •
إدلب، وأن تحرص على تنفيذ بنوده. كما على الجهات الفاعلة 
ومنها  الدولية  اإلغاثية  المساعدات  إلى  الوصول  تضمن  أن 
المتنامية  االحتياجات  لتلبية  الالزمة  الطبية  المستلزمات 

للمدنيين.

• وعلى تركيا بصفتها الدولة القائمة باالحتالل أن تحرص على 
تأمين الوصول إلى السلع األساسية من خالل زيادة الواردات 
أيضا  تركيا  على  يتعين  محليا.  كما  المتوفرة  المواد  دعم  أو 
أن تمنع العناصر المسلحة من إساءة استغالل مشاريع إعادة 
اإلعمار الموجهة للنازحين وفق أحكام المادة 27 من اتفاقية 

الرابعة. جنيف 

من  وغيرها  األوروبي  واالتحاد  المتحدة،  الواليات  وعلى   •
الدول التي تفرض عقوبات على سوريا أن تحرص على مراجعة 
المرتبة عليها  االقتصادية  الجانبية  اآلثار  في سياق  العقوبات 
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والتي تعود بالمعاناة على المدنيين.  وينبغي تخفيف القيود 
وتوفير  االستخدام”،  “ثنائية  المواد  استيراد  على  المفروضة 
والتفاوض  صارمة،  لرقابة  تخضع  ومادية  مالية  مساعدات 
من  يتسنى  بحيث  السورية  الحكومة  مع  إغاثية  آلية  بشأن 

البالد. أنحاء  لعموم  الضرورية  اإلغاثة  تقديم  خاللها 

المساءلة	في	حقبة	ما	بعد	حكم	داعش	
في مخيمي  السوريين  غير  المعتقلين  إعادة  تتم  أن  ينبغي   •
واعتقالهم  محاكمتهم  تتم  بحيث  أوطانهم  إلى  وروج  الهول 
خالل  من  المجتمع  في  إدماجهم  إعادة  أو  منصف،  بشكل 
توفير الدعم النفسي االجتماعي المالئم.  وينبغي لبرامج إعادة 
هؤالء إلى أوطانهم أن توازن بين هواجس األمن القومي للدول، 

اإلنسان. بالتزاماتها على صعيد حقوق  والوفاء 

• ينبغي اإلفراج عن السوريين غير المرتبطين بتنظيم داعش، 
السلطات  مع  بالتنسيق  المحلية  مجتمعاتهم  إلى  وإعادتهم 

المحلية )من قَبيل المجالس العشائرية(.

لعناصر من  المولودين  السوريين  لم شمل األطفال  ينبغي   •
أو  ذلك،  أمكن  حيثما  الممتدة  عائالتهم  أفراد  مع  داعش 
إيداعهم في رعاية السلطات المحلية أو المنظمات اإلنسانية 

األساسية. احتياجاتهم  تلبية  على  القادرة  الدولية 

معلومات عن  تنشر  أن  الديمقراطية  لقوات سوريا  ينبغي   •
جنسيات المقاتلين من غير السوريين أو العراقيين المعتقلين 

لديها، وعلى تلك أن تعيد مواطنيها إلى أراضيها. 

في  المشاركة  والدول  الديمقراطية  سوريا  لقوات  ينبغي   •
التحالف الدولي لهزيمة داعش أن تحسن من الظروف األمنية 
فرار  دون  للحيلولة  وذلك  االحتجاز  منشآت  في  واإلنسانية 
عناصر داعش منها، وتمهيدا لمقاضاتهم الحقا أمام محكمة 

اإلرهاب. لمكافحة  دولية  معاهدة  بموجب  منشأة 

برج الساعة في الرقة - 2022. فريق توثيق المفقودين الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة
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المالحق
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الملحق 1: مخططات وخرائط

*
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The Maldives

Australia

Canada

Baku
Dushanbe

Bishkek 

Amsterdam

Brussels 

عدد	األفراد	المشتبه	بانتمائهم	إلى	تنظيم	داعش	الذين	أُعيدوا	إلى	أوطانهم



    المركز السوري للعدالة والمساءلة  |  30  

ترتكز المعلومات التالية إلى قائمة القضايا الكاملة للمركز السوري للعدالة والمساءلة من تقرير “حالة العدالة في سوريا، 2022” 
مع تحديثات وقضايا جديدة لعام 2023 .وتم تصنيفها استنادا إلى مصادر متاحة للجمهور، وال ترمي إلى أن تكون قائمة شاملة 

لقضايا الوالية القضائية العالمية المتعلقة بسوريا. ورغم أن المعلومات صحيحة إلى أقصى معرفة حدود المركز، فقد تكون 
عرضة للتغيير دون إشعار. ويذّكر المركز قرّاءه بأن لدى جميع المتهمين الحقُّ في افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم.

الملحق 2: المحاكمات بموجب الوالية القضائية العالمية

زعومالدولة المحاِ�مة � الم
زعومحالة القض�ةجهة االنتماءالج�س�ةالجا�� رم الم الح�م الج

النمسا
رساد ع. (أبو   م
ران  وآخ ت�ماء)، 

مجهوالن

 ، � نمساوي بوس��
� (رجل غ�� 

وأفغا��
رقم  معروف الج�س�ة 
� (رجل غ��  1)، و�وس��
رقم  معروف الج�س�ة 

(2

مدان (�انتظار االس�ئناف)داعش
رهاب،  رهاب�ة، وتم��ل اإل عض��ة منظمة إ
�ف �األموال، واالحت�ال الخط�� وسوء الت

رساد ع). الح�م  السجن 20 عاما (م
وط 5 أشهر  راج الم�� �اإلف

رقم 1). السجن   (ذكر غ�� معروف 
رف  �ع التط رنامج ن � ب

ركة �� � والمشا س�ت��
رقم 2) (ذكر غ�� معروف 

كندا
� ص���  حس��

بورهوت
رهاب�ة واالختطافمدانداعشكندي السجن 12 سنةعض��ة منظمة إ

رك رك�ةأن�� (35 عاما)الدانم مدانةداعشدانم
زاع  رهاب�ة ودخول منطقة ن  دعم منظمة إ

واإلقامة فيها
السجن 3 سنوات

ر�سا و��ف ر���عمار فل �ةف رهاب�ةمدانجبهة الن رت�اط �منظمة إ السجن 15 سنةاال

ر�سا رثيوم أل��انف �أ رم�� ر��� أ �ةف رهاب�ةمدان (�انتظار االس�ئناف)جبهة الن السجن 12 سنةاالنضمام لمنظمة إ

ر�سا ف
سا�� عالم، ع�د 
رحمن الشيخ ال

� ري مغر�� زائ ، وج ر��� رهابمدان (�انتظار االس�ئناف)هيئة تح��ر الشامف رهاب�ة، وتم��ل اإل االنضمام لمنظمة إ
السجن 3 سنوات (عالم)، والسجن 

س�تان (الشيخ) 

ر�سا ف
 ، �

�سام ع�ا��
وهاش�� م.

، وسوري ر��� رار الشامف رهاب�ةمدان (�انتظار االس�ئناف)أح االنضمام لمنظمة إ
)، والسجن  �

السجن 5 سنوات (ع�ا��
10 سنوات (هاش�� م.)

ألمان�ا

أحمد ع�د الع��ز 
ع�د هللا أ (أبو والء)، 
,حسن س، و���ان 

س، ومحمود ع

 � ، و��� ر�� ، وت �
، وألما�� �

را��

داعش، و 
 Deutscher
 Islamkreis

 Hildesheim
رة  e. V. (دائ

اإلسالم األلمان�ة 
� ه�لد�سها�م - 

��
جمع�ة مسجلة)

مدان

رهاب�ة، وتم��ل  االنضمام لعض��ة منظمة إ
رائم  رت�اب الج رهاب، والتح��ض ع� ا اإل
رهاب�ة والتح��ض  (أبو والء). دعم منظمة إ

رائم علنا (حسن س، و���ان  رت�اب الج ع� ا
س، ومحمود ع). التح��ض ع� االحت�ال 

رائم (محمود  رت�اب ج والتح��ض علنا ع� ا
ع).

السجن 10 سنوات ونصف (أبو والء). 
السجن ست سنوات ونصف (حسن 
س). السجن 8 سنوات (ب��ان س). 

� (محمود  السجن 4 سنوات وأسبوع��
ع).

�ن�لز د.ألمان�ا
مدانداعشألما��

رهاب�ة، وقتل وتعذ�ب  االنضمام لمنظمة إ
أشخاص يتمتعون �الحما�ة �موجب أح�ام 

�
القانون الدو�� اإل�سا��

السجن 10 سنوات  

ألمان�ا
رسالن، و��اد  أنور 

الغ��ب
الحكومة السور�ةسور�ان

مدانان (�انتظار اس�ئناف 
أحدهما)

رمان  القتل (27 حالة)، والتعذ�ب والح
الشد�د من الح��ة (4000 حالة)، والعنف 
الج��� كج��مة ضد اإل�سان�ة (3 حاالت) 
� التعذ�ب 

ركة �� رسالن. المساعدة والمشا
كج��مة ضد اإل�سان�ة (30 حالة) الغ��ب.  

السجن الم��د (15 سنة) (رسالن). 
السجن 4 سنوات ونصف (الغ��ب).

� ر�يع عألمان�ا
� لبنا��

مدانداعشألما��
رهاب�ة (8 حاالت) ومخالفة  دعم منظمة إ

رج�ة األورو��ة (3  رة الخا � التجا قوان��
حاالت)

السجن 3سنوات ونصف 

)ألمان�ا زا ك�م أ. (أن�� � �� مدانةداعشألمان�ةت

رهاب�ة، وانتهاك  حقوق    االن�ساب لمنظمة إ
رب  رائم الح المل��ة �ما ير�� إ� مصاف ج

راق�ة األسلحة  � م (6 حاالت)، وانتهاك قوان��
(حالتان)

السجن 4 سنوات 

)ألمان�ا مدانة (�انتظار االس�ئناف)داعشألمان�ةليونورا م. (أن��
رهاب�ة، ومخالفة  االن�ساب لعض��ة منظمة إ

راق�ة األسلحة � م قوان��
وط �اح م�� � مع إطالق  السجن س�ت��

ألمان�ا
أ�من ع. ج. (ذكر)
( ا ف. (أن�� � ��  دين

، والمان�ة  �
را�� مدانانداعشع

رهاب�ة ومخالفة  االن�ساب لعض��ة منظمة إ
الغ عن  رج�ة، وعدم اإل� رة الخا � التجا قوان��
ا). االن�ساب  � �� رائم (دين رت�اب ج التخط�ط ال
رت�اب ج��مة  رهاب�ة، والتحض�� ال لمنظمة إ
ة �ش�ل تهد�دا للدولة (أ�من أ. ج.). �� خط

�انتظار الح�م

ي المزعوم
حالة القضيةالجا�ن

الدنمارك
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� أألمان�ا
ألمان�ةس��فا��

داعش، وجند 
األق�

مدانة (�انتظار االس�ئناف)
رائم  رهاب�ة، ج االنتماء لعض��ة منظمة إ

رب، ومخالفة  واج�ات  و�� األمر، التهور  ح
� إ� مقتل طفل

المف��
السجن 6 سنوات ونصف 

� م.ألمان�ا سوريأم��
الج�ش السوري 

الحر، داعش
مدان

رامة شخص  المعاملة المهينة والحط من ك
متو�� متمتع �الحما�ة

وط �اح م�� سجن سنة ونصف مع إطالق 

رار الشامسوريحدث غ�� معروفألمان�ا مدان (�انتظار االس�ئناف)أح
 � رهاب�ة، ومخالفة قوان�� االنتماء لمنظمة إ

راق�ة األسلحة م
را السجن س�تان و11 شه

)ألمان�ا �نا م. (أن�� �� مدانة (�انتظار االس�ئناف)داعشألمان�ةف
رهاب�ة واحتجاز قا�  االنتماء لمنظمة إ
وتع��ضه للخطر، ومخالفة واج�ات و�� 

راق�ة األسلحة � م األمر، ومخالفة أح�ام قوان��

السجن 3 سنوات ونصف 

)ألمان�ا ران�ة سوال�� م. (أن�� ق�د المحا�مةداعشألمان�ة إي
رهاب�ة واحتجاز قا�  االنتماء لمنظمة إ
وتع��ضه للخطر، ومخالفة واج�ات و�� 

األمر
�انتظار الح�م

)ألمان�ا مدانةداعشألمان�ةرومينا س. (أن��

رهاب�ة واحتجاز قا�  االنتماء لمنظمة إ
وتع��ضه للخطر، ومخالفة واج�ات و�� 
� العبود�ة 

ركة �� األمر، والمساعدة والمشا
كج��مة ضد اإل�سان�ة

السجن 3 سنوات و3 أشهر

)ألمان�ا مدانة (�انتظار االس�ئناف)داعشألمان�ة�الدا ف. (أن��
رهاب�ة، والمساعدة  االنتماء لمنظمة إ
رت�اب اإل�ادة الجماع�ة  � ا

ركة �� والمشا
رائم ضد اإل�سان�ة رب والج رائم الح وج

السجن 5سنوات ونصف 

)ألمان�ا ق�د المحا�مةداعشألمان�ة ماندي ب. (أن��
رهاب،  رهاب�ة، وتم��ل اإل االنتماء لمنظمة إ

� ��� �� رب ال رعا�ة، والته ومخالفة واجب ال
�انتظار الح�م

)ألمان�ا ا ك. (أن�� �� رهاب�ةق�د التحقيقهيئة تح��ر الشامالمان�ةك �انتظار الح�ممساندة منظمة إ

)ألمان�ا مدانةداعش ألمان�ةمون��ا ك. (أن��
رهاب�ة، وج��مة  االن�ساب لعض��ة منظمة إ

راق) � الع
رب ضد الممتل�ات (�� ح

�انتظار الح�م

)ألمان�ا ق�د المحا�مةداعشألمان�ةنادين ك. (أن��

رهاب�ة، والمساعدة  االنتماء لمنظمة إ
رت�اب انتها�ات متعلقة  � ا

ركة �� والمشا
 �

ركة �� �الممتل�ات، والمساعدة والمشا
ركة  رب، والمساعدة والمشا رائم ح رت�اب ج
 �

ركة �� رق�ة، والمساعدة والمشا � اإل�ادة الع
��

 ، راە الج��� رائم ضد اإل�سان�ة، واإل� ج
رمان من الح��ة، واالتجار  واالستغالل والح

راق�ة األسلحة � م ، ومخالفة قوان�� �ال���

�انتظار الح�م

)ألمان�ا �ة، وداعشألمان�ة مغ���ةفت�حة ب. (أن�� رهاب�ةق�د التحقيقجبهة الن �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

)ألمان�ا �ن ت. (أن�� �� رهاب�ةق�د التحقيقداعشألمان�ةغولس �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

)ألمان�ا ّدمت الئحة االتهامداعشألمان�ةإ�م��� ر. (أن��
ُ
رهاب�ةق �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

ّدمت الئحة االتهامداعشسوريرائد إ.ألمان�ا
ُ
ق

رمان من  رهاب�ة، والح االنتماء لمنظمة إ
الح��ة وتعذ�ب شخص مح�� �موجب 

�
القانون الدو�� اإل�سا��

�انتظار الح�م

رم ا.ألمان�ا �أ�
ألما��

رار  كتائب أح
رار  الشام، أح

الشام
ّدمت الئحة االتهام

ُ
ق

رهاب،  رهاب�ة، وتم��ل اإل االنتماء لمنظمة إ
ومحاولة القتل

�انتظار الح�م

زعومالدولة المحاِ�مة � الم
زعومحالة القض�ةجهة االنتماءالج�س�ةالجا�� رم الم الح�م الج

النمسا
رساد ع. (أبو   م
ران  وآخ ت�ماء)، 

مجهوالن

 ، � نمساوي بوس��
� (رجل غ�� 

وأفغا��
رقم  معروف الج�س�ة 
� (رجل غ��  1)، و�وس��
رقم  معروف الج�س�ة 

(2

مدان (�انتظار االس�ئناف)داعش
رهاب،  رهاب�ة، وتم��ل اإل عض��ة منظمة إ
�ف �األموال، واالحت�ال الخط�� وسوء الت

رساد ع). الح�م  السجن 20 عاما (م
وط 5 أشهر  راج الم�� �اإلف

رقم 1). السجن   (ذكر غ�� معروف 
رف  �ع التط رنامج ن � ب

ركة �� � والمشا س�ت��
رقم 2) (ذكر غ�� معروف 

كندا
� ص���  حس��

بورهوت
رهاب�ة واالختطافمدانداعشكندي السجن 12 سنةعض��ة منظمة إ

رك رك�ةأن�� (35 عاما)الدانم مدانةداعشدانم
زاع  رهاب�ة ودخول منطقة ن  دعم منظمة إ

واإلقامة فيها
السجن 3 سنوات

ر�سا و��ف ر���عمار فل �ةف رهاب�ةمدانجبهة الن رت�اط �منظمة إ السجن 15 سنةاال

ر�سا رثيوم أل��انف �أ رم�� ر��� أ �ةف رهاب�ةمدان (�انتظار االس�ئناف)جبهة الن السجن 12 سنةاالنضمام لمنظمة إ

ر�سا ف
سا�� عالم، ع�د 
رحمن الشيخ ال

� ري مغر�� زائ ، وج ر��� رهابمدان (�انتظار االس�ئناف)هيئة تح��ر الشامف رهاب�ة، وتم��ل اإل االنضمام لمنظمة إ
السجن 3 سنوات (عالم)، والسجن 

س�تان (الشيخ) 

ر�سا ف
 ، �

�سام ع�ا��
وهاش�� م.

، وسوري ر��� رار الشامف رهاب�ةمدان (�انتظار االس�ئناف)أح االنضمام لمنظمة إ
)، والسجن  �

السجن 5 سنوات (ع�ا��
10 سنوات (هاش�� م.)

ألمان�ا

أحمد ع�د الع��ز 
ع�د هللا أ (أبو والء)، 
,حسن س، و���ان 

س، ومحمود ع

 � ، و��� ر�� ، وت �
، وألما�� �

را��

داعش، و 
 Deutscher
 Islamkreis

 Hildesheim
رة  e. V. (دائ

اإلسالم األلمان�ة 
� ه�لد�سها�م - 

��
جمع�ة مسجلة)

مدان

رهاب�ة، وتم��ل  االنضمام لعض��ة منظمة إ
رائم  رت�اب الج رهاب، والتح��ض ع� ا اإل
رهاب�ة والتح��ض  (أبو والء). دعم منظمة إ

رائم علنا (حسن س، و���ان  رت�اب الج ع� ا
س، ومحمود ع). التح��ض ع� االحت�ال 

رائم (محمود  رت�اب ج والتح��ض علنا ع� ا
ع).

السجن 10 سنوات ونصف (أبو والء). 
السجن ست سنوات ونصف (حسن 
س). السجن 8 سنوات (ب��ان س). 

� (محمود  السجن 4 سنوات وأسبوع��
ع).

�ن�لز د.ألمان�ا
مدانداعشألما��

رهاب�ة، وقتل وتعذ�ب  االنضمام لمنظمة إ
أشخاص يتمتعون �الحما�ة �موجب أح�ام 

�
القانون الدو�� اإل�سا��

السجن 10 سنوات  

ألمان�ا
رسالن، و��اد  أنور 

الغ��ب
الحكومة السور�ةسور�ان

مدانان (�انتظار اس�ئناف 
أحدهما)

رمان  القتل (27 حالة)، والتعذ�ب والح
الشد�د من الح��ة (4000 حالة)، والعنف 
الج��� كج��مة ضد اإل�سان�ة (3 حاالت) 
� التعذ�ب 

ركة �� رسالن. المساعدة والمشا
كج��مة ضد اإل�سان�ة (30 حالة) الغ��ب.  

السجن الم��د (15 سنة) (رسالن). 
السجن 4 سنوات ونصف (الغ��ب).

� ر�يع عألمان�ا
� لبنا��

مدانداعشألما��
رهاب�ة (8 حاالت) ومخالفة  دعم منظمة إ

رج�ة األورو��ة (3  رة الخا � التجا قوان��
حاالت)

السجن 3سنوات ونصف 

)ألمان�ا زا ك�م أ. (أن�� � �� مدانةداعشألمان�ةت

رهاب�ة، وانتهاك  حقوق    االن�ساب لمنظمة إ
رب  رائم الح المل��ة �ما ير�� إ� مصاف ج

راق�ة األسلحة  � م (6 حاالت)، وانتهاك قوان��
(حالتان)

السجن 4 سنوات 

)ألمان�ا مدانة (�انتظار االس�ئناف)داعشألمان�ةليونورا م. (أن��
رهاب�ة، ومخالفة  االن�ساب لعض��ة منظمة إ

راق�ة األسلحة � م قوان��
وط �اح م�� � مع إطالق  السجن س�ت��

ألمان�ا
أ�من ع. ج. (ذكر)
( ا ف. (أن�� � ��  دين

، والمان�ة  �
را�� مدانانداعشع

رهاب�ة ومخالفة  االن�ساب لعض��ة منظمة إ
الغ عن  رج�ة، وعدم اإل� رة الخا � التجا قوان��
ا). االن�ساب  � �� رائم (دين رت�اب ج التخط�ط ال
رت�اب ج��مة  رهاب�ة، والتحض�� ال لمنظمة إ
ة �ش�ل تهد�دا للدولة (أ�من أ. ج.). �� خط

�انتظار الح�م

كتيبة نسيبة
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)ألمان�ا ّدمت الئحة االتهامداعشألمان�ةالورا ه. (أن��
ُ
ق

رهاب�ة، ومخالفة  االنتماء لعض��ة منظمة إ
رة  � التجا رعا�ة، ومخالفة قوان�� واج�ات ال

رج�ة األورو��ة الخا
�انتظار الح�م

ألمان�ا
شخص مجهول 

اله��ة
�ةسوري ّدمت الئحة االتهامجبهة الن

ُ
رهاب�ةق �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

ألمان�ا
شخص مجهول 

اله��ة
�
ّدمت الئحة االتهامهيئة تح��ر الشامألما��

ُ
ق

رهاب�ة، وتم��ل  االنتماء لعض��ة منظمة إ
رهاب اإل

�انتظار الح�م

�عل�م ن.ألمان�ا
ق�د التحقيقداعشألما��

رهاب�ة، واإلعداد لج��مة  االنتماء لمنظمة إ
ا للدولة �� �ش�ل تهد�دا خط

�انتظار الح�م

ق�د التحقيقداعشسوريأحمد ه. أ.ألمان�ا
رهاب�ة، واإلعداد لج��مة  االنتماء لمنظمة إ
 � ا للدولةومخالفة قوان�� �� �ش�ل تهد�دا خط

راق�ة األسلحة م
�انتظار الح�م

)ألمان�ا رس�ا م. (أن�� رهاب�ةق�د التحقيقداعشألمان�ةما �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

)ألمان�ا � ل. (أن�� ق�د التحقيقداعشألمان�ةك��ست��
رهاب�ة، ومخالفة  االنتماء لعض��ة منظمة إ

راق�ة األسلحة، والمساعدة  � م قوان��
� اعتداء جسدي

ركة �� والمشا
�انتظار الح�م

ائ�ل أ.ألمان�ا �� �ج
ق�د التحقيقداعشألما��

رهاب�ة، والتح��ض ع�  االنتماء لمنظمة إ
راە ، واإل� � الخط��

االعتدء ال�د��
�انتظار الح�م

)ألمان�ا رة ب. (أن�� رهاب�ةمدانةداعشألمان�ةسا االن�ساب لعض��ة منظمة إ
� (ح�م أحداث) مع وقف  السجن س�ت��
�اح  التنف�ذ لثالث سنوات مع إطالق 

وط م��

)ألمان�ا ا ر. (أن�� � �� رهاب�ةمدانةداعشألمان�ةل االن�ساب لعض��ة منظمة إ
� مع وقف التنف�ذ لثالث  السجن س�ت��
وط، و  �اح م�� سنوات مع إطالق 
250 ساعة من الخدمة المجتمع�ة

�قاسم أ.ألمان�ا
رضةألما�� ربمدانقوات المعا رائم ح ج

السجن سنة وستة أشهر و�صل إ� 
ثالث سنوات وستة أشهر �س�ب ح�م 

سابق

رلندا )أي ا سم�ث (أن�� � �� رلند�ةل داعشإي
مدانة (�انتظار صدور 

الح�م)
رهاب�ة �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

�ه.س.كوسوفو
رهاب�ةق�د التحقيقداعشكوسو�� �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

�ي. ب.كوسوفو
رهاب�ةق�د التحقيقعش، هيئة تح��ر الشكوسو�� �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

راءة (�انتظار االس�ئناف)هيئة تح��ر الشامهولنديهشام ر.هولندا رهاب�ةب راءةاالنتماء لعض��ة منظمة إ ب

)هولندا مدانة (�انتظار االس�ئناف)داعشهولند�ةأنج�ال ب. (أن��
رهاب�ة، وتجن�د  االنتماء لعض��ة منظمة إ

رهاب�ة أشخاص لصالح منظمة إ
السجن 4 سنوات ونصف 

)هولندا �ةهولند�ةإلهام ب. (أن�� مدانة (�انتظار االس�ئناف)داعش وجبهة الن
رهاب�ة (حالتان)  االن�ساب لعض��ة منظمة إ

رهاب�ة رائم إ رت�اب ج والتحض�� ال

را (مع وقف التنف�ذ  السجن 42 شه
لسنة واحدة)

هولندا
شخص مجهول 

اله��ة
لقدس، الحكومة السسوري ق�د التحقيق 

رائم  رهاب�ة، ج االن�ساب لعض��ة منظمة إ
رائم ضد اإل�سان�ة رب، وج ح

�انتظار الح�م

هولندا
� س.  ن��� �ارول��

( (أن��
ق�د التحقيقداعشهولند�ة

رهاب�ة والتحض��  االن�ساب لعض��ة منظمة إ
رهاب�ة لشن هجمات إ

�انتظار الح�م

)الس��د مدانة (�انتظار االس�ئناف)داعشس��د�ةلينا إسحاق (أن��
� صفوف 

التقاعس عن منع تجن�د أطفال ��
رهاب�ة منظمة إ

السجن ست سنوات

شخص ي�لغ من الس��د
العمر 44 عاما

رب ق�د المحا�مةداعشس��دي  رائم ح �انتظار الح�مج

�ا �يحدث مجهول اله��ةس�� رام�ةق�د التحقيقداعشس�� � منظمة إج
راط �� �انتظار الح�ماالنخ

� أألمان�ا
ألمان�ةس��فا��

داعش، وجند 
األق�

مدانة (�انتظار االس�ئناف)
رائم  رهاب�ة، ج االنتماء لعض��ة منظمة إ

رب، ومخالفة  واج�ات  و�� األمر، التهور  ح
� إ� مقتل طفل

المف��
السجن 6 سنوات ونصف 

� م.ألمان�ا سوريأم��
الج�ش السوري 

الحر، داعش
مدان

رامة شخص  المعاملة المهينة والحط من ك
متو�� متمتع �الحما�ة

وط �اح م�� سجن سنة ونصف مع إطالق 

رار الشامسوريحدث غ�� معروفألمان�ا مدان (�انتظار االس�ئناف)أح
 � رهاب�ة، ومخالفة قوان�� االنتماء لمنظمة إ

راق�ة األسلحة م
را السجن س�تان و11 شه

)ألمان�ا �نا م. (أن�� �� مدانة (�انتظار االس�ئناف)داعشألمان�ةف
رهاب�ة واحتجاز قا�  االنتماء لمنظمة إ
وتع��ضه للخطر، ومخالفة واج�ات و�� 

راق�ة األسلحة � م األمر، ومخالفة أح�ام قوان��

السجن 3 سنوات ونصف 

)ألمان�ا ران�ة سوال�� م. (أن�� ق�د المحا�مةداعشألمان�ة إي
رهاب�ة واحتجاز قا�  االنتماء لمنظمة إ
وتع��ضه للخطر، ومخالفة واج�ات و�� 

األمر
�انتظار الح�م

)ألمان�ا مدانةداعشألمان�ةرومينا س. (أن��

رهاب�ة واحتجاز قا�  االنتماء لمنظمة إ
وتع��ضه للخطر، ومخالفة واج�ات و�� 
� العبود�ة 

ركة �� األمر، والمساعدة والمشا
كج��مة ضد اإل�سان�ة

السجن 3 سنوات و3 أشهر

)ألمان�ا مدانة (�انتظار االس�ئناف)داعشألمان�ة�الدا ف. (أن��
رهاب�ة، والمساعدة  االنتماء لمنظمة إ
رت�اب اإل�ادة الجماع�ة  � ا

ركة �� والمشا
رائم ضد اإل�سان�ة رب والج رائم الح وج

السجن 5سنوات ونصف 

)ألمان�ا ق�د المحا�مةداعشألمان�ة ماندي ب. (أن��
رهاب،  رهاب�ة، وتم��ل اإل االنتماء لمنظمة إ

� ��� �� رب ال رعا�ة، والته ومخالفة واجب ال
�انتظار الح�م

)ألمان�ا ا ك. (أن�� �� رهاب�ةق�د التحقيقهيئة تح��ر الشامالمان�ةك �انتظار الح�ممساندة منظمة إ

)ألمان�ا مدانةداعش ألمان�ةمون��ا ك. (أن��
رهاب�ة، وج��مة  االن�ساب لعض��ة منظمة إ

راق) � الع
رب ضد الممتل�ات (�� ح

�انتظار الح�م

)ألمان�ا ق�د المحا�مةداعشألمان�ةنادين ك. (أن��

رهاب�ة، والمساعدة  االنتماء لمنظمة إ
رت�اب انتها�ات متعلقة  � ا

ركة �� والمشا
 �

ركة �� �الممتل�ات، والمساعدة والمشا
ركة  رب، والمساعدة والمشا رائم ح رت�اب ج
 �

ركة �� رق�ة، والمساعدة والمشا � اإل�ادة الع
��

 ، راە الج��� رائم ضد اإل�سان�ة، واإل� ج
رمان من الح��ة، واالتجار  واالستغالل والح

راق�ة األسلحة � م ، ومخالفة قوان�� �ال���

�انتظار الح�م

)ألمان�ا �ة، وداعشألمان�ة مغ���ةفت�حة ب. (أن�� رهاب�ةق�د التحقيقجبهة الن �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

)ألمان�ا �ن ت. (أن�� �� رهاب�ةق�د التحقيقداعشألمان�ةغولس �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

)ألمان�ا ّدمت الئحة االتهامداعشألمان�ةإ�م��� ر. (أن��
ُ
رهاب�ةق �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

ّدمت الئحة االتهامداعشسوريرائد إ.ألمان�ا
ُ
ق

رمان من  رهاب�ة، والح االنتماء لمنظمة إ
الح��ة وتعذ�ب شخص مح�� �موجب 

�
القانون الدو�� اإل�سا��

�انتظار الح�م

رم ا.ألمان�ا �أ�
ألما��

رار  كتائب أح
رار  الشام، أح

الشام
ّدمت الئحة االتهام

ُ
ق

رهاب،  رهاب�ة، وتم��ل اإل االنتماء لمنظمة إ
ومحاولة القتل

�انتظار الح�م
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�ا ��انشخصان مجهوالنس�� ق�د التحقيقداعشس��
رهاب�ة، ومساندة  االن�ساب لعض��ة منظمة إ

� منظمة 
راط �� رهاب�ة، واالنخ منظمة إ

رام�ة إج
�انتظار الح�م

الوال�ات المتحدة
محمد أ�س هيثم 

س��د
مدانالحكومة السور�ةسوري أم����

� كعم�ل لحكومة 
�ف �ش�ل غ�� قانو�� الت

أجن��ة
السجن سنة ونصف �عقبها 3 سنوات 

راق�ة تحت الم

رساد �اندي�شالوال�ات المتحدة �م
داعشأم���� كوسو��

مدان (�انتظار صدور 
الح�م)

رهاب�ة  التآمر لتقد�م دعم مادي لمنظمة إ
رهاب�ة  أجن��ة، وتقد�م دعم مادي لمنظمة إ

أجن��ة (5 حاالت)
�انتظار الح�م

�الشفيع الشيخالوال�ات المتحدة
��طا�� داعشب

مدان (�انتظار صدور 
الح�م)

رهائن أدت إ� مقتل  ر�ــع حاالت احتجاز   أ
، والتآمر لقتل  � � أم��كي�� ر�عة مواطن�� أ

� الوال�ات 
را�� رج أ � خا � أم��كي�� مواطن��

رد  لمتحدة، والتآمر لتقد�م دعم مادي أو موا
 � � �ش�ل أدى إ� وفاة مواطني�� رهابي�� إل
، والتآمر  � � و�ا�اني�� ��طاني�� � و� أم��كي��

رهاب�ة أدت إ�  لتقد�م دعم مادي لمنظمة إ
وفاة اشخاص من نفس الج�س�ات آنفة 

الذكر

السجن مدى الح�اة

�الوال�ات المتحدة
�أل�ساندا أمون كو��

��طا�� داعشب
مدان (�انتظار صدور 

الح�م)

رهائن أدت  رت�اب ج��مة احتجاز  التآمر ال
رهائن  إ� مقتل الضح�ة، وج��مة احتجاز 
 ، � � أم��كي�� ر�عة مواطن�� أدت إ� مقتل أ

 �
را�� رج أ � خا � أم��كي�� والتآمر لقتل مواطن��

الوال�ات المتحدة، والتآمر لتقد�م دعم 
� �ش�ل أدى إ� وفاة  رهابي�� رد إل مادي أو موا

 ، � � و�ا�اني�� ��طاني�� � و� � أم��كي�� مواطني��
رهاب�ة  والتآمر لتقد�م دعم مادي لمنظمة إ
أدت إ� وفاة اشخاص من نفس الج�س�ات 

آنفة الذكر

السجن مدى الح�اة

مدانداعشكندي سعوديمحمد خل�فةالوال�ات المتحدة
رد لمنظمة  التآمر لتقد�م دعم مادي أو موا
�ع وف�ات رهاب�ة أجن��ة �ش�ل أدى إ� وق إ

السجن مدى الح�اة

)الوال�ات المتحدة ر�ا ب�ل (أن�� �ةأم��ك�ةما مدانةجبهة الن
إخفاء محاولة تقد�م دعم مادي لمنظمات 

رهاب�ة أجن��ة مصنفة �منظمات إ
را السجن 34 شه

الوال�ات المتحدة
وكه  أل�سون فل
( إ�ك��ن (أن��

رهاب�ة أجن��ةمدانةداعشأم��ك�ة ري لمنظمة إ 20 سنةتقد�م دعم عسك

رديالوال�ات المتحدة � أحمد ال�
رهاب�ةق�د التحقيقداعشسوري ها�� �انتظار الح�ماالنتماء لعض��ة منظمة إ

� هان�� بيورن و�ل�امزالوال�ات المتحدة مدانداعشأم����لف��
رد لمنظمة مصنفة   تقد�م دعم مادي أو موا

رهاب�ة أجن��ة �منظمة إ
السجن 4 سنوات �عقبها الوضع تحت 

راق�ة مدة 15 سنة الم

الوال�ات المتحدة
ع�د هللا أحمد ع�د 

هللا
مدانداعشكندي

رد لمنظمة  التآمر لتقد�م دعم مادي أو موا
رهاب�ة أجن��ة إ

السجن 20 سنة
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