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توّد املؤلّفة أن تشكر حبيبة عبّاس وفراس مرصي وراتشيل جون روبرتس عىل مساعدتهم البحثية لكتابة هذه الورقة. 
وتشكر املؤلّفة أيضاً املَُحكِّمني وقسمي األبحاث واالتصاالت يف مركز بروكنجز الدوحة عىل التعليقات املفيدة والدعم 
يف كتابة هذه الورقة وترجمتها. أخرياً، تود املؤلّفة أيضاً أن تخّص بالشكر السوريني الذين أجرت معهم املقابالت، 

والذين بدونهم ملا كانت كتابة هذه الورقة ممكنة.

 نهى أبو الدهب
الدوحة، مايو 2018
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ملّخص تنفيذي

من خالل التوثيق، تقوم الجهاُت الفاعلة يف املجتمع املدين السوري بتحويل دور العدالة االنتقالية يف الرصاع الجاري 
الجهات  مركزيَة  لالنتهاكات  السوري  التوثيق  عّزز  وقد  العدالة.  إجراءات  الضحايا يف  الرتكيز عىل  إعادة  من خالل 

الفاعلة املحلّية، حتّى وإن كانت ال تزال طريقة السعي إىل العدالة االنتقالية تتّخذ طابعاً ُمدّوالً باإلجامل.

تناقش هذه الورقة فكرة أنّه يف فرتات الرصاع العنيف، كام هو الحال يف سوريا، ينبغي اعتبار توثيق االنتهاكات آليًة 
مستقلّة لتحقيق العدالة االنتقالية ووسيلًة لوضع األساس لعدد من أهداف العدالة املستقبلية لفرتة ما بعد الرصاع. 
وينبغي القيام بذلك لسببَني أساسيَّني. أّوالً، يُعّد التوثيق أحد أشكال املقاومة غري العنيفة للرصاعات العنيفة الجارية. 
ويُعترَب وسيلًة رضورية للسعي إىل تحقيق العدالة من دون االضطرار إىل انتظار مرحلة انتقالية سياسية أو هدوء 
البيانات التي تضّم  الرصاع. ويحول التوثيُق دون االستيالء عىل الروايات وتدمري األدلّة والتاريخ والذاكرة، ويحفظ 
مواّد هاّمة للمحاكامت وللجان تقّص الحقائق املحتملة ويحميها. بذلك، يُبقي التوثيق مسألَة العدالة يف سوريا حيّة، 
حتّى وإن ُهّمشت أو ُصف النظر عنها بالكامل يف محادثات السالم الرسمية، ماّم يجعل من التوثيق بحّد ذاته شكالً 

من أشكال املقاومة.

عالوة عىل ذلك، ال يضع التوثيق أساساً رضورياً إلنشاء آليات مستقبلية للعدالة االنتقالية فحسب، بل يساعد 
العدالة  تغّض  ما  غالباً  أنّه  املفارقات  ومن  الضحايا.  بقيادة  انتقالية  عدالة  إجراءات  تطبيق  ضامن  عىل  أيضاً 
االنتقالية الطرْف عن طرٍق للتعامل بشكل مجٍد مع توقّعات الضحايا. بدالً من ذلك، تحّدد إجراءاتِها يف أغلب 
بالتايل أولئك الذين ترّضروا  أولويّاتها مع أولويّات الضحايا. فيعاين  األحيان نخبٌة من األشخاص ال تتوافق دامئاً 
حاجاتهم  تعالج  انتقالية  بعدالة  املطالبة  أجل  من  الجارية  أو  املاضية  الوحشية  األعامل  من  مبارشة  بصورة 
وتوقّعاتهم بشكل كاف. غري أّن صحافة املُواطن واملعلومات املفتوحة املصدر قد قّوت طبيعة التوثيق الشاملة 
الضحايا  بقيادة  وعضوية  رشعية  أكرث  انتقالية  عدالة  إىل  التوّصل  احتامالت  عّزز  ماّم  إليها،  الوصول  وإمكانية 

املدين. واملجتمع 

وفيام يُعترب التوثيق يف أغلب األحيان َمعرباً نحو تطبيق آليات العدالة االنتقالية، فإنه يف الوقت عينه يشّكل أحد 
محاور السعي إىل عدالة انتقالية. وتشّكل الجهات التي تقوم بالتوثيق السوري واحدة من مزايا هذه التوثيق. إذ 
الحرص عىل حفظ  العيان يف  والشهود  والضحايا  العاديني  واملواطنني  واملحامني  الناشطني  أعداٌد هائلة من  تنخرط 
الكتابة عن األعامل الوحشية عملية تعاٍف بحّد ذاتها، فهي تحرص عىل  الحقيقة حول االنتهاكات وعرضها. وتُعّد 
تسليط الضوء عىل األذية وتوثيقها وتذكّرها. ونظراً إىل ضيق املوارد الذي يعانيه املجتمع املدين السوري باستمرار، 
للتوّصل إىل عدالة  فّعالة  أنّها تشّكل وسيلة  أكرب، وال سيّام  التوثيق بشكل  أن متّول جهود  املانحة  بالجهات  يجدر 

انتقالية بقيادة الضحايا.

إلرشاك  الدولية  الفاعلة  الجهات  تبذلها  التي  الضعيفة  الجهود  بركاكة  املتعلّقة  الهواجس  بجديّة  األخذ  وينبغي 
املجتمع املدين بشكل مجٍد يف تشكيل القرارات املعنيّة بالعدالة االنتقالية. فمن خالل تشجيع الجهات الفاعلة يف 
املجتمع املدين السوري عىل املساهمة يف صنع السياسات، تصبح مبادرات املساءلة يف سوريا قابلة أكرث للتحقيق 
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وتلبّي بشكٍل أكرب رغبات املجتمع السوري يف تحقيق العدالة. وينبغي إرشاك هذه الجهات كرشيك قائد وليس 
إلرشاك  كبري  بجهٍد  تقوم  أن  الدولية  املنظاّمت  عىل  ينبغي  لذلك،  فحسب.  االنتقالية  العدالة  لسياسات  كمتلقٍّ 

الناشطني املحلّيني، ليس للتعبري عن هواجسهم وتبادل املعلومات فحسب، بل لتشكيل السياسات أيضاً. 
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من خالل التوثيق، تُحّول الجهاُت الفاعلة يف املجتمع املدين السوري دوَر العدالة االنتقالية يف الرصاع الجاري. إذ يعيد 
التوثيق السوري املطالبة بالرتكيز عىل الضحايا يف إجراءات العدالة االنتقالية من خالل تجديد الرتكيز عىل أهّمية دور 
الضحايا ومعالجة قصصهم. لكّن هذه العملية ال تخلو من التعقيدات. ففي حالة صاع جاٍر مثالً، تأيت مفاوضات 
السالم عىل رأس جدول األعامل. ويف أغلب األحيان، تتضّمن محادثات سالم كهذه مسؤولني متورّطني يف جرائم مرتَكبة 

يف خالل الرصاع أو مسؤولني عنها.

وقد اعترب أيضاً السوريون الذين عانوا أعامل النظام الوحشية أّن الوالية القضائية العاملية، أو املالحقات القضائية 
يف محاكم بلدان ثالثة، آلية مهّمة لتحقيق العدالة االنتقالية يف خالل صاع جاٍر. ويعود السبب يف ذلك بشكل كبري 
إىل أّن املؤّسسات املحلّية التي من واجبها متابعة املساءلة الجنائية غالباً ما تكون ضعيفة وُمسيّسة جّداً يف حاالت 

صاع جاٍر.1

عالوة عىل ذلك، عّزز توثيُق االنتهاكات السوري مركزيَة الجهات الفاعلة املحلّية، حتّى وإن كانت ال تزال طريقة 
السعي إىل العدالة االنتقالية تتّخذ طابعاً مدّوالً باإلجامل.

مهاّمً  عنرصاً  النطاق،  واسعة  وحشية  بأعامل  القيام  إىل  تصل  التي  تلك  فيها  مبا  االنتهاكات،  توثيق  شّكل  ولطاملا 
يُستخَدم هذا  االنتقالية،  العدالة  أنّه ما من تعريف متّفق عليه ملفهوم  االنتقالية. ومع  العدالة  يف عمليّة تحقيق 
املصطلح لإلشارة إىل مجموعة اإلجراءات واآلليات القضائية وغري القضائية التي يعتمدها املجتمع للتعامل مع تاريٍخ 
من اإلساءات واألعامل الوحشية الواسعة النطاق.2 ويُعترب التوثيق إجراًء بالغ األهمية يف التحضري للقضايا الجنائية 
ضمن املحاكم املحلّية والدولية ولحفظ الذاكرة والتاريخ وللمبادرات الساعية إىل الكشف عن الحقائق بغية عقد 
املصالحات. غري أّن معظم الكتابات عن جهود التوثيق قد أُلّفت يف سياق مرحلة ما بعد الرصاع.3 ويرتبط هذا امليل 
إىل الرتكيز عىل دور التوثيق يف فرتة ما بعد الرصاع ارتباطاً وثيقاً باملفهوم السائد للعدالة عىل أنّها آلية يقترص تطبيقها 

يف أجواء كهذه. بالتايل، يبقى دور التوثيق يف سياق حرب جارية موضوعاً مل يتلقَّ معالجًة تُذكر.

تطرح هذه الورقة فكرة أنّه يف الرصاعات املُستعرة، كام هو الحال يف سوريا، يجدر اعتبار توثيق االنتهاكات آليًة 
مستقلّة من آليات العدالة االنتقالية ووسيلًة لوضع األساس لعدد من أهداف العدالة املستقبلية لفرتة ما بعد الرصاع. 
ويعزى ذلك لسببَني أساسيَّني. أّوالً، يُعّد التوثيق أحد أشكال املقاومة غري العنيفة للرصاع العنيف الجاري. ويشّكل 
سعياً مهاّمً إىل العدالة من دون االضطرار إىل انتظار قيام مرحلة انتقالية سياسية أو هدوء الرصاع. ونظراً إىل تعّدد 
وسائل استخدام التوثيق )للمساءلة واملصالحة وحفظ الذاكرة والتاريخ(، عىل الجهات املانحة أن تعترب دعم جهود 
التوثيق أولوية متاماً كام قد تعترب إنشاَء محكمة لالنتهاكات أولوية. غري أنّه ال يجدر أن يقترص دعم هذه الجهات 
القانوين مهّم بدون شك،  التوثيق  التوثيق الذي يهدف حرصاً إىل جمع أدلّة تقبل بها املحكمة. فمع أّن هذا  عىل 
ينبغي دعم التوثيق مبعناه األوسع، أي جمع الروايات والقصص والشهادات التي ال تؤخذ من شهود العيان فحسب، 
بل من مجتمعات أخرى تأثّرت بالرصاع أيضاً. ويشمل ذلك السوريني الذين نزحوا داخل البالد، باإلضافة إىل الذين 
هربوا منها. فمع سقوط أكرث من 470 ألف قتيل نتيجة الحرب يف سوريا، تكتسب املقاومة غري العنيفة إقباالً كبرياً 

توثيق األعامل الوحشية

املجتمع املدين السوري والعدالة االنتقالية
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لدى الجهات الفاعلة يف املجتمع.4 ويشّكل التوثيق مثاالً واضحاً عىل هذا النوع من املقاومة غري العنيفة. فهو يقاوم 
االستيالء عىل الروايات وتدمري األدلّة والتاريخ والذاكرة، ويحفظ بيانات تضّم مواّد رضورية للمحاكامت ولجان تقّص 
الحقائق املحتملة ويحميها. بذلك، يُبقي التوثيُق مسألَة العدالة يف سوريا حيّة، حتّى وإن ُهّمشت أو ُصف النظر 

عنها بالكامل يف محادثات السالم الرسمية، ماّم يجعل من التوثيق بحّد ذاته شكالً من أشكال املقاومة. 

ثانياً، ال يضع التوثيق أساساً رضورياً إلنشاء آليات عتيدة للعدالة االنتقالية فحسب، بل يساعد أيضاً عىل ضامن تطبيق 
إجراءات عدالة انتقالية بقيادة الضحايا. ومن املفارقات أنّه غالباً ما تغّض العدالة االنتقالية الطرف عن طرق مجدية 
ملعالجة توقّعات الضحايا. بدالً من ذلك، تستأثر النخبة عادة بإجراءات العدالة االنتقالية، وغالباً ما ال تتامىش أولويّات 
تلك النخبة مع أولويّات الضحايا. فيعاين بالتايل أولئك الذين ترّضروا بصورة مبارشة من األعامل الوحشية املاضية أو 
الجارية من أجل املطالبة بحّقهم يف عدالة انتقالية تعالج حاجاتهم كام يلزم. غري أّن صحافة املواطن واملعلومات 
املفتوحة املصدر قد قّوت الطبيعة الشاملة التي يتّسم بها التوثيق وإمكانية الوصول إليه، ماّم عّزز احتامالت التوّصل 

إىل عدالة انتقالية أكرث رشعية وعضوية تتّم بقيادة الضحايا واملجتمع املدين.

ال تهدف هذه الورقة إىل تقديم رصد شامل لجهات املجتمع املدين الفاعلة السورية والدولية التي توثّق االنتهاكات 
يف  الوحشية  األعامل  توثيق  عىل  املدين  املجتمع  تحّث  التي  الحوافز  ما  أّوالً،  أساسيَّني.  سؤالنَي  تعالج  بل  الكثرية، 
سوريا؟ ثانياً، كيف ترسم أهداف هذا التوثيق معامل رؤية املجتمع املدين السوري للعدالة االنتقالية يف سوريا؟ تعتمد 
االستنتاجات املستخلصة بشكل أسايس عىل تحليل ما كُتب حول توثيق املجتمع املدين واملقابالت التي أجرتها الكاتبة 
فيهم محامون وناشطون. وكان قسٌم  السوري، مبن  املدين  املجتمع  الفاعلني يف  أبرز  بعٍض من  العام 2017 مع  يف 
الناجني أيضاً. وتّم تنظيم هذه املقابالت بشكل يسمح بطرح أسئلة إضافية عىل  الفاعلني من بني  كبري من هؤالء 
مة. وقد كّونت املواضيع التي استُخلصت من أجوبة هذه املقابالت أساَس هذه الورقة. وأُجريت  ضوء األجوبة املقدَّ
املشاركني يف  من  وكّل  الكاتبة  تواجهها  قد  التي  األمنية  املخاطر  إىل  ونظراً  واإلنكليزية.  العربية  باللغتنَي  املقابالت 

املقابالت يف حال إجرائها يف سوريا حول موضوع بهذه الحساسية، كان جميع املشاركني قاطنني خارج سوريا.

أعامل  ارتُكبت  سوريا،  كام يف  العامل حيث،  من  أخرى  أنحاء  يف  املدين  املجتمع  توثيق  دور  مبناقشة  الورقة  تبدأ 
وحشية وحاول مجتمع مدين متضعضع أن يتكيّف مع ماضيه. وتسلّط املناقشُة الضوَء عىل الطُرق املختلفة التي 
التي  العالقة،  هذه  وشّكلت  املساءلة.  لتفعيل  معاً  والدولية  املحلّية  الفاعلة  املدين  املجتمع  جهات  فيها  تتعاون 
الدعاوى  يف  سيّام  وال  االنتقالية،  العدالة  تحقيق  إىل  الساعية  للجهود  أساسية  ميزة  والتعارض،  بالتعاون  تتّسم 
تحلّل  ثم  النوع.  هذا  من  إجراءات  يف  والتوثيق  املدين  املجتمع  دور  فْهم  أهّمية  مدى  هذا  ويوضح  القضائية. 
توثيق  حركة  بروز  عىل  وتركّز  وتطلّعاتها.  وتحدياتها  التوثيق  إىل  الساعية  املدين  املجتمع  جهود  أهداف  الورقة 
الجاري.  العنيف  الرصاع  ملقاومة  عنيفة  غري  قوية  كأداة  عملت  االنتقالية  للعدالة  مستقلة  كآلية  الدفع  عضوية 
وشّكل هدف هذه األداة األّول الحرَص عىل أن يرَُسد أكرب عدد ممكن من الروايات والقصص املختلفة عن األعامل 

الوحشية وأن يُحَفظ لتحقيق العدالة بأشكالها املتعّددة.
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غالباً لكن ليس دامئاً، يكسب مجتمع عاىن ماضياً عنيفاً انتباه الجهات الفاعلة الدولية وتدّخلها. ولطاملا عملت منظاّمت 
املجتمع املدين املحلّية مع الجهات الفاعلة الدولية عىل إيجاد طرٍق لضامن املساءلة عىل الجرائم املاضية. غري أّن 
هذه العالقة ال تتّصف بالتناسق متاماً. إذ تتخلّلها فرتات من التعاون ومن التعارض الشديَدين ومن مزيج من االثنني. 
وتعرّف مارغريت كيك وكاثرين سيكينك الشبكات املناصة العابرة للحدود عىل أنها تضّم “تلك الجهات الفاعلة التي 
تعمل دولياً عىل مسألة معينة والتي تجمع بينها قيٌم وخطاب مشرتك وتبادل وثيق للمعلومات والخدمات... ويشّكل 
تبادل املعلومات قلَب هذه العالقة”.5 وغالباً ما تتخذ هذه الشبكات شكل تعاون بني الجهات الفاعلة املحلّية، مثل 
املجتمع املدين، واملنظاّمت غري الحكومية الدولية التي تُنرش تقاريرُها حول انتهاكات حقوق اإلنسان دولياً لتعزيز 
الحمالت التي تسعى إىل تغيري سلوك الحكومات القمعي. وقد انطبق ذلك يف بلدان متعّددة يف أمريكا الالتينية، 
حيث اضطلعت محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان بدور هام يف تقديم دعم قانوين وسيايس للجهات الفاعلة 
املحلّية بهدف الحرص عىل تفعيل املساءلة يف ما يتعلّق بانتهاكات حقوق اإلنسان. ويف البريو، يُعّد التناغم الكبري بني 
الجهات الفاعلة املحلّية والدولية من أجل الجهود اآليلة إىل محاكمة الرئيس األسبق فوجيموري برهاناً عىل أهّمية 

التعاون بني الجهات املحلّية والدولية.6

وتقول سيكينك إّن املؤسسات تقّدم “هيكليّات لُفرص دولية” تتفاعل مع هيكليات لُفرص سياسية محلّية.7 وهذا 
يعني أّن الناشطني يتنّقلون بني هاتني الجهتنَي بحسب السياق الذي يعملون ضمنه، فإن كانوا يعملون ضمن مجتمع 
ُمغلق وقمعي، من املحتمل أن يتوّجهوا نحو املنّصات الدولية كوسيلة للوصول إىل املؤّسسات الالزمة لدعم قضيتهم. 
باملقابل، قد يعزل الناشطون أنفسهم عن هيكليّات الفرص الدولية مثل املؤّسسات الدولية أو محاكم بلدان ثالثة 

ألنّهم يعتربونها غزوية. وهذا ما تسّميه سيكينك “وطنية دفاعية عابرة للحدود”.8

بإمكان  املدين،  املجتمع  إىل  بالنسبة  للغاية  الصعبة  املحلّية  العمل  وظروف  سوريا  يف  املستمرّة  الحرب  إىل  ونظراً 
“هيكليّات الفرص الدولية” أن تقّدم سبيالً فّعاالً للسعي إىل املساءلة، وقد سبق أن قامت بذلك فعالً. فقد استعانت 
اآللية الدولية املستقلة واملحايدة ومحاكامت السوريني يف املحاكم األملانية والسويدية وغريها من املنّصات الدولية 
بالتوثيق املفّصل الذي قام به املجتمع املدين السوري بهدف السعي إىل املساءلة القضائية والتحضري لها من خالل 
الوالية القضائية العاملية. وحتّى يف الحاالت التي باءت فيها جهود املالحقة القضائية بالفشل، أبقى تدّخُل الجهات 
الضحايا  أجل  من  واملساءلة  العدالة  مسائَل  التوثيق  جهود  تدير  كانت  التي  السوري  املدين  املجتمع  يف  الفاعلة 
السوريني حيّة.9 ويُعّد ذلك مهاّمً ألنّه، عىل عكس قضايا ما بعد الحرب، كام يف أمريكا الالتينية، تشري الحرب املستمرّة 

يف سوريا إىل أّن قيام محاكامت يف املحاكم السورية أمراً مستحيالً.

غري أّن كاث كولينز تحّذر يف حديثها عن أثر “الشبكات العابرة للحدود” أنّه يجدر التشكيك مبدى التأثري الفعل لهذه 
الشبكات العابرة للحدود يف املساءلة عىل الصعيد الوطني.10 وتحّدد كولينز “الشبكات العابرة للحدود” عىل أنّها تضّم 
املحامني والضحايا والناشطني ومنظاّمت حقوق اإلنسان الدولية التي تهدف إىل تخطّي اإلجراءات القضائية املحلّية 
من خالل السعي إىل القيام مبالحقة قانونية يف محاكم تابعة لبلد ثالث. وتستعني كولينز بقضية السلفادور كمثال 
لتُظهر أّن “الدعوى القضائية يف بلد ثالث” ضّد الجناة السلفادوريني مل يلِها أّي تغيري محّل واضح يف السلفادور. 

املجتمع املدين الدويل واملحّل: تعاون ومعارضة
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وينطبق األمر عينه عىل تشيل، بعد أن بدأت قضية بينوشيه يف إسبانيا.11 غري أنّه يف القضية السورية مل يكن الهدف 
من اللجوء إىل محاكم تابعة لبلد ثالث أو الوالية القضائية العاملية إحداَث تغيري محّل، بل تحقيق نوع من املساءلة 

يف سياٍق يقّدم خيارات محدودة جداً للعدالة، بسبب الحرب الجارية بشكل أسايس.

طبعاً، تُعّد التوتّرات بني الجهات الفاعلة املحلّية والدولية طبيعية يف أّي سياق. إذ تُظهر األدلّة من تشيل والسلفادور 
عن نشوب صدام بني الناشطني الخارجيني وجهود العدالة املحلّية يف أغلب األحيان. فقد وقع صدام مثالً بني املحامني 
ينبغي  التي  القانونية  االسرتاتيجيات  عنيف... حول  بشكل  “اختلفوا  لقد  بينوشيه:  قضية  والتشيليني حول  اإلسبان 
اعتامدها”.12 وتُظهر القضية السورية أنّه عىل الرغم من صدامات مامثلة ال يزال املجتمع املدين السوري عازماً عىل 
تحقيق رؤيته الهادفة إىل الوصول إىل عدالة انتقالية من دون التخّل متاماً عن االستعانة مبنّصات دولية للتعاون معها. 

وستدرس األقسام اآلتية من الورقة هذه االسرتاتيجية بالتفصيل، وال سياّم يف ظروف صاع جاٍر.

يضطلع املجتمع املدين بدوٍر هاّم يف السعي إىل تحقيق املساءلة الجنائية وغريها من أشكال العدالة االنتقالية التي 
ال تتطلب مالحقة قضائية. وتذكر ناعومي روت-أريازا مثالً أّن جميع لجان تقّص الحقائق قد اعتمدت بشكل كبري 
التحقيق  تريد  إليها ليس الختيار أشخاص  التي تحتاج  الخلفيات  عىل منظاّمت غري حكومية للحصول عىل وثائق 
معهم واستقدام الضحايا فحسب، بل لتقديم سياق تاريخي أيضاً.13 وتقول جو-ماري برت إّن الضغط الذي أحدثته 
مجموعات املجتمع املدين املحلّية بهدف املساءلة قد توّصل، مع املطالب الدولية باملساءلة، إىل محاكمة املسؤولني 
العدالة” ومحاكامت  أثر “موجة  لوتز وسيكينك حول  البريو.14 ويف حديث أللن  املاضية يف  الوحشية  األعامل  عن 
حقوق اإلنسان األجنبية يف أمريكا الالتينية، قاال إّن “شّدة عزم املدافعني عن حقوق اإلنسان وضحاياها املحلّيني، 
املدعومني إىل حّد كبري من نظرائهم الدوليني، للضغط عىل حكوماتهم لتحقيق العدالة عىل أخطاء املايض”، تشّكل 

أحد العوامل التي أّدت إىل صدور قرارات باملطالبة بالعدالة من خالل املحاكامت.15

وفيام تحدث هذه الجداالت حيال مرحلة ما بعد الرصاع، من امللفت أّن املجتمع املدين السوري قد توّصل إىل إجراء 
البلدان األجنبية، يف وقت ال تزال فيه نريان الحرب مستعرة. ففي تشيل،  محاكامت شبيهة بتلك التي أُقيمت يف 
تشّكلت منظّمة فيكاريا دي ال سوليداريداد )رعية التضامن( يف عهد الدكتاتورية وتحت حامية الكنيسة الكاثوليكية. 
وتُعّد فيكاريا مثاالً ملنظّمة مجتمع مدين وثّقت بال هوادة انتهاكات النظام والتجأت إىل القضاء عرب محاكامت محلّية 
يف الوقت الذي كانت ال تزال فيه الدكتاتورية قامئة. وتشري دانياال أكاتينو وكولينز إىل أثر عمل فيكاريا يف خالل سنوات 

الدكتاتورية والعقود الالحقة للمرحلة االنتقالية:

بات أرشيف فيكاريا، املحفوظ بعد إغالقه يف العام 1992، مرجعاً رضورياً يستند إليه القضاة يف الوقت الحارض 
للتحقيق يف القضايا الواقعة يف عهد الدكتاتورية. وقد جمع مناهضو النظام واملنفيون بطريقة شبه رّسية قدراً 
كبرياً من األدلّة املحتملة األخرى، مبا فيها أغراض وروايات الناجني ووثائق وتقارير إعالمية غري رسمية معادية. 
ويجمع املتحف الوطني للذاكرة وحقوق اإلنسان الذي تأّسس يف العام 2010 بعضاً من هذه األدلّة بشكل 
تدريجي من خالل الهبات املقّدمة له. ويَعترب حالياً الكثرُي من القضاة هذه املنشأة من بني الهيئات الرسمية 

وغري الرسمية التي يُطلَب منها إرسال بيانات متى فُتحت قضية جديدة.16

مع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أّن املحاكامت السورية القليلة جداً التي أُجريت مل تشهْد إدانة مسؤولني حكوميني سوريني 
ذوي مناصب عالية. وال يزال مقداُر املساءلة الجنائية التي يخضع لها الجناة يف سوريا من مختلف أطراف الرصاع 
محدوداً جداً. ففي أمريكا الالتينية، يستمّر إجراء بعض املحاكامت حتّى بعد مرور حوايل األربعني عاماً منذ املرحلة 
االنتقالية. ويُعّد ذلك دليالً عىل املّدَة الزمنيّة التي تأخذها إجراءات املساءلة، وال سيّام املساءلة الجنائية، مع تكيّف 
البلدان مع ماضيها وحارضها ومستقبلها. لكن كام يُظهر مثال فيكاريا يف تشيل، يتخطّى دور التوثيق املحاكامت 

ويتيح الفرص لحفظ الذاكرة باإلضافة إىل مبادرات لتقّص الحقائق.
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لكّن دور التوثيق ال يقترص عىل تسهيل تحقيق عدالة انتقالية فحسب، بل يعّقد إنشاء الروايات أيضاً، فهو يستعرض 
روايات املايض املتعّددة واملتضاربة. وفيام قد يُعّد ذلك مقلقاً بالنسبة إىل مجتمع يتطلّع إىل طّي صفحة تاريخ عنيف، 
يُعترَب استعراض الحقائق املتعّددة مهاّمً للسبب عينه، أال وهو السامح ملجتمع انتقايل التصالح مع ماضيه بهدف أن 

يفهم حارضه ويكون عىل أتّم االستعداد ملستقبله.

وغالباً ما تُعّد املحاكامت التي تتمحور حول تُهم انتهاك حقوق اإلنسان تعبرياً صارخاً عن “الحقائق القضائية” التي 
تتنافس مع أنواع أخرى من الحقائق الصادرة عن لجان تقّص الحقائق أو أّي مصادر أخرى لرسد الروايات. وتشّدد 
أكاتينو وكولينز عىل َميل األحكام القضائية إىل إصدار “اّدعاءات خاصة بالحقيقة” بسبب “بيانات عن واقع مثبت 
واردة يف األحكام القضائية”.17 نتيجة لذلك، تربز توتّرات بني نُسخ الحقيقة الصادرة عن لجان تقّص الحقائق واألحكام 
القضائية واألرشيفات وغريها من اآلليات القضائية االنتقالية.18 لهذا السبب “متيل الحقائق االنتقالية... إىل التعّدد 

والتعقيد. إذ بإمكان اآلليات الساعية إىل الحقيقة... أن تشمل أنواعاً مختلفة من اّدعاءات الحقيقة”.19

وتُعّد قضية أحمد تيمول يف جنوب أفريقيا خرَي مثال عىل مشكلة القبول بالحقائق القضائية كوقائع دامغة. فقد كان 
أحمد تيمول، والذي تويف يف العام 1971، ناشطاً مناهضاً للتمييز العنرصي أو نظام األبارتايد. يف ذلك الوقت، استنتج 
التحقيق يف وفاته أنّه انتحر. لكن بعد ضغط مارسته عائلة تيمول واملجتمع املدين، أعادت محكمة يف جنوب أفريقيا 
فتح قضيّته بعد 45 عاماً. وأصدر القايض املكلَّف بالقضية قراراً بأّن الرشطة عّذبته وقتلته.20 وتعكس هذه القضية 
البارزة األثر القوي الذي يتحىّل به التوثيق واملناصة عىل حّد سواء يف تحّدي ما يسّمى بالحقائق الراسخة، حتّى بعد 
مرور أربعة عقود. طبعاً، لقد اضطلع القضاء املسيّس بدور بارز ليس يف قضية تيمول فحسب، بل يف قضايا كثرية 

أخرى يف جنوب أفريقيا وغريها أيضاً.

ويضيف التعقيد الذي يشوب الرصاع السوري املزيد من األهّمية إىل رضورة حفظ الروايات. فعىل عكس املراحل 
االنتقالية يف أماكن أخرى، يتّسم الرصاع السوري بانتشار عدد من الجناة والجهات الفاعلة غري الحكومية مبا فيها 
امليليشيات، والحروب بالوكالة مثل مسألة تصفية الحسابات بني اململكة العربية السعودية وإيران وروسيا، والتوتّرات 
الطائفية. وكام فرّس حسام القطلبي من مركز توثيق االنتهاكات: “ال نتحّدث عن سوريا واحدة، بل عّدة نسخات من 
سوريا. إذ تختلف دمشق عن حمص وإدلب ودير الزور وغريها”.21 ووجدت منظاّمت املجتمع املدين أّن أهدافها 
التوثيقية تتوّسع برسعة من مجرّد الرتكيز عىل األعامل الوحشية التي يرتكبها النظام إىل تلك التي ترتكبها مجموعات 
بالحقيقة يف سوريا.  املتعّددة  واالّدعاءات  املتعددة  الروايات  لحفظ  أساساً  التوثيق  يُعّد  بالتايل،  متعددة.  معارضة 
وسيساعد اإلبقاء عىل هذه الروايات معاً كجزء من تاريخ مؤمل عىل املساهمة يف زيادة التسامح يف سوريا التي تعاين 
استقطاباً شديداً. وشّدد معتصم السيويف، من منظّمة اليوم التايل، عىل مدى أهّمية “نقل األحداث للناس بطريقة 
شاملة”.22 وتُعترَب الحقائق القضائية، مثل اإلدانات الصادرة عن املحاكم، رضورية لكن غري كافية لوحدها، فهي ال 
تقّدم صورة شاملة لحجم األعامل الوحشية ونطاقها. بالتايل، يصبح متثيل الضحايا ومتثيل الجناة مقترَصين عىل األدلّة 

املقبولة يف محكمة ما.

جناة متعّددون، حقائق متعّددة
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من هذا املنطلق، يجدر الرتكيز عىل حدود الحقيقة القضائية. فكام أشارت أكاتينو وكولينز، “يتطلّب اإلجراء القضايئ 
القاضية بتحميل مسؤولية  املرتبطة بوظيفتها األساسية  بناء بعض األجزاء من ماٍض عنيف ال أكرث: أي تلك  إعادة 
جنائية ألشخاص معيّنني عىل جرائم محّددة. فالتحقيقات القضائية ال تظهر بشكل فعال األسباب الرئيسية أو امليول 
التاريخية املزعومة”.23 لذلك، يسعى التوثيق بأهدافه املتعددة ونطاقه الواسع يف سوريا إىل وضع أساس ليس إلنشاء 
أيضاً.  الضحايا وحفظها  والذاكرة وقصص  والتاريخ  املتعّددة  الروايات  إنشاء  إىل  بل  القضائية” فحسب،  “الحقائق 

وسيتعّمق القسم اآليت يف هذه األهداف.



9

يُعّد الرصاع السوري الرصاَع األكرث فتكاً يف القرن الحادي والعرشين والحرَب األكرث توثيقاً يف التاريخ أيضاً.24 فقد تّم 
أماكن  ونسُخها ومسُحها وترسيبُها ونرشُها وحفظُها يف  والوثائق  والفيديوهات  الصور  من  اآلالف  تحميل عرشات 
آمنة. وتتألّف حركة املجتمع املدين للتوثيق هذه من شبكات محامني وناشطني وناجني سوريني يعملون داخل سوريا 
وخارجها منذ اندالع الثورة املناهضة للحكومة يف مارس 2011. والهدف العام بسيط لكن قوي، أال وهو الحرص عىل 
توافر سجّل للجرائم املأساوية التي ارتُكبت يف سوريا. وقد يخدم هذا السجّل غايات متعّددة، يتعلّق الكثري منها 

بالسعي إىل تحقيق نوع من العدالة يف سوريا، وسبق أن فعل ذلك.

وفيام تُشّكل املساعدة عىل تحضري األدلّة للمحاكامت الجنائية املستقبلية أحَد األهداف الرئيسية الدافعة لتوثيق 
االنتهاكات يف سوريا، عمل بعٌض من الناشطني واملحامني أيضاً عىل بناء قضايا ضّد مسؤولني وضبّاط عسكريني يف 
النظام السوري اآلن،25 وذلك من خالل اللجوء إىل قوانني الوالية القضائية العاملية التي تسمح لدول ثالثة مثل أملانيا 
للتعذيب يف  السوري مازن درويش  املحامي والناشط  التعذيب. مثالً، تعرّض  بأن تحاكم سوريني عىل جرائم مثل 
السجن لعّدة سنوات يف سوريا وسافر إىل أملانيا بعد إطالق رساحه يف العام 2015.26 وقد كان درويش، إىل جانب عدد 
من املُحتجزين السوريني السابقني، يف طليعة الساعني إىل فتح قضايا جنائية يف أملانيا. وتتّهم إحدى هذه القضايا ستة 
ضبّاط مخابرات برتب عالية ومقّربني من الرئيس السوري بّشار األسد بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضّد اإلنسانية.27

ويسلّط ناشطون سوريون آخرون الضوء عىل أهّمية توثيق املجتمع املدين السوري “كمصدر للهيئات الدولية”، وال 
سيّام لجنة التحقيق واآللية الدولية املحايدة واملستقلة.28 وقد أّسس مجلُس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
لجنَة التحقيق يف أغسطس 2011 ووكّلها بالتحقيق يف االنتهاكات املزعومة لقانون حقوق اإلنسان الدويل يف سوريا 
منذ مارس 2011 وبتحديد هويّة الجناة، متى أمكن، ليك يخضعوا للمساءلة الجنائية. وتقارير هذه اللجنة متاحة 
للعامة. وبعد تصويت تاريخي للجمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب 2016، تأّسست اآللية الدولية املستقلة 
واملحايدة بهدف جمع األدلّة التي قد تستخدم يف محاكامت مستقبلية لتحميل الجناة مسؤولية انتهاكهم القانون 

الدويل يف سوريا وتحليلها وحفظها.

عىل املدى القصري، يُعترَب التوثيق أداَة مناصة قوية يُكشف من خاللها عن هوية الجناة وعاّم اقرتفوه وتُوثَّق أسامء 
الضحايا. ويُعّد ذلك مهاّمً بالنسبة إىل اإلعالم وحمالت نرش التوعية، ولفرض الضغط عىل الحكومات والهيئات الدولية 
للتحرّك. أما أهداف التوثيق الطويلة األمد يف املقام األّول فتتمحور بشكل أسايس حول وضع أسس آلليات متعددة 
للعدالة االنتقالية يستحيل إجراء معظمها يف خضّم الرصاع الجاري يف سوريا. فيصعب كثرياً مثالً السعي إىل اإلصالح 

املؤسسايت من دون املرور مبرحلة انتقالية سياسية.

غري أّن توثيق االنتهاكات يقّدم سياقاً تاريخياً تعتربه شخصيات املجتمع املدين السوري مهاّمً لهذا النوع من اإلصالح 
سايت  بإصالح مؤسَّ القيام  للعدالة واملساءلة، “بهدف  السوري  املركز  الله من  العبد  أشار محمد  املستقبل. فكام  يف 
فّعال، من الرضوري تأمني توثيق عايل الجودة”.29 وأضاف حبيب نّصار قائالً: “تتطلّب جميُع آليات العدالة االنتقالية 
مة يف محكمة ما عن نوع  املقدَّ القانوين لألدلّة  املعيار  اإلثبات”.30 ويختلف طبعاً  التوثيَق. وما يختلف هو معيار 

ملا التوثيق؟
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املواّد الالزمة ملبادرات املصالحة الوطنية، مبا فيها لجان تقّص الحقائق. بالتايل، يربز إقرار كبري يف أوساط الناشطني يف 
املجتمع املدين السوري أّن التوثيَق أسايٌس بحّد ذاته وأساٌس لعدد من آليات العدالة االنتقالية. بشكل عام، كام يقول 

فضل عبد الغني، “فإّن حْفُظ التاريخ نوٌع من املساءلة”.31

ومنذ أن بدأ الرصاع السوري يف العام 2011، ساهم الجمع املستمّر للوثائق بشتّى أنواعها يف بناء مجموعة أكرث شموالً 
ر يف خالل الحرب. بالفعل، يشّكل حفُظ الوثائق أيضاً أحد أهداف املجتمع  من الروايات التي كانت لتضيع أو تُدمَّ
املدين السوري. وذلك يحمي الوثائق من نظام مزمع عىل تلفها. وقد ركّز القطلبي عىل مدى أهّمية هذا اإلنجاز من 

أجل حامية وثائق االنتهاكات مع تزايدها”.32

وقد رفع الضابط السوري املنشّق املعروف باسم “قيرص” بشكل كبري من عدد هذه الوثائق عرب تهريب 55 ألف 
صورة لرجال ونساء وأطفال عّذبهم النظام السوري وقتلهم. وكان قيرص مصّوراً فوتوغرافياً عسكرياً بني العاَمني 2011 
و2013 يف سوريا. وقد أّدى هوُس النظام يف توثيق أعامله الوحشية إىل تقديم مجموعة وافية من املواّد للتحقيقات 
الجنائية. وتُعّد صور قيرص، التي تأكّدت التحقيقات القضائية من صّحتها، أساساً ملجموعة األدلّة التي تربط مسؤويل 

النظام السوري بالقتل الجامعي املمنهج.

املتعلّقة  الُنسخ  مسح  إىل  “نسعى  السيويف:  فرّس  فكام  والعقارات.  األرايض  ملكية  الوثائق سجاّلت  ويشمل حْفظ 
من  الرغم  وعىل  املحلّيني”.33  الناشطني  من  وغريهم  واملحامني  املجالس  بحوزة  التي  والعقارات  األرايض  بسجاّلت 
أّن انتشار الجرائم مثل التعذيب والقتل عىل نطاق واسع جعل املجتمع املدين يعطي األولوية لتوثيق االنتهاكات 
الجسدية، من امللفت أّن جهود التوثيق تشمل أيضاً توثيق وثائق تسجيل األرايض. ويُعّد ذلك، كام فرّس عدد من 
املشاركني يف املقابالت، إجراًء وقائياً يهدف إىل تسهيل عودة النازحني السوريني إىل منازلهم يف املستقبل. وباإلشارة إىل 
الثامنية ماليني سوري الذين فّروا من منازلهم منذ العام 2011، فرّس العبد الله أّن عودة هؤالء السوريني من دون 
سندات ملكية موثَّقة جيداً “ستشعل فتيل حرب أهلية يف سوريا. ]لكن[ عندما يعود الناس إىل منازلهم ويجدون 
آخرين يسكنونها، ستكون بحوزتهم وثائق تثبت أنّهم ميلكون هذا املنزل”.34 وقد كّرر وائل سّواح أهمية هذا التوثيق 

قائالً: “نسعى إىل حفظ امللكية ملالكيها ووقف التغيري الدميوغرايف الذي يحاول النظام فرضه، إذا متّكنا من ذلك”.35

وغالباً ما يتّم التقليل من أهّمية حفظ السجاّلت الصادرة عن إجراءات مثل لجان تقّص الحقائق واملحاكامت، ومن 
أهّمية الحصول عليها.36 ويرى براندون هامرب وغرين كيل أنّه ينبغي إيالء انتباه أكرب لهذه الروايات والسجاّلت من 
أجل “إجراءات التغيري االجتامعي األوسع يف مرحلة ما بعد الرصاع”.37 لذلك، تشّكل أهداف التوثيق الواسعة النطاق 
التي يضعها املجتمع املدين السوري مكّوناً مهاّمً يف إجراءات التغيري االجتامعي األوسع كهذه، وال سياّم أّن مجموعة 
متنّوعة من الجهات الفاعلة تقوم بالتوثيق. ويفرّس ذلك جزئياً الحيطة التي تتوّخاها بعض املنظاّمت الدولية التي 
تركّز عىل املحاكامت عندما تجمع أدلّة يقّدمها ما يُعرف بـ“جهات غري محرتفة”. سنبحث يف هذه النقطة الحقاً، لكن 

أوالً نبدأ بلمحة موجزة عن عمليّة التوثيق. 
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فيام يشّكل التوثيق أساساً لعمل املجتمع املدين السوري، فإن كلُّ منظّمة تقوم بعملية التوثيق بطريقة مختلفة. فقد 
تأّسس مركز توثيق االنتهاكات يف العام 2011 كربنامج للمركز السوري لإلعالم وحّرية التعبري. غري أّن حجم االنتهاكات 
َدَعيا إىل تأسيس كيان منفصل يركّز حرصاً عىل توثيق األعامل الوحشية يف سوريا بقيادة  ووترية ارتكابها الرسيعة 
فريق من جامعي البيانات يف سوريا.38 ويوثّق مركز توثيق االنتهاكات انتهاكات القانون اإلنساين الدويل باإلضافة إىل 
قانون حقوق اإلنسان الدويل. ومن خالل فريق يضّم ناشطني داعمني لحقوق اإلنسان ومحامني وصحافيني يف سوريا 
م هذه البيانات  واألردن وتركيا، يجمع املركز البيانات بشكل فيديو وصور ووثائق مبارشة بعد وقوع حادث ما. وتُقدَّ
الحقاً إىل مدقّقي البيانات، الذين يختّص كّل واحد منهم مبحافظة من املحافظات السورية، للحرص عىل دقّة البيانات 
وشموليتها قبل إدخالها إىل قاعدة بيانات مركز توثيق االنتهاكات. ثّم يطبّق إجراء تحقُّق من صّحة املعلومات، ويدقِّق 
بانتظام يف البيانات فريٌق من املدراء التنفيذيني يف قاعدة البيانات من أجل الحّد قدر اإلمكان من األخطاء. وبحسب 

القطلبي، يسمح هذا اإلجراء بإنشاء صالت ليك تسّهل هذه البيانات إجراءات أّي تحقيق جنايئ يف الحوادث.39

يف سياق مامثل، يجمع املركز السوري للعدالة واملساءلة البيانات ويصّنفها باالستناد إىل معايري ترتكز عىل القانون 
ومليون رشيط  الصور  بآالف  مستعيناً  عالمات،  وضع  خالل  من  التعريف  بيانات  املركز  ويصّنف  الدويل.  اإلنساين 
فيديو يبلغ مجموعها حوايل ثالثة ماليني دقيقة. ويفرّس العبد الله قائالً: “نعترب العالمات خبزنا اليومي... نوثّق من 
أجل العدالة االنتقالية. ونقيم روابط يف قاعدة بياناتنا ونقرتح صالت بني الجهات الفاعلة والنرشات ليك نحصل عىل 
أحداث محتملة”.40 والجهة الفاعلة عبارة عن “فريق مغبون” أو “جاٍن مزعوم”. والنرشة هي أّي معلومة غري صادرة 
عن شخص، مثل رشيط فيديو أو تقرير طبّي. واألحداث هي مجموعة من الجهات الفاعلة والنرشات، مثل هجوم 
األسلحة الكيميائية يف خان شيخون يف أبريل 2017. ويعتمد عدد من منظاّمت املجتمع املدين إجراء توثيق مشابٍه 
يبدأ بجمع البيانات بواسطة ِفرٍَق تعمل يف سوريا والبلدان املجاورة، وال سيّام يف األردن وتركيا. ثّم يتّم حفظ البيانات 
أو تحميلها أو مسحها أو نسخها أو ترسيبها إىل املنظاّمت. فتدقِّق تلك فيها وتصّنفها وتتأكّد من صّحتها. وال تخلو 

شبكة التوثيق املعّقدة من التحديات، كام نبنّي أدناه.

عملّية التوثيق
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بسبب العنف الجاري يف سوريا، يتعرّض جامعو البيانات والناشطون وغريهم من الفاعلني يف املجتمع املدين للقتل 
تطوير  تسارع يف  لقد  املقابالت،  املشاركني يف  فرّس عدد من  ذلك، كام  واالحتجاز. عالوة عىل  واملضايقة  والخطف 
منظاّمت مجتمع مدين سوري تركّز عىل حقوق اإلنسان والتوثيق منذ ثورة العام 2011: “خربتنا ال تتعّدى سنوات قليلة. 
وما زلنا يف مرحلة التعلّم”.41 ويف العام 2010، تَسّجل حوايل 1200 منظّمة غري حكومية يف وزارة الشؤون االجتامعية 
والعمل يف سوريا.42 غري أّن الخدمات التي تقّدمها هذه املنظاّمت غري الحكومية ركّزت بصورة خاصة عىل األعامل 
الخريية والتعليم والدعم الطبي والدعم االجتامعي. ونظراً إىل الغياب شبه الكامل ملنظاّمت املجتمع املدين التي تعمل 
بشكل خاص عىل العدالة واملساءلة منذ قبل اندالع ثورة العام 2011، خاض املجتمع املدين فرتة تعلّمية صعبة ومكثّفة 

يف أجواء عنف جاٍر شهدت ارتكاباً مستمراً ألعامل وحشية ممنَهجة وواسعة النطاق.43 وكام لفت سّواح قائالً:

منذ عقد من الزمن، مل نكن ندري مبفهوم العدالة االنتقالية. لكن عىل مدى السنوات الستة أو السبعة املاضية، 
دّربنا أنفسنا وتثّقفنا بشأن هذه املسألة. لكّننا بطريقة أو بأخرى ال نزال تالميذ يف هذه املدرسة.44

إضافة إىل ذلك، فقد شّكل العمُل يف أوضاع غري مستقرّة تحدياً كبرياً لعمل املجتمع املدين السوري. إذ يتضّمن الكثري 
من الجناة جهاٍت فاعلًة غري حكومية، مثل امليلشيات العاملة من دون قواعد قانونية منصوصة. وتتغرّي أيضاً هذه 
امليلشيات باستمرار، فتؤّدي إىل وضع يتغرّي فيه الرصاع يومياً تقريباً. هذا ما دفع بأشخاص شاركوا يف املقابالت مثل 
درويش إىل االستنتاج بأّن التحدي األكرب الذي يواجهه املجتمع املدين السوري يف عمله نحو التوثيق والعدالة االنتقالية 

هو الرصاع الجاري.45 

وعىل الرغم من العمل بالنيابة عن الضحايا، واجه املجتمع املدين السوري تحدياً مهاّمً فيام يتعلّق بتلبية توقّعات 
الضحايا بالعدالة. ويشري دياب رسيّة، مدير الربامج يف منظمة اليوم التايل، إىل أّن َميل بعض املنظاّمت غري الحكومية 
الدولية البارزة إىل االستعانة بأمثلة عن العدالة االنتقالية يف بلدان انتهى فيها العنف وتّم الرتكيز فيها عىل أهّمية 

الصفح يصّعب مسرية العدالة االنتقالية يف سوريا:

قامت املنظاّمت غري الحكومية املحلّية والدولية عىل حّد سواء ]بنرش التوعية حول[ معنى العدالة االنتقالية، 
لكني أعتقد أّن ذلك مل ينفع ألّن هذه املنظاّمت استعانت بأمثلة عن العدالة االنتقالية يف بلدان انتهى فيها 
العنف، عىل غرار جنوب أفريقيا التي شمل سعيها إىل العدالة االنتقالية العفو والصفح، فاعتقد السوريون 
أّن العدالة االنتقالية مسألُة صفح ال أكرث. وكان لذلك تأثرٌي ضاّر ألّن عدد القتىل كان يف تزايد، فيام ما برحت 
املنظاّمت الدولية تتحّدث عن التعويضات والصفح والعفو. بالتايل، كسبت العدالة االنتقالية يف البداية صورة 

مشوَّهة وَراَود الشعب انطباعاً سلبياً يف شأنها.46

عالوة عىل ذلك، املعيار العايل لقبول األدلّة يف املحاكامت جعل من السعي إىل رفع دعاوى قضائية مسألة صعبة، 
مام زاد من خيبة أمل الضحايا الذين يتوقّعون عدالة أرسع. وقد فرّس العبد الله أّن التحّدي هو االعرتاف باألذى مع 

االلتزام باملعايري القانونية:

تحّديات التوثيق يف ظّل الرصاع الجاري يف سوريا
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ال نستخدم مصطلح “شهيد” عىل اإلطالق. حتّى وإن قلت يل إّن جندياً قد أطلق النار عىل والدي أمام عيَنّي، 
]سأصّنفه[ “جانياً مزعوماً”. هذا أمر صعب جداً بالنسبة إىل الضحايا. فهو يؤملهم.47 

ويُعّد ذلك خري مثال عن املعضلة القامئة حيال السعي إىل العدالة مروراً باملحاكم الجنائية التي قد تطول، مع التعامل 
يف الوقت عينه مع توقّعات الضحايا بتطبيق العدالة برسعة. عالوة عىل ذلك، قد تؤّدي القّصة املحدودة بطبيعتها 

الصادرة عن “الحقائق القضائية” إىل عدم رضا الضحايا:

قد تؤّدي الحدود التي تفرضها قوانني األدلّة الخاصة ومعايري الرباهني األكرث تشدداً وضامنات مراعاة األصول 
القضائية التي يفرضها اإلجراء القضايئ إىل اعتبار الحقائق املعرتف بها اجتامعياً أو رسمياً سابقاً بأنّها غري ُمثبَتة 
يف املجال القضايئ... وقد يولّد تعليق االعتقادات السابقة وافرتاض الرباءة، اللذان يشّكالن جزءاً ال يتجزّأ من 
ليعرفوا  وجيهاً  الذين ميلكون سبباً  أولئك  األقرباء والضحايا وغريهم من  لدى  القضائية، اضطراباً  اإلجراءات 
الحقيقة الفعلية ملا يخضع للحكم من جديد، أو يعتقدون بأنهم يعرفونها. فالحاجة إىل تكرار شهادات سابقة 
نتائج وروايات سابقة صادرة عن املجتمع املدين أو لجان تقّص الحقائق أو حتّى التقليل من  وطرح جانباً 

قيمتها إىل حّد كبري قد تتسبّب باإلحباط أو حتّى اإلساءة.48

ويزيد التقارب الجغرايف بني الجناة والضحايا يف مجتمعات الالجئني من شعور الظلم هذا.

ويّدعي الكثري من الجناة املزعومني أنّهم الجئون، فينتهي بهم املطاف يف املخيّامت نفسها التي يلجأ إليها ضحاياهم. 
وقد أّدت معايري األدلّة يف املحاكم إىل إبطال عدد من القضايا املرفوعة ضّد هؤالء الجناة املزعومني، بالتايل ال يزال 
الضحايا يرون هذا الشخص نفسه يف املخيّم نفسه. وبحسب ما فرّس العبد الله، أّدى ذلك إىل اعتبار بعض الحكومات، 
وال سيّام يف أوروبا، أنّها تحمي الجناة بدل من أن تحاكمهم: “كان علينا أن نسافر إىل السويد ونواٍح أخرى من أوروبا 
لنفرّس أنه من دون دليل دامغ، تعجز الحكومة عن إعادة ]الجناة املزعومني[ إىل منطقة حرب أو عن محاكمتهم”.49

عالوة عىل ذلك، من بني القضايا السبعة التي أُحيلت إىل محاكم يف أملانيا والسويد، قضية واحدة فقط بحثت يف 
جرائم ارتكبها عنرص يف الجيش السوري.50 أّما القضايا الستّة األخرى، فتطاُل عناص منخفيض الرتبة يف داعش وهيئة 
تحرير الشام )املعروفة سابقاً بجبهة النرصة( وغريها من املجموعات املسلّحة من غري الدول املعادية للحكومة. وفيام 
مرتبطة  تُهامً  املرتبطة بسوريا  القضايا األخرى  القضايا حول جرائم حرب، تضّمنت معظم  التُهم يف هذه  متحورت 
باإلرهاب.51 إذ تسُهل نسبياً محاكمة تُهم اإلرهاب، بيد أنّها تعجز عن إظهار املدى الذي بلغته األعامل الوحشية 
املرتَكبة يف سوريا. لذلك، ال عجب يف أّن الضحايا السوريني يشعرون باإلحباط إزاء عدم محاكمة مسؤولني حكومينّي 
سورينّي. طبعاً، تقف عقبات كبرية أخرى أمام القيام مبحاكامت من هذ النوع. فرضورة حضور هؤالء املشتبه بهم 
شخصياً يف قاعة املحكمة تصّعب من احتامالت محاكمة مسؤولني حكوميني سوريني يف أجواء الرصاع السوري الحايل.52 

استمرار  مع  عام  بشكل  األمَل  وعائالتهم  السوريون  الضحايا  يفقد  نطاقها،  املحاكامت ومحدودية  بطء  إىل جانب 
الرصاع وارتكاب أعامل وحشية. وقد دفع ذلك بالضحايا إىل اإلحجام عن التعاون يف تقديم األدلّة.53 فقد أشارت مها 
غرير أّن “الَسنة متّر والناس يتساءلون عن األثر الذي نحدثه”.54 ويعكس الرتكيز عىل داعش واملجموعات املشابهة 
يف املحاكامت التي أُجريت حتّى اآلن أولويّات األمن الوطني لدى أملانيا والسويد.55 نتيجة لذلك، ال تتوافق أولويّات 

هذين البلَدين األوروبيني القضائية مع أولويّات املجتمعات السورية التي تسكنهام حالياً.

وكام ناقشنا سابقاً، شّكلت منظاّمت املجتمع املدين السوري التي توثّق االنتهاكات مصدراً أساسياً للمعلومات لآلليات 
الدولية. لكن تربز مخاوف بأّن الهيئات الدولية ال تعترب املجتمع املدين السوري سوى مصدر للمعلومات. وقد انتقد 
قرارات  يلزم يف وضع  السوري كام  املدين  املجتمع  ترُشك  التي ال  الدوليَة  الهيئات  املقابالت  املشاركني يف  عدٌد من 
لألمم  العام  األمني  إىل  واملساءلة  للعدالة  السوري  املركُز  قّدمها  مذكّرة  ويف  الدويل.  الصعيد  عىل  املتّخذة  السياسة 
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املتحدة حول اآللية الدولية املستقلة واملحايدة، أعرب املركز صاحًة عن هذا القلق ودعا األمَم املتحدة إىل العمل 
مع املجتمع املدين السوري بصفته “رشيكاً يف تحقيق العدالة” بدالً من اعتباره مجرَّد مصدر للمعلومات.56 وقد قّدم 

نّصار املالحظَة عينها:

تُعّد ]اآللية الدولية املستقلّة واملحايدة[ ... من دون شّك فرصًة مرّحباً بها، لكن لسوء الحظ أنّها تأّسست من 
دون استشارة الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين السوري... ونشهد هذا النوع من املشاكل بشكل مستمّر: إذ 

ال يتّم إرشاك املجتمع املدين السوري يف نقاشات السياسة.57

وأضافت غرير أّن املنظاّمت الدولية مل تتدّخل أيضاً بصورة مجدية يف مسألة النساء السوريات، وهو موضوع نظر إليه 
املجتمع املدين السوري بشكل جدّي للغاية منذ ثورة العام 2011. 58 فمن خالل عدد من الربامج، أطلقت منظاّمت 
املجتمع املدين، مثل منظّمة اليوم التايل، مبادرات تهدف إىل إنشاء تواصل بني النساء الضحايا قبل انتهاكات العام 
2011 وبعده يف سوريا. وقد أجرت أيضاً منظّمة اليوم التايل استبيانات معّمقة حول نظرة املساواة بني الرجال والنساء 
يف املجتمع السوري، باإلضافة إىل دور املرأة يف القيادة، مثل إدارة مجالس بلدية. لكن لسوء الحّظ، تتجاهل الهيئات 
السالم  تفعيل محادثات  إعادة  بكيفية  االنشغاُل  أّدى  األبحاث.59 فقد  الصادرة عن هذه  النتائَج  باإلجامل  الدولية 
املتعرّثة إىل تهميش املسائل التي تتعلّق بالنساء والعدالة يف سوريا. وفاقم االلتزاُم غري الكايف بني منظاّمت املجتمع 

الدويل واملدين هذا األمَر.

وتشمل تحّدياٌت أخرى ظروَف اإلدارة الذاتية الصعبة التي يعمل فيها املجتمع املدين السوري واملوازنَة املحدودة 
غالباً  الذين  املتطّوعني،  االعتامد عىل  ويشري  بعمله.60  للقيام  املدين  للمجتمع  املتاحة  املساحة  تضاؤل  من  والقلَق 
ما يتغرّيون نتيجة عملهم يف بيئة غري مستقرّة أمنياً، إىل الحاجة الدامئة إىل القيام بجلسات تدريب حول إجراءات 
اإلجاملية  القيود  إىل  ضمنها  يعمل  أن  املدين  املجتمع  يستطيع  التي  املساحة  تضاؤل  من  القلق  ويُعزى  التوثيق. 
املفروضة عىل املوارد وأيضاً إىل احتامل إعادة توجيه هذه املوارد مستقبالً بعيداً عن املجتمع املدين السوري ونحو 

اآلليات الدولية، مثل اآللية الدولية املستقلة واملحايدة.61

وتشّكل النظرُة إىل مستوى “احرتاف” منظاّمت املجتمع املدين املحّل جزءاً كبرياً من مشكلة التمويل. بعبارة أخرى، 
تَعترب املنظاّمُت الدولية أّن منظاّمت املجتمع املدين التي تعمل تبعاً ألولويّات جهات مانحة دولية “محرتفٌة”، ماّم 
يعّزز من فرص تلّقيها متويالً أكرب من تلك التي تعالج األولويّات الفعلية لدى املجتمعات التي تخدمها.62 نتيجة لذلك، 

ينبغي العمل أكرث من أجل أن تصبح العالقة بني املجتمع املدين املحّل والدويل عالقًة فّعالة ومجدية:

ال تزال ]املنظاّمت الدولية[ متيل إىل التحّكم باألجندة وإىل نقل املخاطر إىل الرشكاء املحلّيني وإىل عدم 
كبري  متويل  بتقديم  تستمّر  فيام  إليه،  الحاجة  مدى  تدرك  الذي  واملتوقّع  األجل  الطويل  الدعم  تقديم 
تنسجم  قد  التي  الحجم  املتوّسطة  أو  الصغرية  املنظاّمت  من  بدالً  الطابع  الغربية  الكبرية  املنظاّمت  إىل 

املجتمع.63  أكرث مع حاجات 

التمويل  يف  كبرياً  نقصاً  الرصاعات  تشوبها  مناطق  تعمل يف  التي  املدين  املجتمع  تواجه منظاّمت  ذلك،  عالوة عىل 
املناسب. ويقّدر البنك الدويل أّن نفقات منظاّمت املجتمع املدين التي تعمل يف ظروف هّشة أو يف صاعات أعىل 

ثالث مرّات من تلك التي تعمل يف مواقع أخرى.64

وبشكل عام، يربز التباس إزاء ما يشّكل مجتمعاً مدنياً والعالقة التي تربط املجتمع املدين بالدولة. وباعتقاد السيويف، 
يعود جزٌء من هذا االلتباس إىل اعتبار أّن دور املجتمع املدين يقيض باملساعدة عىل التخفيف من أثر الحرب اإلنساين، 
سواء من خالل اإلغاثة الطبية أم حامية املدارس أم بناء املالجئ. غري أنّه يُنظر إىل منظاّمت املجتمع املدين التي تهتّم 
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بحقوق اإلنسان نظرة شّك، وال سياّم يف غياب ما يُعّده السيويف “دولة عرصية”، فيقول: “أنا شخصياً ال أفهم كيف 
ميكن فصل املجتمع املدين عن الخطاب السيايس وعن الدميقراطية وعن حقوق اإلنسان... ال يستطيع املجتمع املدين 

أن يتواجد إال يف دولة عرصية”.65

وقد تكلّم نّصار عىل دور منظاّمت املجتمع املدين السوري يف السياق السوري الخاص:

تشّكل طبعاً املنظاّمت غري الحكومية السورية نوعا ما جزءاً من الحركة الثورية. ففيام يَُعّد بعض املنظاّمت 
الدولية، مثالً، كمنظّمة  املنظاّمت  دوافع أخرى مغايرة عن  أيضاً  املنظاّمت  توثيقه، لدى هذه  يف  موضوعياً 
ويُشّكل  النحو...  هذا  عىل  يكون  أن  به  ويجدر  للغاية،  طبيعياً  الوضع  هذا  ويَُعّد  ووتش.  رايتس  هيومن 
املحلّيون جزءاً من السياق ويفّكرون أيضاً يف مسائل مثل السعي إىل مرحلة انتقالية والتخلّص من الدكتاتوريني 
السلطويني الدمويني وغريها من األمور. هذا ما يعنيه أن تقوم منظّمة سورية بالتوثيق مقارنة مبنظّمة دولية... 

هذا ال يؤثّر أبداً يف مصداقية عملها.66

وتُعترَب االستعانة باملحامني وغري املحامني والناشطني والناجني عىل حّد سواء لجهود التوثيق يف سوريا مثاالً واضحاً عىل 
الطبيعة العضوية لهذه الحركة يف توثيق االنتهاكات. فحيث تغيب املحاكم العاملة املحلّية واملبادرات إىل املصالحة 
لحفظ  متاحاً  التوثيق سبيالً  يبقى  املدين،  واملجتمع  الحكومية  املؤّسسات  بني  التعاون  ينعدم  والتعويضات وحيث 
املعلومات التي تعترب هاّمة لتأسيس هذا النوع من اآلليات يف املستقبل. ويف غياب أّي ضامنات واقعية يف أّن كبار 
املسؤولني الحكوميني، مثل الرئيس السوري بشار األسد، سيعتقلون ويحالون بشخصهم إىل القضاء ملحاكمتهم، يقّدم 
يَُعّد  القيام مبحاكامت مستقبلية. وبالفعل،  الوقت ذاته احتامل  العدالة ال تستقص يف  التوثيق مقاربة متاحة إىل 

التوثيق أداة املجتمع املدين األقوى يف وجه العنف الجاري وبروز السلطوية من جديد.

وتتأثّر يف املقام األّول نظرُة املنظاّمت الدولية إىل مستوى االحرتاف لدى منظاّمت املجتمع املدين املحّل مبدى االلتزام 
بالقواعد اإلجرائية واألدلّة عند جمع البيانات. فيربز تخّوف أنه يف غياب محكمة جنائية أو محاكمة قضائية تُجري 
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين السوري التوثيَق من دون إرشاد هذه القواعد، ماّم يحّد من فرص قبول توثيقها 
أن  سبق  كام  بطبيعتها،  محدودة  تُعّد  التي  القضائية،  للحقائق  قيمة  تعطي  املقاربة  هذه  أّن  غري  املحكمة.67  يف 
ذكرنا. باإلضافة إىل ذلك، ال يأخذ هذا الرتكيز عىل التوثيق وفقاً للقواعد اإلجرائية واألدلّة يف الحسبان دوَر صحافة 
املواطن التي توّدي دوراً أساسياً يف إجراءات توثيق الرصاع السوري. طبعاً، يشّكل االلتزام بالقواعد اإلجرائية واألدلّة 
أمراً رضورياً ليك تقبل املحكمة باملواّد. لكن ال ينبغي رفض الوثائق التي رمّبا مل تُجَمع وفقاً لهذه القواعد اإلجرائية 

واعتبارها باطلة متاماً.

ويقّدم كلٌّ من السياق واملعلومات الخلفية مواّد مهّمة أيضاً، سواء لبناء قضية جنائية أم لفهم املايض. ويربز تخّوٌف 
آخر له صلة بتعريض الشهود والناجني لألذى عندما يجمع املوثّقون غري الخرباء األدلّة. لكن ماذا لو كان هؤالء الشهود 
عادة  يكونون  يجريه محرتفون،  إجراًء  التوثيق  اعتبار  إىل  الدولية  املنظاّمت  أنفسهم؟ متيل  املوثّقني  والناجون هم 
محامني ومحّققني، من أجل خدمة “األشخاص الذين نسعى إىل مساعدتهم يف نهاية املطاف”.68 ويغّض هذا الترصّف 

الطرف عن املشاركة الفاعلة لهؤالء األشخاص، أي الضحايا، يف توثيق األعامل الوحشية املُرتَكبة بحّقهم.

إىل  الدولية  الفاعلة  الجهات  إىل  باإلضافة  السوري ومؤّسساته  النظام  السياسية لدى  اإلرادة  نهايًة، يشري غياب 
التفاوت يف وجهات  من  أيضاً  الغياب  زاد هذا  احتاملنَي صعبَني. وقد  تبقيان  واملصالحة  الجنائية  املسؤولية  أّن 
منظاّمت  “بصفتنا  درويش:  فيقول  الدولية.  الفاعلة  والجهات  السوري  املدين  املجتمع  بني  العدالة  حول  النظر 
سوري  مجتمع  ولبناء  السالم  لتحقيق  أساسيَّني  االنتقالية رشطنَي  والعدالة  املساءلة  نعترب  سوري،  مدين  مجتمع 
جديد. يف املقابل، تعترب القوى العظمى، من بينها األمم املتحدة، أّن املساءلة ستقيض عىل عملية السالم!... ال 
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تفتقر سوريا إىل األدلّة، بل إىل اإلرادة”.69 وإزاء هذه التحّديات، متّكنت حركة التوثيق املتنّوعة يف سوريا من 
الحرص عىل إبقاء مسألة العدالة حيّة عىل الصعيد الدويل. وقد شّكل وضع اآللية الدولية املستقلّة واملحايدة 
التأكيد األقوى عىل بروز مستوى معنّي من الهواجس الدولية إزاء املساءلة الجنائية يف سوريا. وسيناقش القسم 

الالحق هذه اإلنجازات وغريها عىل الرغم من الحرب الجارية يف سوريا.
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عىل الرغم من أّن التوثيق الذي يقوم به املجتمع املدين السوري محفوٌف بالتحّديات، إال أنه حّقق إنجازات كبرية 
املدين  املجتمع  جهود  نتيجة  مطروحة  واملساءلة  العدالة  مسائل  أُبقيت  األّول،  املقام  ففي  جارية.  حرب  ظّل  يف 
املتواصلة.70 وأشار درويش إىل القضايا املفتوحة حالياً يف محاكم أوروبا كمؤرّش عىل نجاح املجتمع املدين السوري 
يف “عدم السامح بانتزاع ملّف املساءلة والعدالة أو بطرحه جانباً، عىل الرغم من غياب كبري لإلرادة السياسية عىل 
التحقيقات الدولية، مثل لجنة التحقيق واآللية  الصعيد الدويل وصعيد األمم املتحدة”.71 عالوة عىل ذلك، تعتمد 
صياغة  أجل  من  توثّق  التي  السوري  املدين  املجتمع  منظاّمت  عمل  كبري عىل  بشكل  واملستقلّة،  املحايدة  الدولية 
تقاريرها.72 وقد أوضح القطلبي ذلك، وأشار إىل أهّمية دور املجتمع املدين السوري يف الحرص عىل أن تلقى عوامل 

سوريا السياقية املتعّددة االهتامم الالزم عىل الصعيد الدويل:

ال تستطيع ]الهيئات الدولية[ أن تبني قضايا من دون منظاّمت املجتمع املدين السوري. فالحرب السورية 
هي الحرب األكرث توثيقاً يف التاريخ. وتأيت منظاّمت املجتمع املدين السوري يف طليعة جهود التوثيق من دون 
سواهم... وتضطلع هذه املنظاّمت بدور هام يف مساعدة أّي هيئة دولية عىل فْهم سوريا بشكل صحيح. لقد 
كانت سوريا منغلقة جّداً قبل العام 2011. ولوال عمل منظاّمت املجتمع املدين السوري، كان ليلّف مجريات 

األمور يف سوريا غموض كبري.73

بالفعل، تواجه الهيئات الدولية صعوبة كبرية يف الوصول إىل ميدان العمل بسبب القيود األمنية، ماّم يجعل عمل 
السوريني الناشطني يف املجتمع املدين عىل األرض مهامً أكرث للحرص عىل االستمرار بالتوثيق.

األنظمة  يف  منترشة  تكون  ما  عادة  التي  الورقية  األدلّة  عىل  الحصوَل  هذه  املحلّية  الوصول  قدرة  أيضاً  وتسّهل 
لخطر  أنفسهم  يعرّضون  الذين  قيرص،  مثل  السوريني،  واملنشّقني  والناشطني  املحامني  جهود  وبفضل  الدكتاتورية. 
كبري لتهريب املستندات، متلك كيانات مثل لجنة العدالة الدولية واملساءلة مستندات موثّقة تضّم أوامَر موقّعة من 
شخصيات تتبّوأ أعىل املراتب يف الحكومة السورية. وتربط هذه األوامر “تعذيب عرشات آالف السوريني وقتلهم 
املمنهَجني بسياسة خطّية وافق عليها الرئيس بّشار األسد وتّم تنسيقها يف أجهزة املخابرات واألمن التابعة له ونّفذها 
عمالء النظام، الذين نقلوا أخبار نجاحهم يف حملتهم إىل رؤسائهم يف دمشق”.74 وعىل غرار النظام السوري، ترك 

النظام الدكتاتوري التشيل دليالً ورقياً النتهاكاته بفضل تركيزه املفرط عىل اإلجراءات القانونية والبريوقراطية.75

التي تضّم بني 15 و17 منظّمة من املجتمع املدين السوري، مثاالً عىل  وتُعترب مجموعة تنسيق العدالة االنتقالية، 
التعاون بني املنظاّمت غري الحكومية املتعّددة التي تعمل من عّدة مواقع مختلفة. ومن خالل اتصاالت واجتامعات 
دورية، باتت املجموعة منّصة للنقاشات الجارية حول السعي إىل العدالة االنتقالية يف ظّل صاع متقلّب. وقد أشاد 
دياب رسية، الرئيس الحايل لهذه املجموعة، بقدرة منظاّمت املجتمع املدين عىل تشكيل تحالفات كهذه يف ظروف 
صعبة يعمل فيها الكثري من األعضاء خارج سوريا.76 بالتايل، شّكلت أيضاً الِفرُق التي تعمل عىل األرض يف سوريا جزءاً 

من شبكة تتحىّل “بتنسيق ممتاز يف جمع التوثيق واألدلّة” الذي يُعّد أساسياً آلليات العدالة االنتقالية املستقبلية.77

نجاحات عىل الرغم من كّل الصعاب
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وأشار العبدالله إىل أّن بعض الجناة املزعومني الذين يّدعون أنّهم طالِبو لجوء قد يفلتون من املحاكمة بسبب غياب 
األدلّة الكافية التي تثبت ارتكابهم الجرائم. لكن يف هذه الحاالت، يتّم إعالم سلطات الهجرة بقضية الفرد املعني، 
فتُجّمد عندئذ طلبه باللجوء. إذ يُعّد “الشّك أكرث من كاٍف لرصف طلبهم كملتميس اللجوء، فينتهي بهم املطاف يف 
حالة معلّقة. وال تستطيع ]الحكومة[ ترحيلهم إىل سوريا بسبب القانون الدويل”.78 بعبارة أخرى، يف غياب محاكمة، 
يبقى الجناة املزعومون مشتبهاً بهم، وهذا يُعّد شكالً من أشكال النجاح )وإن كان محدوداً(، حسب تفسري العبدالله.

بأدّق  السوري  الرصاع  يف  انتهاك  كّل  توثيق  عىل  للحرص  تكبّده  يتّم  الذي  الكبري  بالجهد  االستخفاف  ميكن  وال 
صّحة  من  والتأكّد  الصالت  وإنشاء  العالمات  ووضع  ووسمها  االنتهاكات  هذه  جمع  عمليّة  إّن  إذ  التفاصيل. 
وتُعّد  أيضاً.  واملوثَّقني  املوثِّقني  عىل  شديد  نفيس  وقع  له  بل  فحسب،  الوقت  من  الكثري  يأخذ  ال  املعلومات 
جاٍر.  يف خالل صاع  التوثيق  تشوب  التي  واملهّولة  البالغة  الصعوبة  إىل  نظراً  ملفتة  سابقاً  املعروضة  النجاحات 
ومع أّن تلبية توقّعات الضحايا يف تحقيق عدالة رسيعة من خالل محاكامت رسيعة تبقى تحدياً كبرياً، تّم تحقيق 
نجاحات صغرية لكن جديرة بالذكر يف إجراءات القضايا الجنائية املُضنية. ويسلّط ذلك الضوء عىل أهّمية التوثيق 

كآلية مستقلّة للعدالة االنتقالية يف صاعات جارية.
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نظراً إىل الظروف القاسية التي يُجرى فيها التوثيق وإىل القيود التي تواجه آفاق تحقيق العدالة االنتقالية، يجري 
املجتمع املدين السوري تطويراً ومراجعة مستمرّة ملا ينبغي أن تؤّدي إليه العدالة يف سوريا. وعىل عكس منظاّمت 
املجتمع املدين األخرى التي تركّز عىل التوثيق، تُعّد رؤية منظّمة اليوم التايل رؤية أكرث استرشافية. فبعد أن نرشت 
هذه املنظّمة تقريرها الرائد يف العام 2012 والذي يضع مخطّطاً ملا بعد املرحلة االنتقالية املستقبلية يف سوريا، عادت 
املنظّمة لرتاجع مقاربتها نظراً إىل العنف املستمّر.79 ففي البداية، قّدمت منظّمة اليوم التايل رؤيتها ملرحلة انتقالية 
والعدالة  واملساواة  املواطَنة  أهّمية  الرتكيز عىل  تّم  السيناريو،  دميقراطي. يف هذا  بنظام  األسد  نظام  استبدال  تل 
للسياق  االجتامعية وحقوق اإلنسان. وفيام ال تزال هذه األهداف قامئة، اضطرّت املنظّمة إىل تعديل رؤيتها وفقاً 

الفعل الذي تطّور منذ حينها. وقد فرّس السيويف:

اختلف العام 2012 كثرياً عن الواقع الحايل. فعندما أُصدر تقرير ]منظّمة اليوم التايل[، توقّعنا أاّل يطول األمر 
قبل أن يتنّحى النظام. نحن نسعى اآلن إىل تحديث هذه الرؤية وتقديم رؤيتنا الجديدة للمرحلة االنتقالية 
بلداً  لتصبح  االنتقال  النهايئ هو مساعدة سوريا عىل  اليوم. فهدفنا  إىل وقائع  باالستناد  السياسية يف سوريا 
دميقراطياً وعىل االنخراط مع املجتمع واملجالس البلدية واملجتمع املدين املحّل ومع الناشطني وغريهم من 

أجل التوصل إىل توصيات السياسة وللتأثري يف السياسات القامئة حالياً.80 

بالتايل، تَشّكلت مجموعة تنسيق العدالة االنتقالية، التي تقع يف منظّمة اليوم التايل تحت قيادة رسية التنسيقية، 
من أجل تقديم “منّصة للمجتمع املدين السوري لدعم العدالة االنتقالية اليوم ويف املستقبل”.81 والسبب يف ذلك أنّه 

يف مراحل الرصاع السوري األوىل، “مل يتّم وضع مخطّط لعدالة انتقالية من أجل وضعٍ ما زال فيه العنف جارياً”.82 

وعىل الرغم من املراجعة املستمرّة ألفضل مقاربة من أجل تحقيق العدالة االنتقالية يف سوريا، تبقى املساءلة الجنائية 
من خالل املحاكامت مكّوناً أساسياً يف رؤية املجتمع املدين للعدالة. ويعي متاماً معظم الذين شاركوا يف املقابالت 
العقبات التي تعرقل العدالة الجنائية يف سوريا. غري أّن ذلك ال يخّفف من أهميّتها ملا يعتربونه جزءاً ال يتجزّأ من 
معالجة العدالة االنتقالية يف سوريا. ويعلن املركز السوري للعدالة واملساءلة صاحًة عن الحاجة إىل مساءلة جنائية، 

لكّنه يحّذر من عدالة انتقامية مترّسعة ستخيّب أمل الضحايا:

العدالة مع وجود  تأجيل  املفّضل  املساءلة بشكل فوري، من  إىل  السعي  إىل  امللّحة  الحاجة  الرغم من  عىل 
اإلجراء القانوين املُعيب بطبيعته، حتّى وإن عنى ذلك االنتظار لعّدة سنوات ليتمّكن السوريون من نيل تعويض 
عن األعامل الوحشية التي عانوها. فإجراء قانوين يعجز عن تلبية حاجات الضحايا ويولّد خيبة أمل لديهم يف 

اإلجراءات القضائية الرسمية قد يؤّدي إىل تدمري آفاق تحقيق عدالة انتقالية يف سوريا عىل املدى الطول.83 

انتهاء الرصاع. فبعد مرور حوايل 40 عاماً عىل  وفعالً، يف أنحاء أخرى من العامل، جرت املحاكامت بعد عقود عىل 
اإلطاحة بالنظام الدكتاتوري العسكري األرجنتيني، ال تزال املحاكامت جارية. وقد استغرق امتثاُل رئيس تشاد السابق 
حسني حربي أمام املحكمة يف السنغال 26 عاماً.84 ويف العام 1985، نرشت أبرشية ساو باولو تقريراً بعنوان “الربازيل: 

الرؤى حول املرحلة االنتقالية والعدالة االنتقالية يف سوريا
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ال مزيد بعد اآلن” )Brazil: Nunca Mais(، ضمت مجموعة من االّدعاءات بالتعذيب وغريها من األعامل الوحشية 
التي ارتكبها النظام الدكتاتوري العسكري الربازيل. وقد متّت االستعانة بهذا التقرير للجنة تقّص الحقائق الربازيلية 
يف العام 2014، بعد مرور قرابة 30 عاماً عىل نرشه.85 وتُظهر هذه األمثلة املّدَة الزمنيّة الالزمة ليك يتمّكن مجتمع 
يعاين صاعاً من التكيّف مع ماضيه، سواء أمن خالل املحاكامت أم لجان تقّص الحقائق أم آليّات أخرى. وال تختلف 
سوريا عن هذه املجتمعات، وال سياّم أنّه مل تبدأ أّي مرحلة انتقالية بعد. عالوة عىل ذلك، قد تتغرّي التوقّعات من 
العدالة مع الوقت. فمع مرور الوقت قد يفسح الرتكيز الحايل عىل املحاكامت يف املجال أمام أشكال أخرى من العدالة 

يف سوريا، مثل لجان تقّص الحقائق أو التعويضات أو مبادرات مصالحة وطنية أخرى.

وقد اعرتف الذين شاركوا يف املقابالت مبسألة الوقت هذه وتحّديات إجراء محاكامت يف ظّل هذا النوع من الرصاع 
املعّقد. وذكر بعضهم أّن لالعتذارات العلنية القدَر عينه من األهّمية إذا أراد السوريون أن يتخطّوا املايض. عالوة 
عىل ذلك، شّدد سّواح عىل أنّه فيام يبقى التعويض املايل لجميع الضحايا أمراً غري واقعي، تحظى املساءلة الرمزية 
والتعويضات الرمزية باألهّمية.86 وأشار عبد الغني إىل أّن القضايا الحالية الخاضعة لصالحية قضائية كلّية والقامئة 
أمام عّدة محاكم يف أوروبا “أساسيٌة يف حالة صاع جاٍر”.87 غري أّن عدداً من الذين شاركوا يف املقابالت قد ّصح بأّن 
هذه القضايا متنح عدالة انتقالية محدودة، فهي ال تعالج إاّل جزءاً من الظلم والشكاوى التي عاناها السوريون من 

جميع الخلفيات. وأوضح رسية أهّمية التدابري اإلضافية إلنشاء عدالة انتقالية يقبل بها مجتمع سوري أوسع: 

قضايا الوالية القضائية العاملية ممتازة ونحن نقّدرها، لكّنها ليست عدالة انتقالية... إذ يجدر أن تعرتف الدولة 
رسمياً بهذه االنتهاكات. وسواء أكانت حكومة األسد أم حكومة جديدة، يجدر أن تعرتف الدولة باملسؤولية 
وتقّدم تعويضاً. ويَُعّد هذا االعتذار مهاّمً للغاية، ال بل ميكن اعتباره أهّم من قضايا املحاكم. وهي مهّمة ألّن 
الشعب يعاين أموراً كثرية. فإن كانت املسألة عن طبيب خرس وظيفته أم دمار يف سوريا بشكل عام أم سجني 
أم طليق ألّن رشيكه مسجون، أم غريهم، عىل الدولة أن تتحّمل املسؤولية، أقّله بشكل رمزّي. فقد يساعد 

اعتذار هذه الدولة عىل طّي الصفحة من أجل الرشوع يف التفكري يف املستقبل.88 

ويعرتف آخرون، مثل درويش، أّن حركة العدالة االنتقالية يف سوريا ال تزال يف بعض الطرق يف مراحلها األوىل. فكام 
القامئة أمام املحاكم يف أوروبا متّكنت من إبقاء مسألة املساءلة  الحالية  أّن القضايا  شّدد درويش، عىل الرغم من 
والعدالة مطروحة يف وجه اإلرادة السياسية الضعيفة، فهي ال تشّكل سوى جزء من العناص األساسية املكّونة إلجراء 

عدالة انتقالية أكرث شمولية.89 
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يعلّقها  التي  األهمية  إىل  ونظراً  فوري يف سوريا ضئيلٌة.  إصالح  احتامالت  تبقى  أوروبا،  املحاكم يف  قضايا  باستثناء 
السوريون عىل املساءلة الجنائية، قد يرّحبون مبحاكامت إضافية، وال سيّام بتلك التي تستهدف كبار املسؤولني يف 
النظام السوري. لكن بحسب أكاتينو وكولينز، ترُد يف األحكام القضائية “بيانات عن واقع مثبت... له اّدعاءات خاصة 
والحروُب  متعددة  أطراف  من  وضحايا  جناة  عن  مبعظمه  الناجم  السوري  الرصاع  تعقيُد  أّدى  فقد  بالحقيقة”.90 
بالوكالة وانتشار الجهات الفاعلة من غري الدول مثل امليليشيات والعنُف الجاري بذاته إىل إنشاء كمية هائلة من 
املواّد. وتضّم هذه املواّد، التي تتّخذ شكل وثائق خطّية وصور وفيديوهات وأوامر تنفيذية موقّعة وروايات شهود 
العيان، ثروًة ضخمة من الروايات واّدعاءات متعّددة بالحقيقة. وفيام تَُعّد املحاكامت مهّمة لرغبة املجتمع السوري 
يف العدالة، هي ال تشّكل سوى جزء من شبكة القصص هذه. ومن الرضوري أاّل تنحرص اّدعاءات الحقيقة املرشوعة 

بتلك الصادرة يف قاعة املحكمة:

قد تؤّدي الحدود التي تفرضها قواعد األدلّة الخاصة ومعايري الرباهني األكرث صامة وضامنات مراعاة األصول 
القضائية التي يفرضها اإلجراء القضايئ إىل اعتبار الحقائق املعرتف بها اجتامعياً أو رسمياً سابقاً بأنّها غري مثبَتة 

يف املجال القضايئ.91 

وكام أظهر الذين شاركوا يف املقابالت، يدرك السوريون متاماً أّن املحاكامت مهّمة لكّنها محدودة أيضاً يف نطاقها فيام 
يخّص مسألة عدالة انتقالية متثّل نطاق األعامل الوحشية املاضية وتعقيدها.

واملحامني  العيان  وشهود  والناجني  الضحايا  تدّخل  شهد  الذي  السوري،  املدين  املجتمع  حرص  اآلن،  وحتّى 
حركة  تكون  أن  عىل  وآرائهم،  قصصهم  عىل  الضوء  وتسليط  االنتهاكات  توثيق  يف  مبارش  بشكل  والناشطني 
بعبارة  محل.  إطار  ضمن  املَُدّولة  االنتقالية  العدالة  لوضع  مهّمة  فرصًة  ذلك  ويشّكل  عضوية.  حركًة  التوثيق 
تأدية  ويف  التوثيق  يف  السورية  الفاعلة  الجهات  من  املتنّوعة  املجموعة  لهذه  الفاعلة  املشاركة  تساعد  أخرى، 
غالباً  التي  املساءلة،  املحلّية حول  والرغبات  اآلراء  الضوء عىل  تسليط  الدولية عىل  للهيئات  دور مهم كمصدر 
بأهمية  السوري  املدين  املجتمع  اعرتاف  يشري  ذلك،  عىل  عالوة  للغاية.  ُمدّوٌل  انتقالية  عدالة  إجراء  يهملها  ما 
وسندات  واألرايض  الجسدية  االنتهاكات  توثيق  فيه  مبا  املساءلة،  أشكال  من  كشكل  التوثيق  عىل  الحفاظ 

انتقالية يف سوريا. ملا يشّكل عدالة  الدينامية  النظر  إىل وجهات  امللكيات، 

غري أّن املجتمع املدين السوري مل يغرّي كيفيّة السعي إىل عدالة انتقالية يف خالل صاع جاٍر فحسب، بل استدعى منه 
األمر أن يراجع كيفية فهم ماهيّة املجتمع املدين بحّد ذاته، أي مّم يتشكل وما دوره يف السعي إىل أشكال متعّددة 
من العدالة. ويفرّس بول غريدي وسامين روبنز أّن املجتمع املدين “القديم” يفّضل املناصة والدعم وبناء القدرات، 
مستنداً إىل الحكومة ومؤّسساتها كمرجع. يف املقابل، هام يصفان مجتمعاً مدنياً “جديداً يدعم االستقاللية والتحرّك 

املستقّل وإنشاء البدائل، مستبعداً يف أغلب األحيان اعتبار الحكومة كمرجع رئييس”.92 

مراجعة دور املجتمع املدين يف تشكيل عدالة انتقالية
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ويف وجه نظام سلطوي راسخ وصاع جاٍر، ميكن وصف منظاّمت املجتمع املدين السوري، وال سيّام تلك التي تركّز 
عىل انتهاكات حقوق اإلنسان، بأنّها هذا املجتمع املدين “الجديد” الذي يجري تفاعالته االنتقالية “بشكل مجموعة 
من الخطابات ونوع من السياسة”، بدالً من إجرائها عرب آليات مؤّسساتية. ويعني ذلك، بحسب غريدي وروبنز، أّن 
املجتمع املدين “الجديد” قد استدعى إعادة التفكري يف العالقة بني العدالة االنتقالية واملجتمع املدين ويف مفهوَمي 
العدالة واالنتقال. ويصفان هذه التفاعالت عىل أنّها “عدالة متّر مبرحلة انتقالية”.93 وتُظهر تركيبة الجهات الفاعلة 
املتنّوعة يف املجتمع املدين السوري، التي ميّحى فيها الفارُق بني الناشطني املحرتفني واملواطنني العاديني، التأثري املهّم 
لذلك يف إصدار اّدعاءات بالحقيقة مرشوعة متعّددة وروايات متعّددة ميكن االستعانة بها يف آليات انتقالية متنّوعة 
يف املستقبل. وتربز قّوة هذه املواّد يف الطبيعة العضوية لحركة التوثيق التي أصدرتها، ماّم يعّزز رشعية آلية العدالة 

االنتقالية التي ستستعني بها يف نهاية املطاف.

غري أّن انخراط جهات املجتمع املدين الفاعلة املتنّوعة يف تشكيل العدالة االنتقالية وتنفيذها ال يخلو من التحّديات. 
فبعد وفاة مليون شخص نتيجة اإلبادة الجامعية يف رواندا يف العام 1994، تأّسست محاكم جشاشا. وقد شّكلت هذه 
املحاكم جزءاً من نظام عدالة المركزي “يديره أشخاص غري محرتفني عىل املستوى املحّل” وميكن اعتباره “مثاالً للذين 
يّدعون أّن محاكمة واسعة النطاق مستحيلة يف بيئة ما بعد الرصاع”.94 وقد تأّسست محاكم جشاشا للتعويض عن 
الكّم الهائل من القضايا املطروحة أمام النظام القضايئ الرسمي ولتفادي انتشار ثقافة اإلفالت من العقاب بعد فظائع 
اإلبادة. وقد شّكلت أيضاً آليًة مَتّكن الروانديون من خاللها التوّصل إىل مصالحة. وقد اعترُبت هذه املسألة هاّمة نظراً 

إىل أّن الجناة قد شّكلوا قرابة ثُلث السّكان.95

لكن كام يذكر آن ماري دو بروير وإتيان روفبانا، شابت محاكم جشاشا عدداً من العيوب، مبا فيها النقص يف التعويض 
للضحايا واستياء الناجني من القضاة الذين افتقر معظمهم إىل تدريب قانوين مناسب وقَِبل رشوات.96 نتيجة لذلك، 
الوقت  النظرة إىل محاكم جشاشا مع مرور  تَُعّد  الضحايا يف موضوع محاكم جشاشا. لكن  اختلطت وجهات نظر 
إيجابية يف اإلجامل، عىل الرغم من شوائب النظام: “مبا أّن اإلبادة أثّرت يف جميع الروانديني، متحورت مقاربة جشاشا 
حول إرشاك جميع الروانديني يف املحاكم أيضاً. ماّم يعني أّن الجميع بات محامياً وشاهد عيان ومّدعياً يف آن واحد”.97 

لكن عىل عكس سوريا، بدأ السعي إىل املساءلة يف رواندا بعد انتهاء الرصاع. غري أّن إجراء جشاشا يشبه حركة توثيق 
مبَن  ينحرص  أن  بدالً من  وناشطني وغريهم  إجراء عضوٌي ضّم ضحايا وشهوداً  أنّه  إىل حدٍّ  السوري  املدين  املجتمع 
يُعترَبون محرتفني قانونيني. وكام سبق أن ذكرنا، ال تخلو حركٌة عضوية كهذه من التحّديات. لكّنها مع ذلك طريقٌة 

قوية لتعزيز رشعية السعي إىل العدالة االنتقالية، وال سيّام يف مراحلها األوىل ويف سياق حرب جارية.
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كان لتوثيُق املجتمع املدين السوري أثٌر تحّويل يف طريقة السعي إىل تحقيق عدالة انتقالية. فقد عّزز الرتكيَز عىل دور 
الضحايا املهّم وعىل معالجة قصص التعرّض لألذى، التي غالباً ما يغّض الطرَف عنها إجراُء عدالة انتقالية مدّول للغاية 
الفاعلة املحلّية، حتّى وإن ال تزال طريقة السعي إىل العدالة  النخبة. ويتزايد الرتكيُز عىل أصوات الجهات  تدفعه 
االنتقالية تتّخذ طابعاً دولياً باإلجامل. فاملشاركة النشيطة للجهات الفاعلة يف املجتمع املدين السوري تتيح الفرصة 
الوالية  إىل  متجّدداً  انتباهاً  أيضاً  املشاركة  إطار محل. وقد جذبت هذه  ُمدّول ضمن  انتقالية  لوضع إجراء عدالة 
القضائية العاملية كآلية لتحقيق العدالة االنتقالية، ويُعترَب ذلك مهاّمً يف حالة صاع جاٍر تكون فيه خيارات املساءلة 

املحلّية محدودة بشكل كبري، هذا إن مل تغب متاماً.

ونظراً إىل دور توثيق األعامل الوحشية يف وضع أساس للمساءلة وتقّص الحقائق وحفظ الذاكرة والتاريخ، ينبغي 
تسليط الضوء عليه كآلية ال تتجزّأ من السعي إىل العدالة االنتقالية يف حالة صاع جاٍر وسياق سلطوّي. فيَُعّد التوثيق 
الذاكرة  الروايات وتدمري  التوثيُق دون االستيالء عىل  وسيلة قوية ملقاومة غري عنيفة لرصاع عنيف للغاية. ويحول 
التاريخية، ويحفظ قاعدة بيانات تضّم أدلّة للمحاكامت وللجان تقّص الحقائق املحتملة. بذلك، يبقي التوثيق مسألة 

العدالة يف سوريا حيّة، حتّى وإن غابت عن جدول أعامل محادثات السالم.

باإلضافة إىل ذلك، تربز حاجٌة إىل دعم أكرب من الجهات املانحة بهدف تعزيز جهود املجتمع املدين السوري يف إنشاء 
التوثيق واملحافظة عليه. فتوثيق املستندات أمٌر أسايّس لحفظ األدلّة املعرّضة للتدمري. وهو يَُعّد مهاّمً، خصوصاً يف 
للمساءلة  التاريخ الذي يشّكل، كام قال بعض الذين شاركوا يف املقابالت، أساساً  ظّل صاع مديد، من أجل حفظ 
وكشف االّدعاءات بالحقيقة املتنّوعة ومقاربتها. لذلك، ال ينبغي أن يقترص دعم الجهات املانحة عىل التوثيق الذي 
يهدف حرصاً إىل جمع أدلّة تقبل بها املحاكم، بل ينبغي أن يشمل التوثيق مبعناه األوسع وجمَع الروايات والقصص 
التي  أيضاً، مبا فيها تلك  تأثّرت بالرصاع  الضحايا والشهود فحسب، بل من مجتمعات أخرى  والشهادات ليس من 

نزحت داخل البالد وتلك التي هربت من سوريا.

وفيام يُعترب التوثيق يف أغلب األحيان معرباً نحو تطبيق آليات للعدالة االنتقالية، هو وظيفة مستقلة من جهود 
إذ  التوثيق.  هذه  مزايا  من  واحدة  السوري  بالتوثيق  تقوم  التي  الجهات  وتشّكل  االنتقالية.  العدالة  إىل  السعي 
تنخرط أعداد هائلة من الناشطني واملحامني واملواطنني العاديني والضحايا والشهود العيان يف الحرص عىل تسجيل 
الحقيقة حول االنتهاكات وعرضها. وتُعّد الكتابة عن األعامل الوحشية عملية تعاٍف بحّد ذاتها، فهي تحرص عىل 
تسليط الضوء عىل األذية وتوثيقها وتذكّرها. ونظراً إىل ضيق املوارد الذي يعانيه املجتمع املدين السوري باستمرار، 
يجدر بالجهات املانحة أن تساهم بشكل أكرب بتمويل جهود التوثيق، وال سيّام أنّها تشكل وسيلة فّعالة للتوّصل 

إىل عدالة انتقالية بقيادة الضحايا.

وينبغي األخذ بجديّة الهواجس املتعلّقة بركاكة الجهود الضعيفة التي تبذلها الجهات الدولية إلرشاك املجتمع املدين 
بشكل مجٍد يف تشكيل القرارات املعنيّة بالعدالة االنتقالية. فقد عجزت حتّى اآلن صناعة السياسات املعنية بالعدالة 

الخامتة
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االنتقالية يف سوريا عن األخذ يف الحسبان الرؤية السياقية للمجتمع املدين السوري. وكام أشار العبدالله وغريه: “يعمل 
الخرباء عىل مستوى معنّي، ويعمل صانعو السياسات عىل مستوى آخر”.98 ومن خالل تشجيع الجهات الفاعلة يف 
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نهى أبو الدهب هي زميلة زائرة يف مركز بروكنجز الدوحة. تركّز بحوثها عىل العدالة االنتقالية يف املنطقة العربية 

وتدرس بشكل خاص العوامل التي أدت إىل اتخاذ قرارات العدالة الجنائية وقادتها وشّكلتها يف أعقاب تحوالت الربيع 

 Transitional Justice and the Prosecution of Political Leaders in the :العريب. وهي مؤلفة كتاب بعنوان

Arab Region: A comparative study of Egypt, Libya, Tunisia and Yemen )أكسفورد، هارت للنرش، 2017(. 

بها من خالل  املتعلقة  العدالة االجتامعية واألبحاث  السائد ملامرسات  التوّجه  الدهب  أبو  ويف كتابها هذا، تتحدى 

املقابالت التي أجرتها يف مرص وليبيا وتونس واليمن بني األعوام 2011 و2017.

تأَسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعترب املركز نافذة املعهد 

يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدولية، ُمركَزاً عىل 

إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين. وتركز هذه األبحاث 

عىل أربعة مجاالت أساسية:

العالقات الدولية يف الرشق األوسط  )I(

األمن اإلقليمي واالستقرار الداخل  )II(

النمو الشامل وتكافؤ الفرص  )III(

إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن  )IV(

ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كافًة مهام اختلفت، فهو يشّجع عىل التبادل القيّم لآلراء 

بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل. وقد استضاف املركز منذ تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظَم 

عدداً كبرياً من الفعاليات، مبا يف ذلك حوارات عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة. هذا وقد ونرش 

العديد من موجزات السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.

عن املؤلفة
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